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ПЕРЕДМОВА 

Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні та світі наряду із 
позитивними змінами, вказують на підвищення дієвості злочинності щодо 
впливу на суспільні та державні процеси. Від зрощення організованої 
злочинності з фінансовим чи політичним середовищем відбувається її перехід 
до інших форм існування, що призводить до появи «злочинних держав» 
(«мафіозних держав» або «Mafia States») чи інших утворень, де управління 
суспільно-економічними процесами відбувається злочинними інструментами 
і методами або ж такими способами, що не відповідають сучасним уявленням 
про демократичне державне управління. Поряд із такими змінами, 
відбувається технічне, технологічне і методологічне переоснащення 
злочинного світу, що, в свою чергу, вимагає від правоохоронних органів 
готовності до таких процесів та явищ. Оперативно-розшукова діяльність є 
одним із тих видів діяльності уповноважених державою органів та 
підрозділів, що здатна забезпечити існування правової держави та дотримання 
принципів громадянського суспільства. 

Оволодіння знаннями щодо суті оперативно-розшукової діяльності та її 
правового регулювання в Україні дозволить більш якісно виконувати 
завдання, що покладені на фахівців в сфері права та правоохоронної 
діяльності. 

Тестові завдання, що наведені у збірнику охоплюють дев’ять тем з основ 
оперативно-розшукової діяльності. Тестові завдання не охоплюють тактичних 
та організаційних аспектів проведення окремих оперативно-розшукових 
заходів. Збірник призначено для закріплення та перевірки знань з окремих 
питань оперативно-розшукової діяльності. Питання викладено у відповідності 
норм чинного законодавства України станом на 01 березня 2020 року з 
урахуванням основних теоретичних наукових праць в сфері оперативно-
розшукової діяльності. Основна увага приділена діяльності оперативних 
підрозділів Національної поліції. 

До кожної теми надано двадцять тестових завдань, в кожному із яких 
запропоновано чотири варіанти відповіді. При проходженні тестових завдань, 
в залежності від поставленого питання, необхідно обрати одну відповідь із 
запропонованих – обрати правильне твердження або, навпаки, обрати 
неправильне. Всі тестові завдання одного рівня складності, за кожну 
правильну відповідь надається 5 балів по 100-бальній шкалі. Успішним 
вважається проходження тестових завдань в разі надання правильної відповіді 
на дванадцять питань до кожної теми.  

В кінці посібника надано правильні відповіді до тестових завдань з 
кожної теми та список літератури, використаної при складанні тестів, а також 
рекомендованої до ознайомлення. 
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ТЕМА № 1.  
ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

1. Завданням оперативно-розшукової діяльності НЕ є: 
а) пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння 

окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена 
Кримінальним кодексом України; 

б) пошук і фіксація фактичних даних про розвідувально-підривну 
діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій; 

в) отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства 
і держави. 

г) пошук і фіксація фактичних даних про неправомірну поведінку 
посадових осіб. 

2. Законодавством України оперативно-розшукова діяльність 
визначається як:  

а) система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та 
контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням 
оперативних та оперативно-технічних засобів; 

б) система гласних, негласних, конспіративних та відкритих 
пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що 
здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних 
засобів; 

в) система гласних і негласних розвідувальних та 
контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням 
оперативних та оперативно-технічних засобів;  

г) система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та 
контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням 
спеціальних сил, засобів та методів. 

3. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність» до завдань оперативно-розшукової 
діяльності відносяться: 

а) розкриття злочинів; 
б) проведення слідчих, процесуальних дій; 
в) пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння 

окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена у 
Кримінальному кодексі України; 

г) фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб 
та груп. 
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4. Перші згадки в пам’ятках історії про застосування 
агентурного метода згадуються у: 

а) 1654 році; 
б) 13 ст. до н.е.; 
в) 5 ст. до н.е.; 
г) 5 ст.  

5. У якому році у вітчизняній науці вперше було визначено 
предмет науки оперативно-розшукової діяльності? 

а) 1953;  
б) 1963; 
в) 1973; 
г) 1983. 

6. Авторами, які у вітчизняній науці вперше сформулювали 
предмет науки оперативно-розшукової діяльності, були … 

а) А.І.Алексєєв та Г.К. Синилов; 
б) Р.С. Бєлкін та М.П. Яблоков 
в) М.А. Погорецький та І.В. Сервецький; 
г) І.П. Козаченко та О.Ф. Долженков 

7. Теорія оперативно-розшукової діяльності є: 
а) самостійною наукою; 
б) є частиною криміналістики; 
в) є самостійною наукою та частиною криміналістики; 
г) є частиною криміналістики та кримінального процесу. 

8. Оперативно-розшукова-діяльність здійснюється: 
а) виключно негласно; 
б) гласно та негласно; 
в) виключно гласно; 
г) гласно та негласно, але під громадським контролем. 

9. Негласність в оперативно-розшуковій діяльності передбачає 
прихованість проведення оперативно-розшукових заходів (ОРЗ) 
від  … 

а) від осіб, відносно яких проводяться ОРЗ; від осіб, які не беруть 
участь у проведенні ОРЗ в т.ч. від співробітників оперативних та 
інших підрозділів правоохоронних органів, які не беруть безпосередню 
участь у проведенні конкретного ОРЗ; 

б) від осіб, відносно яких проводяться ОРЗ; від осіб, які не беруть 
участь у проведенні ОРЗ;  
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в) від осіб, відносно яких проводяться ОРЗ; від співробітників 
оперативних та інших підрозділів правоохоронних органів, які не 
беруть безпосередню участь у проведенні конкретного ОРЗ; 

г) від осіб, які не беруть участь у проведенні ОРЗ, в т.ч. від 
співробітників оперативних та інших підрозділів правоохоронних 
органів, які не беруть безпосередню участь у проведенні конкретного 
ОРЗ. 

10. Авторство трактату «Мистецтво війни» визначають за … 
а) Конфуцій; 
б) Сунь-Цзи; 
в) О. Македонський; 
г) О.В. Суворов. 

11. З огляду можливостей здійснення оперативно-розшукова 
діяльність … 

а) має виключно державний характер, тобто здійснюється 
спеціально уповноваженими органами; 

б) може здійснюватися окремими недержавними суб’єктами, 
наприклад, журналістами; 

в) може здійснюватися окремими недержавними суб’єктами, 
наприклад, журналістами, приватними детективами; 

г) може здійснюватися окремими недержавними суб’єктами, 
наприклад, приватними детективами; 

12. Контррозвідувальна діяльність – це … 
а) спеціальний вид діяльності у сфері забезпечення державної 

безпеки, яка здійснюється з використанням системи 
контррозвідувальних, пошукових, режимних, адміністративно-
правових заходів, спрямованих на попередження, своєчасне виявлення 
і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці України, 
розвідувальним, терористичним та іншим протиправним посяганням 
спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих 
груп та осіб на інтереси України; 

б) це система гласних і негласних заходів, що здійснюються із 
застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів. 

в) діяльність, яка здійснюється спеціальними засобами і методами 
з метою забезпечення визначених законом органів державної влади 
розвідувальною інформацією, сприяння реалізації та захисту 
національних інтересів, протидії за межами України, у тому числі у 
кіберпросторі, зовнішнім загрозам національній безпеці України; 
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г) це система негласних контррозвідувальних заходів, що 
здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних 
засобів. 

13. Розвідувальна діяльність - це … 
а) спеціальний вид діяльності у сфері забезпечення державної 

безпеки, яка здійснюється з використанням системи 
контррозвідувальних, пошукових, режимних, адміністративно-
правових заходів, спрямованих на попередження, своєчасне виявлення 
і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці України, 
розвідувальним, терористичним та іншим протиправним посяганням 
спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих 
груп та осіб на інтереси України; 

б) це система гласних і негласних заходів, що здійснюються із 
застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів. 

в) діяльність, яка здійснюється спеціальними засобами і методами 
з метою забезпечення визначених законом органів державної влади 
розвідувальною інформацією, сприяння реалізації та захисту 
національних інтересів, протидії за межами України, у тому числі у 
кіберпросторі, зовнішнім загрозам національній безпеці України; 

г) це система негласних контррозвідувальних заходів, що 
здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних 
засобів. 

14. В теорії оперативно-розшукової діяльності під оперативно-
розшуковими заходами (ОРЗ) розуміють … 

а) дії чи сукупність дій, що здійсняються співробітниками 
правоохоронних органів під час виконання професійних обов’язків; 

б) закріплені у законі дії чи сукупність дій, в межах яких 
застосовуються гласні та негласні сили, засоби та методи, спрямовані 
на вирішення завдань ОРД; 

в) дії чи сукупність дій, що здійсняються співробітниками 
оперативних підрозділів правоохоронних органів під час виконання 
професійних обов’язків; 

г) закріплені у законі дії чи сукупність дій, в межах яких 
застосовуються певні сили, засоби та методи, спрямовані на вирішення 
завдань правоохоронної діяльності. 

15. Поняття «оперативно-розшукові заходи» (ОРЗ) та «негласні 
слідчі розшукові дії» (НСРД) є … 

а) ОРЗ є частиною НСРД; 
б) тотожними видами діяльності (синонімами); 
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в) різними поняттями; 
г) НСРД є частиною ОРЗ. 

16. Спеціальні технічні засоби - це  
а) технічні засоби, устаткування, апаратура, прилади, пристрої, 

програмне забезпечення, препарати та інші вироби, призначені 
(спеціально розроблені, виготовлені, запрограмовані або пристосовані) 
для негласного отримання інформації; 

б) технічні засоби, устаткування, апаратура, прилади, пристрої, 
програмне забезпечення, препарати та інші вироби, призначені 
(спеціально розроблені, виготовлені, запрограмовані або пристосовані) 
для отримання інформації; 

в) апаратура, прилади, пристрої та програмне забезпечення 
призначені (спеціально розроблені, виготовлені, запрограмовані або 
пристосовані) для отримання інформації; 

г) вироби, призначені для негласного отримання інформації під час 
забезпечення захисту національних інтересів країни. 

17. Оперативно-розшукова діяльність здійснюється із 
застосуванням … 

а) оперативних та оперативно-технічних засобів; 
б) оперативно-технічних засобів; 
в) спеціальної техніки; 
г) оперативних засобів. 

18. Завданням оперативно-розшукової діяльності є  … 
а) пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння 

окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена 
Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну діяльність 
спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою 
припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, 
а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, 
суспільства і держави; 

б) фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб 
та груп, відповідальність за які передбачена законодавством України, 
розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних 
держав та організацій з метою припинення правопорушень та в 
інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в 
інтересах безпеки громадян, суспільства і держави; 

в) є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння 
окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена 
законодавством України, розвідувально-підривну діяльність 
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спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою 
припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, 
а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, 
суспільства і держави; 

г) є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння 
окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена 
Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну діяльність 
спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою 
припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, 
а також отримання інформації в інтересах безпеки держави. 

19. З найдавніших часів основним методом оперативно-
розшукової діяльності був … 

а) агентурний метод; 
б) метод моделювання; 
в) метод конспіративності; 
г) метод спостереження.  

20. Інформація про засоби, зміст, плани, організацію, 
фінансування та матеріально-технічне забезпечення, форми, 
методи і результати оперативно-розшукової, розвідувальної і 
контррозвідувальної діяльності відноситься до  

а) державної таємниці; 
б) до службової інформації; 
в) відкритої інформації; 
г) публічної інформації. 
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ТЕМА № 2.  
ПРАВОВА ОСНОВА  

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

1. Відповідно до Конституції України найвищою соціальною 
цінністю визнаються … 

а) людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 
безпека; 

б) людина, її життя і здоров’я, недоторканність і безпека; 
в) громадяни України, їх життя і здоров'я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека; 
г) людина, її життя і здоров’я, гідність і безпека. 

2. Згідно із ст.19 Конституції України «Органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише … 

а) на підставі та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України; 

б) на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України; 

в) в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України; 

г) в межах повноважень, що передбачені Конституціє, законами 
України. 

3. Відповідно до ст. 64 Конституції України конституційні 
права і свободи людини і громадянина … 

а) не можуть бути обмежені; 
б) можуть бути обмежені у випадках передбачених Законами 

України; 
в) не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених 

Конституцією України; 
г) не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених 

Конституцією України та Законами України. 

4. До правової основи оперативно-розшукової діяльності не 
відноситься  

а) Митний кодекс України; 
б) Податковий кодекс України; 
в) Кримінальний кодекс України; 
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г) Господарський кодекс України. 

5. Дата прийняття Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність»  

а) 18 лютого 1992 року; 
б) 27 березня 1992 року; 
в) 18 лютого 1993 року; 
г) 27 березня 1992 року. 

6. Дата набуття чинності Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність» 

а) 18 лютого 1992 року; 
б) 27 березня 1992 року; 
в) 18 лютого 1993 року; 
г) 27 березня 1992 року. 

7. Відповідно до стаття 31 Конституції України кожному 
гарантується таємниця листування, телефонних розмов, 
телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути 
встановлені лише … 

а) судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти 
злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної 
справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо; 

б) уповноваженим органом у випадках, передбачених законом, з 
метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування 
кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію 
неможливо; 

в) прокурором у випадках, передбачених законом, з метою запобігти 
злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної 
справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо; 

г) судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти зло-
чинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, 
якщо виникає необхідність під час здійснення правоохоронної 
діяльності. 

8. Суспільні відносини, пов’язані з віднесенням інформації до 
державної таємниці, засекречуванням, розсекречуванням її 
матеріальних носіїв та охороною державної таємниці з метою 
захисту національної безпеки України регулює … 

а) Закон України «Про державну таємницю»; 
б) Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1561-12; 
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в) Наказ Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440; 
г) Закон України «Про охорону державної таємниці України». 

9. Відповідно до ст.3 Конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод «заборона катування» полягає у …. 

а) Нікого не може бути умисно позбавлено життя інакше ніж на 
виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання його 
винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання. 

б) Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і 
відповідно до процедури, встановленої законом 

в) Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи 
такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. 

г) Ніхто не може бути присилуваний виконувати примусову чи 
обов’язкову працю. 

10. Поняття, правові основи організації та здійснення 
контррозвідувальної діяльності визначає Закон України …. 

а) Про оперативно-розшукову діяльність; 
б) Про контррозвідувальну діяльність; 
в) Про розвідувальні органи України; 
г) Про розвідувальні органи. 

11. Правові засади організації та діяльності Національної 
поліції України, статус поліцейських, а також порядок 
проходження служби в Національній поліції України визначає …. 

а) Закон України «Про Національну поліцію»; 
б) Постанова Кабінету Міністрів України «Про Національну 

поліцію України»; 
в) Закон України «Про Міністерство внутрішніх справ»; 
г) Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність». 

12. Загальні засади та єдині вимоги до організації проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій слідчими органів досудового 
розслідування або за їх дорученням чи дорученням прокурора 
уповноваженими оперативними підрозділами, а також викорис-
тання їх результатів у кримінальному провадженні визначено у … 

а) Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»; 
б) Інструкція про організацію проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 
провадженні (Наказ № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012р.); 
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в) Інструкція з організації взаємодії органів досудового 
розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції 
України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та 
розслідуванні (Наказ № 575 від 07.07.2017р.); 

г) Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 
розслідувань (Наказ № 139 від 06.04.2016р.). 

13. Врегулювання загальних процедур організації проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результа-
тів у кримінальному провадженні, що забезпечують додержання 
конституційних прав та законних інтересів учасників досудового 
розслідування, інших осіб, швидке, повне та неупереджене розслі-
дування злочинів, захисту особи, суспільства і держави є метою …. 

а) Кримінального процесуального кодексу України; 
б) Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»; 
в) Кримінального кодексу України; 
г) Інструкції про організацію проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 
провадженні (Наказ № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012р.). 

14. Встановлення єдиного порядку організації проведення не-
гласних слідчих (розшукових) дій слідчими та уповноваженими 
оперативними підрозділами правоохоронних органів, а також про-
курорами, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час 
проведення досудового розслідування у формі процесуального ке-
рівництва досудовим розслідуванням визначено як  завдання у 
такому нормативно-правовому акті ….. 

а) Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції 
заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події 
(НАКАЗ МВС України № 100 від 08.02.2019р); 

б) Інструкція про організацію проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 
провадженні (Наказ № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012р.); 

в) Інструкція з організації взаємодії органів досудового 
розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції 
України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та 
розслідуванні (Наказ МВС України № 575 від 07.07.2017р.); 

г) Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 
розслідувань (Наказ ГПУ № 139 від 06.04.2016р.). 
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15. Відповідно до Інструкція про взаємодію правоохоронних 
органів у сфері боротьби з організованою злочинністю, 
затвердженої Наказом МВС України та ЦУ СБ України № 317/235 
від 10.06.2011р. напрями взаємодії є … 

а) стратегічний; тактичний; 
б) стратегічний, тактичний, операційний; 
в) тактичний; операційний; 
г) стратегічний; операційний. 

16. Відповідно до Інструкції про взаємодію правоохоронних 
органів у сфері боротьби з організованою злочинністю, 
затвердженої Наказом МВС України та ЦУ СБ України № 317/235 
від 10.06.2011р. метою взаємодії НЕ є… 

а) посилення протидії організованим злочинним угрупуванням, у 
тому числі міжрегіонального та транснаціонального характеру, 
створеним на етнічній основі, які мають корумповані зв’язки;  

б) попередження, розкриття й розслідування злочинів, учинених 
організованими злочинними групами і злочинними організаціями; 

в) швидке, повне та неупереджене розслідування та судовий 
розгляд кримінальних правопорушень; 

г) посилення протидії організованим злочинним угрупуванням, у 
тому числі міжрегіонального та транснаціонального характеру, 
створеним на етнічній основі, які мають корумповані зв’язки; 
попередження, розкриття й розслідування злочинів, учинених 
організованими злочинними групами і злочинними організаціями. 

17. Станом на 2019 рік Україна не є членом (учасником) такої 
організації як: 

а) Інтерпол; 
б) Європол; 
в) FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з 

відмиванням грошей) в частині членства в Комітеті експертів з оцінки 
заходів протидії відмиванню грошей (MONEYVAL) та спостерігача в 
Євроазіатській групі (EAG); 

г) GRECO (Група держав Ради Європи проти корупції). 

18. Відповідно до Інструкції з організації взаємодії органів до-
судового розслідування з іншими органами та підрозділами На-
ціональної поліції України в запобіганні кримінальним правопо-
рушенням, їх виявленні та розслідуванні (Наказ МВС України 
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№ 575 від 07.07.2017 р.) основним завданням взаємодії слідчих під-
розділів органів Національної поліції України з іншими структур-
ними підрозділами апарату центрального органу управління по-
ліцією, міжрегіональними територіальними органами Національ-
ної поліції та їх територіальними (відокремленими) підрозділами, 
територіальними органами поліції та їх територіальними 
(відокремленими) підрозділами є … 

а) запобігання кримінальним правопорушенням, їх виявлення та 
розслідування, притягнення до встановленої законодавством 
відповідальності осіб, які їх учинили, відшкодування завданої 
кримінальними правопорушеннями шкоди, відновлення порушених 
прав та інтересів фізичних і юридичних осіб; 

б) запобігання кримінальним правопорушенням, притягнення до 
встановленої законодавством відповідальності осіб, які їх учинили, 
відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди, 
відновлення порушених прав та інтересів фізичних і юридичних осіб; 

в) швидке, повне та неупереджене розслідування кримінальних 
правопорушень; 

г) оптимальне використання наявних можливостей органів 
досудового розслідування та оперативних підрозділів Національної 
поліції України у запобіганні, виявленні та розслідуванні 
кримінальних правопорушень. 

19. Правові основи організації та діяльності Державного бюро 
розслідувань визначає  

а) Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»; 
б) Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державне бюро 

розслідувань України»; 
в) Закон України «Про створення та діяльність Державного бюро 

розслідувань України»; 
г) Закон України «Про Державне бюро розслідувань».  

20. Правову основу діяльності Служби безпеки України 
становлять: 

а) Конституція України, Закон України «Про Службу безпеки 
України» та інші акти законодавства України, відповідні міжнародні 
правові акти, визнані Україною; 

б) Закон України «Про Службу безпеки України» та інші акти 
законодавства України, відповідні міжнародні правові акти, визнані 
Україною; 
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в) Конституція України, Закон України «Про створення та 
діяльність Служби безпеки України» та інші акти законодавства 
України, відповідні міжнародні правові акти, визнані Україною; 

г) Конституція України, Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про Службу безпеки України» та інші акти законодавства України, 
відповідні міжнародні правові акти, визнані Україною. 
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ТЕМА № 3  
ПРИНЦИПИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

В УКРАЇНІ 

1. За законодавством України оперативно-розшукова 
діяльність ґрунтується на принципах:  

а) публічності, верховенства права, дотримання прав і свобод 
людини; 

б) верховенства права, законності, дотримання прав і свобод 
людини; 

в) законності, дотримання прав і свобод людини; презумпції 
невинуватості; 

г) публічності, верховенства права, законності, дотримання прав і 
свобод людини, поєднання гласності та негласності. 

2. Відповідно до Інструкції з організації взаємодії органів досу-
дового розслідування з іншими органами та підрозділами Націо-
нальної поліції України в запобіганні кримінальним правопо-
рушенням, їх виявленні та розслідуванні (Наказ МВС України 
№ 575 від 07.07.2017р.) основними принципами взаємодії є … 

а) швидке, повне та неупереджене розслідування кримінальних 
правопорушень; самостійність слідчого в процесуальній діяльності, 
втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, 
забороняється; оптимальне використання наявних можливостей 
органів досудового розслідування та оперативних підрозділів 
Національної поліції України у запобіганні, виявленні та розслідуванні 
кримінальних правопорушень; дотримання загальних засад 
кримінального провадження; забезпечення нерозголошення даних 
досудового розслідування; 

б) швидке, повне та неупереджене розслідування кримінальних 
правопорушень; оптимальне використання наявних можливостей 
органів досудового розслідування та оперативних підрозділів 
Національної поліції України у запобіганні, виявленні та розслідуванні 
кримінальних правопорушень; дотримання загальних засад 
кримінального провадження; забезпечення нерозголошення даних 
досудового розслідування; 

в) запобігання кримінальним правопорушенням, їх виявлення та 
розслідування, притягнення до встановленої законодавством 
відповідальності осіб, які їх учинили, відшкодування завданої 
кримінальними правопорушеннями шкоди, відновлення порушених 
прав та інтересів фізичних і юридичних осіб; 
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г) диспозитивність, швидке, повне та неупереджене розслідування 
кримінальних правопорушень; оптимальне використання наявних 
можливостей органів досудового розслідування та оперативних 
підрозділів Національної поліції України у запобіганні, виявленні та 
розслідуванні кримінальних правопорушень; дотримання загальних 
засад кримінального провадження; забезпечення нерозголошення 
даних досудового розслідування. 

3. Види (групи) принципів оперативно-розшукової діяльності 
науковці найчастіше поділяють на декілька таких груп:  

а) конституційні, загальні, організаційно-управлінські; спеціальні. 
б) конституційні, загальні, спеціальні; 
в) конституційні, загальні, організаційно-управлінські, 

процесуальні, спеціальні;  
г) конституційні, загальні, організаційно-управлінські, процедурні, 

спеціальні. 

4. Під конспірацією  (конспіративністю) стосовно оперативно-
розшукової діяльності  розуміють … 

а) безперервне ініціативне проведення тих чи інших оперативно-
розшукових заходів; 

б) проведення оперативно-розшукових заходів у поєднанні 
застосування гласних та негласних методів і засобів; 

в) збереження в таємниці її сил, засобів і методів, організаційних і 
тактичних аспектів здійснення оперативно-розшукової діяльності; 

г) своєчасне отримання та перевірку оперативно значимої 
інформації, активні дії усіх уповноважених суб’єктів з використанням 
наявних можливостей (сил, засобів, методів). 

5. До конституційних принципів в оперативно-розшуковій 
діяльності відносять …. 

а) невтручання в особисте і сімейне життя особи; 
б) відкритість для демократичного цивільного контролю; 
в) поєднання гласних та негласних форм і методів діяльності; 
г) взаємодія і координація. 

6. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» до принципів оперативно-розшукової діяльності 
відносять… 

а) взаємодії з органами управління і населенням; 
б) змагальність; 
в) забезпечення права на захист; 
г) верховенство права. 
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7. До принципів оперативно-розшукової діяльності , 
визначених Законом України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» не відноситься: 

а) верховенство права; 
б) законність;  
в) дотримання прав і свобод людини; 
г) взаємодія з органами управління і населенням. 

8. Відповідно до Закону України «Про контррозвідувальну 
діяльність» до принципів контррозвідувальної діяльності 
належать … 

а) законність; повага і дотримання прав та свобод людини і 
громадянина; позапартійність; безперервність; конспірація, поєднання 
гласних та негласних форм і методів діяльності; комплексне 
використання правових, профілактичних та організаційних заходів; 
адекватність заходів щодо захисту державної безпеки реальним і 
потенційним загрозам; взаємодія з органами державної влади України, 
органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, 
юридичними та фізичними особами; підконтрольність та підзвітність 
відповідним органам державної влади в межах, передбачених законом; 

б) законність; повага і дотримання прав та свобод людини і 
громадянина; безперервність; конспірація, поєднання гласних та 
негласних форм і методів діяльності; комплексне використання 
правових, профілактичних та організаційних заходів; адекватність 
заходів щодо захисту державної безпеки реальним і потенційним 
загрозам; підконтрольність та підзвітність відповідним органам 
державної влади в межах, передбачених законом; 

в) законність; повага і дотримання прав та свобод людини і 
громадянина; позапартійність; поєднання гласних та негласних форм і 
методів діяльності; комплексне використання правових, 
профілактичних та організаційних заходів; адекватність заходів щодо 
захисту державної безпеки реальним і потенційним загрозам; 
взаємодія з органами державної влади України, органами місцевого 
самоврядування, об’єднаннями громадян, юридичними та фізичними 
особами; підконтрольність та підзвітність відповідним органам 
державної влади в межах, передбачених законом; 

г) законність; повага і дотримання прав та свобод людини і 
громадянина; безперервність; конспірація, поєднання гласних та 
негласних форм і методів діяльності; адекватність заходів щодо 
захисту державної безпеки реальним і потенційним загрозам; 
взаємодія з органами державної влади України, органами місцевого 
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самоврядування, об’єднаннями громадян, юридичними та фізичними 
особами. 

9. Відповідно до Закону України «Про розвідувальні органи 
України» діяльність розвідувальних органів України здійснюється 
на основі принципів... 

а) законності; поваги і дотримання прав та свобод людини і 
громадянина; безперервності; незалежності і оперативності у поданні 
розвідувальної інформації; позапартійності; підконтрольності і 
підзвітності відповідним органам державної влади в межах, 
передбачених законом; 

б) законності; поваги і дотримання прав та свобод людини і 
громадянина; безперервності; поєднання в межах, визначених законом, 
гласних та негласних методів і засобів; розмежування сфер діяльності 
розвідувальних органів, взаємодії і координації їх діяльності; 
незалежності і оперативності у поданні розвідувальної інформації; 
позапартійності; підконтрольності і підзвітності відповідним органам 
державної влади в межах, передбачених законом; 

в) законності; поваги і дотримання прав та свобод людини і 
громадянина; безперервності; поєднання в межах, визначених законом, 
гласних та негласних методів і засобів; розмежування сфер діяльності 
розвідувальних органів, взаємодії і координації їх діяльності; 
незалежності і оперативності у поданні розвідувальної інформації; 

г) законності; поваги і дотримання прав та свобод людини і 
громадянина; безперервності; поєднання в межах, визначених законом, 
гласних та негласних методів і засобів; розмежування сфер діяльності 
розвідувальних органів, взаємодії і координації їх діяльності; 
незалежності і оперативності у поданні розвідувальної інформації; 
підконтрольності і підзвітності відповідним органам державної влади в 
межах, передбачених законом. 

10. Відповідно до Інструкції про взаємодію правоохоронних 
органів у сфері боротьби з організованою злочинністю, 
затвердженої Наказом МВС України та ЦУ СБ України № 317/235 
від 10.06.2011р. основними принципами взаємодії в боротьбі з 
організованою злочинністю є … 

а) законність, системність, плановість, розподіл компетенції; 
б) законність; повага і дотримання прав та свобод людини і 

громадянина; безперервність; 
в) верховенства права, законності, дотримання прав і свобод 

людини; 
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г) законність, дотримання прав і свобод людини, взаємодія з 
органами управління і населенням. 

11. Відповідно до Закону України «Про Державне бюро 
розслідувань» до засад діяльності Державного бюро розслідувань 
не відноситься:  

а) справедливості; 
б) неупередженості; 
в) політичної нейтральності і позапартійності; 
г) поєднання гласних та негласних форм і методів діяльності. 

12. Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» 
до принципу законності не відноситься: 

а) поліція здійснює свою діяльність на засадах відкритості та 
прозорості в межах, визначених Конституцією та законами України; 

б) поліція діє виключно на підставі, у межах повноважень та у 
спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 

в) поліцейському заборонено виконувати злочинні чи явно 
незаконні розпорядження та накази; 

г) накази, розпорядження та доручення вищих органів, керівників, 
посадових та службових осіб, службова, політична, економічна або 
інша доцільність не можуть бути підставою для порушення 
поліцейським Конституції та законів України. 

13. Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» 
до принципу верховенства права відноситься: 

а) обмеження прав і свобод людини допускається виключно на 
підставах та в порядку, визначених Конституцією і законами України, 
за нагальної необхідності і в обсязі, необхідному для виконання 
завдань поліції; 

б) здійснення заходів, що обмежують права та свободи людини, 
має бути негайно припинене, якщо мета застосування таких заходів 
досягнута або немає необхідності подальшого їх застосування; 

в) поліцейським за будь-яких обставин заборонено сприяти, 
здійснювати, підбурювати або терпимо ставитися до будь-яких форм 
катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує 
гідність, поводження чи покарання; 

г) людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями 
та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 
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14. Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» 
до принципу дотримання прав і свобод людини не відноситься: 

а) здійснення заходів, що обмежують права та свободи людини, 
має бути негайно припинене, якщо мета застосування таких заходів 
досягнута або немає необхідності подальшого їх застосування; 

б) поліцейським за будь-яких обставин заборонено сприяти, 
здійснювати, підбурювати або терпимо ставитися до будь-яких форм 
катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує 
гідність, поводження чи покарання; 

в) у діяльності поліції забороняються будь-які привілеї чи 
обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, за мовною або іншими ознаками; 

г) поліція діє виключно на підставі, у межах повноважень та у 
спосіб, що визначені Конституцією та законами України. 

15. Відповідно до Закону України «Про Службу безпеки 
України» до засади позапартійності діяльності Служби безпеки 
України не відноситься … 

а) використання Служби безпеки України в партійних, групових 
чи особистих інтересах не допускається; 

б) служба безпеки України інформує про свою діяльність через 
засоби масової інформації, шляхом надання відповідей на запити на 
доступ до публічної інформації та в інших формах у визначеному 
законодавством порядку; 

в) діяльність партій, рухів та інших громадських об'єднань, що 
мають політичні цілі, в Службі безпеки України забороняється; 

г) на період служби чи роботи за трудовим договором членство 
співробітників Служби безпеки України у таких об’єднаннях 
зупиняється. 

16. Відповідно до Закону України «Про Національне 
антикорупційне бюро України» до основних принципів діяльності 
Національного бюро не відноситься …. 

а) законність; 
б) безсторонність та справедливість; 
в) диспозитивність; 
г) підконтрольність і підзвітність суспільству та визначеним 

законом державним органам. 
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17. Відповідно до Закону України «Про Національне 
антикорупційне бюро України» політична нейтральність і 
позапартійність є … 

а) одним з основних принципів діяльності Національного бюро; 
б) вимогою до директора Національного бюро; 
в) вимогою до директора Національного бюро та директорів 

територіальних управлінь Національного бюро; 
г) вимогою до детективів та старших детективів Національного 

бюро. 

18. До спеціальних принципів оперативно-розшукової 
діяльності не відноситься …. 

а) поєднання гласних та негласних форм і методів діяльності;  
б) конспіративність;  
в) дотримання прав і свобод людини; 
г) наступальність;  

19. Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» 
до принципу відкритості та прозорості не відноситься … 

а) поліція забезпечує постійне інформування органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості про 
свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, 
протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку; 

б) діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з 
населенням, територіальними громадами та громадськими 
об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення 
їхніх потреб; 

в) поліція забезпечує доступ до публічної інформації, володільцем 
якої вона є, у порядку та відповідно до вимог, визначених законом; 

г) поліція може оприлюднювати (поширювати) інформацію з 
обмеженим доступом лише у випадках та в порядку, визначених 
законом. 

20. Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» 
до принципу «взаємодія з населенням на засадах партнерства» 
відноситься: 

а) діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з 
населенням, територіальними громадами та громадськими 
об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення 
їхніх потреб; рівень довіри населення до поліції є основним критерієм 
оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції; 
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б) поліцейським заборонено висловлювати особисте ставлення до 
діяльності політичних партій під час виконання службових 
повноважень, а також використовувати службові повноваження у 
політичних цілях; 

в) поліція забезпечує доступ до публічної інформації, володільцем 
якої вона є, у порядку та відповідно до вимог, визначених законом; 

г) поліція забезпечує постійне інформування органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості про 
свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, 
протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку. 
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ТЕМА № 4.  
СУБ`ЄКТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. До підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову 
діяльність, не відносяться: 

а) підрозділи органів і установ виконання покарань та слідчих 
ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України; 

б) підрозділи кримінальної та спеціальної поліції Національної 
поліції; 

в) підрозділи детективів, оперативно-технічні та внутрішнього 
контролю Національного антикорупційного бюро України; 

г) підрозділи Міністерства фінансів України. 

2. Проведення оперативно-розшукової діяльності підрозділами 
інших міністерств, відомств, крім визначених у Законі України 
«Про оперативно-розшукову діяльність»: 

а) дозволяється у виняткових випадках за рішенням слідчого судді; 
б) дозволяється у випадках, визначених законом; 
в) дозволяється у виняткових випадках за рішенням прокурора; 
г) забороняється. 

3. Відповідно до вимог Закону України «Про оперативно-роз-
шукову діяльність» не можуть проводити слідчі (розшукові) та 
негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні за 
дорученням слідчого, прокурора в порядку, передбаченому Кри-
мінальним процесуальним кодексом України, оперативні 
підрозділи: 

а) органів доходів і зборів; 
б) Державного бюро розслідувань; 
в) управління державної охорони; 
г) Державної прикордонної служби. 

4. Відповідно до вимог Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність» оперативно-розшукові заходи можуть 
здійснюватися: 

а) суб’єктами оперативно-розшукової діяльності, визначеними 
Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», а також 
деякими іншими підрозділами, визначеними в окремих підзаконних 
нормативно-правових актах; 

б) виключно підрозділами, визначеними Законом України «Про 
оперативно-розшукову діяльність»; 
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в) підрозділами, визначеними Законом України «Про оперативно-
розшукову діяльність» та деякими іншими підрозділами, визначеними 
в окремих законах, наприклад «Про охоронну діяльність» та «Про 
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»; 

г) підрозділами, визначеними Законом України «Про оперативно-
розшукову діяльність» та деякими іншими підрозділами, визначеними 
в окремих законах, наприклад «Про друковані засоби масової 
інформації (пресу) в Україні»; 

5. В системі структурних підрозділів Національної поліції 
оперативно-розшукову діяльність не здійснюють підрозділи … 

а) кримінальної поліції; 
б) спеціальної поліції; 
в) органів досудового розслідування; 
г) кримінальної та спеціальної поліції. 

6. В системі структурних підрозділів Державного бюро 
розслідувань оперативно-розшукова діяльність здійснюється 
підрозділами … 

а) оперативними, оперативно-технічними, внутрішнього 
контролю, забезпечення особистої безпеки; 

б) оперативно-технічними, забезпечення особистої безпеки; 
в) оперативно-технічними, внутрішнього контролю, забезпечення 

особистої безпеки, досудового розслідування; 
г) оперативними, оперативно-технічними, внутрішнього контролю, 

досудового розслідування; 

7. В системі структурних підрозділів Служби безпеки України 
оперативно-розшукова діяльність здійснюється підрозділами … 

а) захисту національної державності, спеціальними підрозділами 
по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, оперативно-
технічними, внутрішньої безпеки, оперативного документування, 
боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства 
та працівників правоохоронних органів; 

б) контррозвідкою, військовою контррозвідкою, захисту 
національної державності, спеціальними підрозділами по боротьбі з 
корупцією та організованою злочинністю, оперативно-технічними, 
внутрішньої безпеки, оперативного документування, боротьби з 
тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та 
працівників правоохоронних органів; 

в) досудового розслідування, захисту національної державності, 
спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою 
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злочинністю, оперативно-технічними, внутрішньої безпеки, 
оперативного документування, боротьби з тероризмом і захисту 
учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних 
органів; 

г) контррозвідкою, військовою контррозвідкою, захисту 
національної державності, спеціальними підрозділами по боротьбі з 
корупцією та організованою злочинністю, оперативно-технічними, 
внутрішньої безпеки, боротьби з тероризмом і захисту учасників 
кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів. 

8. В системі структурних підрозділів Служби зовнішньої 
розвідки України оперативно-розшукова діяльність здійснюється 
підрозділами …  

а) агентурної розвідки, оперативно-технічними, власної безпеки; 
б) контррозвідки, агентурної розвідки, оперативно-технічними, 

власної безпеки; 
в) контррозвідки, агентурної розвідки, оперативно-технічними; 
г) контррозвідки, оперативно-технічними, власної безпеки. 

9. Керуючись вимогами Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність» продовжить речення: «Оперативно-
розшукова діяльність здійснюється оперативними підрозділами 
Державної прикордонної служби України – ...» 

а) контррозвідки, агентурної розвідки, оперативно-технічними, 
власної безпеки; 

б) розвідувальним органом центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону 
(агентурної розвідки, оперативно-технічним, власної безпеки), 
підрозділами забезпечення внутрішньої безпеки та власної безпеки, 
оперативного документування, оперативно-розшуковими та 
оперативно-технічними; 

в) підрозділами забезпечення внутрішньої безпеки та власної 
безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими та 
оперативно-технічними; 

г) контррозвідкою, військовою контррозвідкою, захисту 
національної державності, спеціальними підрозділами по боротьбі з 
корупцією та організованою злочинністю, оперативно-технічними, 
внутрішньої безпеки, боротьби з тероризмом і захисту учасників 
кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів. 
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10. В системі структурних підрозділів управління державної 
охорони оперативно-розшукова діяльність здійснюється … 

а) підрозділом оперативного забезпечення охорони виключно з 
метою забезпечення безпеки осіб та об’єктів, щодо яких здійснюється 
державна охорона; 

б) контррозвідкою, військовою контррозвідкою, захисту 
національної державності, оперативно-технічними, внутрішньої 
безпеки, боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального 
судочинства та працівників правоохоронних органів; 

в) підрозділами забезпечення внутрішньої безпеки та власної 
безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими та 
оперативно-технічними; 

г) контррозвідки, агентурної розвідки, оперативно-технічними, 
власної безпеки. 

11. В системі структурних підрозділів органів доходів і зборів 
оперативно-розшукова діяльність здійснюється … 

а) підрозділами забезпечення внутрішньої безпеки та власної 
безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими та 
оперативно-технічними; 

б) оперативними підрозділами податкової міліції та підрозділами, 
які ведуть боротьбу з контрабандою; 

в) агентурної розвідки, оперативно-технічними, власної безпеки; 
г) контррозвідки, агентурної розвідки, оперативно-технічними, 

власної безпеки. 

12. Здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами 
органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів 
Державної кримінально-виконавчої служби України … 

а) дозволяється відповідно до Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність»; 

б) забороняється; 
в) дозволяється відповідно Кримінального процесуального та 

Кримінально-виконавчого кодексів України; 
г) забороняється відповідно до Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність». 

13. В системі структурних підрозділів розвідувального органу 
Міністерства оборони України оперативно-розшукова діяльність 
здійснюється … 

а) контррозвідки, агентурної розвідки, оперативно-технічними, 
власної безпеки; 
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б) підрозділами забезпечення внутрішньої безпеки та власної 
безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими та 
оперативно-технічними; 

в) оперативними, оперативно-технічними, власної безпеки; 
г) оперативно-технічними, внутрішнього контролю. 

14. В системі структурних підрозділів Національного 
антикорупційного бюро України оперативно-розшукова 
діяльність здійснюється підрозділами … 

а) підрозділами забезпечення внутрішньої безпеки та власної 
безпеки, оперативного документування, оперативно-розшуковими та 
оперативно-технічними; 

б) оперативними, оперативно-технічними, власної безпеки; 
в) агентурної розвідки, оперативно-технічними, власної безпеки; 
г) детективів, оперативно-технічними, внутрішнього контролю. 

15. Проведення оперативно-розшукової діяльності приватними 
організаціями та особами …. 

а) забороняється; 
б) забороняється, крім випадків, передбачених Законами України 

«Про охоронну діяльність» та «Про друковані засоби масової 
інформації (пресу) в Україні»; 

в) забороняється, крім випадків, передбачених Законом України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; 

г) забороняється, крім випадків, передбачених Законами України 
«Про охоронну діяльність» та «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність». 

16. Оперативні підрозділи - це ….. 
а) організаційно виокремлені управлінські структури, яким у 

правових приписах оперативно-розшукового законодавства і відомчих 
нормативних актах визначені завдання, принципи, компетенція, 
підстави щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності та інших 
правових дій з виконання завдань протидії злочинності оперативно-
розшуковими методами, засобами та заходами; 

б) організаційно виокремлені управлінські структури, яким у 
правових приписах оперативно-розшукового законодавства і відомчих 
нормативних актах визначені завдання, принципи, компетенція, 
підстави щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності, слідчих 
дій та інших правових дій з виконання завдань протидії злочинності 
оперативно-розшуковими методами, засобами та заходами; 
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в) організаційно виокремлені управлінські структури, яким у 
правових приписах оперативно-розшукового законодавства і відомчих 
нормативних актах визначені завдання, принципи, компетенція, 
підстави щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності, слідчих 
(розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших правових дій 
з виконання завдань протидії злочинності оперативно-розшуковими 
методами, засобами та заходами; 

г) організаційно виокремлені управлінські структури, яким у 
правових приписах оперативно-розшукового законодавства і відомчих 
нормативних актах визначені завдання, принципи, компетенція, 
підстави щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності, слідчих 
(розшукових), негласних слідчих (розшукових), адміністративної 
практики та інших правових дій з виконання завдань протидії 
правопорушенням оперативно-розшуковими методами, засобами та 
заходами. 

17. Оперативний працівник - це … 
а) фізична особа, яка є співробітником прокуратури, наділена 

правами і обов’язками, передбаченими оперативно-розшуковим 
законодавством, відомчими нормативними актами, відповідає певним 
морально-психологічним, професійно-діловим і фізичним якостям, що 
обумовлені специфікою оперативно-розшукової діяльності; 

б) фізична особа, яка перебуває в трудових відносинах з певним 
правоохоронним органом або приватною охоронною фірмою, наділена 
правами і обов’язками, передбаченими оперативно-розшуковим 
законодавством, відомчими нормативними актами, відповідає певним 
морально-психологічним, професійно-діловим і фізичним якостям, що 
обумовлені специфікою оперативно-розшукової діяльності; 

в) фізична особа, яка перебуває в трудових відносинах з певним 
правоохоронним органом, наділена правами і обов’язками, 
передбаченими оперативно-розшуковим законодавством, відомчими 
нормативними актами, відповідає певним морально-психологічним, 
професійно-діловим і фізичним якостям, що обумовлені специфікою 
оперативно-розшукової діяльності; 

г) фізична особа, яка перебуває в трудових відносинах з певним 
правоохоронним органом або приватною охоронною фірмою, що має 
відповідний дозвіл на здійснення охоронної діяльності, наділена 
правами і обов’язками, передбаченими законодавством, відповідає 
певним морально-психологічним, професійно-діловим і фізичним 
якостям, що обумовлені специфікою оперативно-розшукової 
діяльності. 
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18. Вкажіть, ознаку, яка не властива для оперативних 
підрозділів 

а) створюються в складі правоохоронних органів; 
б) виконують завдання, встановлені оперативно-розшуковим 

законодавством, відповідно до своєї компетенції; 
в) використовують в своїй діяльності гласні і негласні пошукові, 

розвідувальні та контррозвідувальні заходи; 
г) здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про 

адміністративні правопорушення. 

19. Відповідно до Інструкції з організації взаємодії органів 
досудового розслідування з іншими органами та підрозділами 
Національної поліції України в запобіганні кримінальним 
правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні (Наказ МВС 
України № 575 від 07.07.2017р.) оперативний супровід досудового 
розслідування забезпечується з … 

а) моменту створення СОГ і до ухвалення судом вироку або 
постановлення ухвали, які набрали законної сили, або у разі закриття 
кримінального провадження; 

б) моменту повідомлення про правопорушення і до ухвалення 
судом вироку або постановлення ухвали, які набрали законної сили, 
або у разі закриття кримінального провадження; 

в) моменту повідомлення про правопорушення і до складання 
обвинувального акту, або у разі закриття кримінального провадження; 

г) моменту повідомлення особі про підозру і до ухвалення судом 
вироку або постановлення ухвали, які набрали законної сили, або у 
разі закриття кримінального провадження. 

20. Куруючись вимогами Інструкції з організації взаємодії 
органів досудового розслідування з іншими органами та 
підрозділами Національної поліції України в запобіганні 
кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні 
(Наказ МВС України № 575 від 07.07.2017р.), вкажіть неправильне 
твердження: 

а) працівники оперативних підрозділів, включені до складу СОГ, 
щотижня інформують слідчого - керівника СОГ про стан виконання 
наданих письмових доручень та запланованих заходів, а на його 
вимогу надають документи, що підтверджують обсяги проведеної 
ними роботи; 

б) працівники оперативного підрозділу, включені до складу СОГ, 
самостійно надають слідчому обґрунтовані пропозиції щодо 
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необхідності проведення конкретних слідчих (розшукових) дій та 
негласних слідчих (розшукових) дій; 

в) працівники оперативних підрозділів, включені до складу СОГ, 
кожні три дні інформують слідчого - керівника СОГ про стан 
виконання наданих письмових доручень та запланованих заходів, а на 
його вимогу надають документи, що підтверджують обсяги проведеної 
ними роботи; 

г) результати роботи СОГ з виявлення осіб, які вчинили 
кримінальні правопорушення, розглядаються на оперативних нарадах 
при керівникові територіального органу, підрозділу поліції за участю 
керівників органу досудового розслідування та інших структурних 
підрозділів органу, підрозділу поліції щомісяця, а стан досудового 
розслідування кримінальних правопорушень, які викликали значний 
суспільний резонанс, - щотижня. 
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ТЕМА № 5.  
ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

1. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» підстави для проведення оперативно-розшукової 
діяльності можуть міститися в… 

а) вказівках прокурора; 
б) матеріалах перевірок органів влади та місцевого 

самоврядування; 
в) наказах і розпорядженнях керівників міністерств і відомств; 
г) постановах Кабінету Міністрів України та указах Президента 

України. 

2. За відсутності підстав, визначених Законом України «Про 
оперативно-розшукову діяльність», приймати рішення про 
проведення оперативно-розшукових заходів… 

а) дозволяється слідчому чи прокурору у випадках, передбачених 
законом; 

б) дозволяється керівнику оперативного підрозділу у випадках, 
передбачених законом; 

в) забороняється; 
г) дозволяється слідчому судді за клопотанням керівника 

оперативного підрозділу. 

3. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» громадяни України та інші особи мають право у 
встановленому законом порядку одержати від органів, на які 
покладено здійснення оперативно-розшукової діяльності… 

а) письмове повідомлення про підстави проведення оперативно-
розшукових заходів щодо них; 

б) Письмове пояснення з приводу обмеження їх прав і свобод та 
оскаржити ці дії; 

в) копії документів та інших відомостей, що стали підставою для 
проведення оперативно-розшукових заходів щодо них; 

г) письмове повідомлення про факти проведення оперативно-
розшукових заходів щодо них та їх результати. 
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4. До підстав для проведення оперативно-розшукової 
діяльності не належать … 

а) наявність достатньої інформації, одержаної в установленому 
законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-
розшукових заходів і засобів, про злочини, що готуються; 

б) наявність достатньої інформації, одержаної в установленому 
законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-
розшукових заходів і засобів, про осіб, які готують вчинення злочину; 

в) наявність достатньої інформації, одержаної в установленому 
законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-
розшукових заходів і засобів, про злочини, що готуються або вчинені 
невстановленими особами; 

г) наявність достатньої інформації, одержаної в установленому 
законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-
розшукових заходів і засобів, про осіб, які переховуються від органів 
досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від 
відбування кримінального покарання. 

5. Вкажіть неправильну відповідь: Відповідно до Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяльність» не є підставо для 
проведення оперативно-розшукової діяльності наявність 
достатньої інформації, одержаної в установленому законом 
порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-
розшукових заходів і засобів, про: 

а) осіб, які готують вчинення злочину; 
б) осіб, які готують або вчинили злочин; 
в) осіб безвісно відсутніх; 
г) реальну загрозу життю, здоров’ю, житлу, майну працівників 

суду і правоохоронних органів у зв’язку з їх службовою діяльністю, а 
також осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх 
сімей та близьких родичів, з метою створення необхідних умов для 
належного відправлення правосуддя. 

6. Підставою для проведення оперативно-розшукової 
діяльності є  

а) запити повноважних державних органів, установ та організацій 
про перевірку осіб у зв’язку з їх допуском до державної таємниці і до 
роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках; 

б) потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах 
органів місцевого самоуправління; 
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в) запити повноважних державних органів, установ та організацій 
про перевірку осіб у зв’язку з їх допуском до державної таємниці, до 
роботи в органах влади або з ядерними матеріалами та на ядерних 
установках; 

г) наявність достатньої інформації, одержаної в установленому 
законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-
розшукових заходів і засобів, про злочини, що готуються або вчинені 
невстановленими особами. 

7. Вимоги до інформації, що є підставою для проведення 
оперативно-розшукової діяльності … 

а) достатність, законність одержання, потреба перевірки за 
допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, стосуватись 
об’єктів, визначених Законом України «Про оперативно-розшукову 
діяльність»; 

б) законність одержання, потреба перевірки за допомогою 
оперативно-розшукових заходів і засобів, стосуватись об’єктів, 
визначених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»; 

в) повнота, належність, достовірність, допустимість; 
г) об’єктивність, достовірність, належність, допустимість. 

8. Вкажіть правильну відповідь: «Підстави для проведення 
оперативно-розшукової діяльності можуть міститися … 

а) в заявах, повідомленнях громадян, посадових осіб, громадських 
організацій, засобів масової інформації, у письмових дорученнях і 
постановах слідчого, вказівках прокурора, ухвалах слідчого судді, 
суду, матеріалах правоохоронних органів, у запитах і повідомленнях 
правоохоронних органів інших держав та міжнародних 
правоохоронних і громадських організацій, а також запитах 
повноважних державних органів, установ та організацій, визначених 
Кабінетом Міністрів України, про перевірку осіб у зв’язку з їх 
допуском до державної таємниці, до роботи з ядерними матеріалами та 
на ядерних установках; 

б) в заявах, повідомленнях громадян, посадових осіб, громадських 
організацій, засобів масової інформації, у письмових дорученнях і 
постановах слідчого, вказівках прокурора, ухвалах слідчого судді, 
суду, матеріалах правоохоронних органів, у запитах і повідомленнях 
правоохоронних органів інших держав та міжнародних 
правоохоронних організацій, а також запитах повноважних державних 
органів, установ та організацій, визначених Кабінетом Міністрів 
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України, про перевірку осіб у зв’язку з їх допуском до державної 
таємниці, до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках; 

в) в заявах, повідомленнях громадян, посадових осіб, громадських 
організацій, у письмових дорученнях і постановах слідчого, вказівках 
прокурора, ухвалах слідчого судді, суду, матеріалах правоохоронних 
органів, у запитах і повідомленнях правоохоронних органів інших 
держав та міжнародних правоохоронних організацій, а також запитах 
повноважних державних органів, установ та громадських організацій, 
визначених Кабінетом Міністрів України, про перевірку осіб у зв’язку 
з їх допуском до державної таємниці, до роботи з ядерними 
матеріалами та на ядерних установках; 

г) в заявах, повідомленнях громадян, посадових осіб, громадських 
організацій, засобів масової інформації, вказівках прокурора, ухвалах 
слідчого судді, суду, матеріалах правоохоронних органів, у запитах і 
повідомленнях правоохоронних органів інших держав та міжнародних 
правоохоронних організацій, а також запитах повноважних державних 
органів, установ та громадських організацій, визначених Кабінетом 
Міністрів України, про перевірку осіб у зв’язку з їх допуском до 
державної таємниці, до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних 
установках. 

9. Вкажіть неправильну відповідь: «Підставами для 
проведення оперативно-розшукової діяльності є: 

а) наявність достатньої інформації, одержаної в установленому 
законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-
розшукових заходів і засобів, про злочини, що готуються або вчинені 
невстановленими особами; 

б) запити повноважних державних органів, установ та організацій 
про перевірку осіб у зв’язку з їх допуском до державної таємниці і до 
роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках, а також 
осіб, яким надається дозвіл на перебування без супроводу в 
контрольованих та стерильних зонах, зонах обмеженого доступу, що 
охороняються, та критичних частинах таких зон аеропортів; 

в) потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах 
безпеки суспільства і держави; 

г) наявність узагальнених матеріалів центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання 
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму, отриманих в установленому 
законом порядку. 
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10. Продовжить речення: «У кожному випадку наявності під-
став для проведення оперативно-розшукової діяльності заводиться 
… 

а) кримінальне провадження; 
б) оперативно-розшукова справа; 
в) оперативна справа; 
г) контррозвідувальна справа. 

11. Вкажіть неправильну відповідь: «Підставами для 
проведення контррозвідувальної діяльності є наявність достатньої 
інформації, що потребує перевірки за допомогою спеціальних 
форм, методів і засобів, про … 

а) здійснення розвідувальної діяльності проти України 
спеціальними службами іноземних держав, а також організаціями, 
окремими групами і особами; 

б) посягання на державний суверенітет, конституційний лад і 
територіальну цілісність України; 

в) терористичні посягання чи терористичну діяльність, злочини 
проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку; 

г) осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, 
слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального 
покарання за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 
правопорядку. 

12. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» без заведення оперативно-розшукової справи 
оперативно-розшукові заходи …. 

а) проводити забороняється; 
б) проводяться в разі наявності відповідного рішення слідчого 

судді; 
в) проводяться в разі наявності відповідного рішення прокурора; 
г) проводити забороняється, крім випадків перевірки осіб у зв’язку 

з допуском їх до державної таємниці, а також до роботи з ядерними 
матеріалами та на ядерних установках, а також осіб, яким надається 
дозвіл на перебування без супроводу в контрольованих та стерильних 
зонах, зонах обмеженого доступу, що охороняються, та критичних 
частинах таких зон аеропортів. 

13. Постанова про заведення такої справи підлягає 
затвердженню: 

а) начальником органу Національної поліції або начальником 
відокремленого підрозділу територіального органу відповідного 
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правоохоронного органу, що здійснює оперативно-розшукову 
діяльність; 

б) керівником або першим заступником обласної прокуратури; 
в) керівником відповідного оперативного підрозділу; 
г) керівником або першим заступником окружної прокуратури. 

14. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» заведення оперативно-розшукової справи 
оформлюється … 

а) рапортом, на якому начальником відповідного підрозділу 
накладається резолюція щодо можливості проведення оперативно-
розшукових заходів; 

б) виноситься постанова, яка погоджується начальником 
відповідного оперативного підрозділу; 

в) виноситься постанова, яка затверджується начальником або 
уповноваженим заступником начальника відповідного органу; 

г) складається довідка на ім’я начальника відповідного органу. 

15. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» на особу, яка переховується від органів досудового 
розслідування, суду або ухиляється від відбування кримінального 
покарання… 

а) ведеться тільки одна оперативно-розшукова справа; 
б) ведеться декілька оперативно-розшукових справ залежно від 

кількості злочинів, у вчиненні яких підозрюється (обвинувачується) 
особа; 

в) ведуться окремі оперативно-розшукові справи на кожній стадії 
кримінального провадження; 

г) оперативно-розшукова справа не заводиться, оскільки щодо неї 
вже розпочате кримінальне провадження. 

16. Відповідно о Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» протягом якого часу прокурор письмово 
повідомляється про заведення оперативно-розшукової справи? 

а) протягом доби; 
б) протягом трьох діб; 
в) протягом семи діб; 
г) повідомлення прокурора про заведення оперативно-розшукової 

справи чинним законодавством не передбачено. 

17. Згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» у разі, якщо причетність особи, щодо якої 

 40 



здійснювались оперативно-розшукові заходи, не підтвердилась, то 
відповідні органи зобов’язані … 

а) невідкладно повідомити про це особу, щодо якої проводились 
такі заходи; 

б) невідкладно притягнути до передбаченої законом 
відповідальності посадових осіб, причетних до прийняття рішення про 
проведення таких заходів; 

в) невідкладно поновити порушені права і відшкодувати заподіяні 
матеріальні та моральні збитки в повному обсязі; 

г) невідкладно повідомити про це особу, щодо якої проводились 
такі заходи, роз’яснивши встановлений законом порядок поновлення 
порушених прав та відшкодування заподіяних збитків. 

18. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» у постанові про заведення оперативно-розшукової 
справи зазначаються … 

а) місце складання, посада особи, яка виносить постанову, її 
прізвище, підстава та мета заведення оперативно-розшукової справи; 

б) місце та час її складання, посада особи, яка виносить постанову, 
її прізвище, підстава та мета заведення оперативно-розшукової справи; 

в) місце та час її складання, посада особи, яка виносить постанову, 
її прізвище, підстава та мета заведення оперативно-розшукової справи, 
особи, котрі будуть безпосередньо здійснювати оперативно-розшукові 
заходи; 

г) місце та час її складання, посада особи, яка виносить постанову, 
її прізвище. 

19. Продовжить речення: «Під час здійснення оперативно-
розшукової діяльності не допускається порушення прав і свобод 
людини та юридичних осіб. Окремі обмеження цих прав і свобод … 

а) мають винятковий і тимчасовий характер і можуть 
застосовуватись лише за рішенням слідчого судді з метою виявлення, 
попередження чи припинення тяжкого або особливо тяжкого злочину 
та у випадках, передбачених законодавством України, з метою захисту 
прав і свобод інших осіб, безпеки суспільства; 

б) мають винятковий і тимчасовий характер і можуть 
застосовуватись лише за рішенням слідчого судді або керівника 
обласної прокуратури з метою виявлення, попередження чи 
припинення тяжкого або особливо тяжкого злочину та у випадках, 
передбачених законодавством України, з метою захисту прав і свобод 
інших осіб, безпеки суспільства; 
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в) мають винятковий і тимчасовий характер і можуть 
застосовуватись лише за рішенням слідчого судді з метою виявлення, 
попередження чи припинення злочину та у випадках, передбачених 
законодавством України, з метою захисту прав і свобод інших осіб, 
безпеки суспільства; 

г) можуть застосовуватись лише за рішенням слідчого судді з 
метою виявлення, попередження чи припинення особливо тяжкого 
злочину та у випадках, передбачених законодавством України, з метою 
захисту прав і свобод інших осіб, безпеки суспільства. 

20. Продовжить речення: «При наявності достатніх підстав 
дозвіл на проведення оперативно-розшукової діяльності дає …. 

а) керівник відповідного оперативного підрозділу за погодженням 
з відповідним прокурором, який несе відповідальність за законність 
здійснюваних заходів відповідно до чинного законодавства; 

б) керівник відповідного оперативного підрозділу, який несе 
відповідальність за законність здійснюваних заходів відповідно до 
чинного законодавства; 

в) начальник органу Національної поліції або начальник 
відокремленого підрозділу територіального органу відповідного 
правоохоронного органу, що здійснює оперативно-розшукову 
діяльність; 

г) слідчий суддя за клопотанням прокурора або керівника 
відповідного оперативного підрозділу, який несе відповідальність за 
законність здійснюваних заходів відповідно до чинного законодавства. 
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ТЕМА № 6.  
ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

1. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову 
діяльність передбачено у: 

а) Кримінальному процесуальному кодексі України; 
б) Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність»; 
в) постановах Кабінету міністрів України та Указах Президента 

України; 
г) наказах керівників міністерств і відомств, у структурі яких 

знаходяться відповідні оперативні підрозділи. 

2. Згідно з положеннями Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність» до гласних оперативних заходів 
відноситься: 

а) здійснення спостереження за особою, річчю або місцем; 
б) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; 
в) опитування осіб та використання їх добровільної допомоги; 
г) здійснення аудіо-, відеоконтролю особи. 

3. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» оприлюднювати або надавати інформацію щодо 
проведення або непроведення стосовно певної особи оперативно-
розшукової діяльності: 

а) забороняється; 
б) дозволяється виключно за рішенням суду; 
в) забороняється до прийняття рішення за результатами такої 

діяльності; 
г) дозволяється виключно за рішенням прокурора або керівника 

оперативного підрозділу. 

4. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» ведення оперативно-розшукових справ щодо осіб, 
зниклих безвісти за особливих обставин, у тому числі у зв’язку зі 
збройним конфліктом, воєнними діями, заворушеннями всередині 
держави або у зв’язку з надзвичайними ситуаціями природного чи 
техногенного характеру або іншими подіями, що можуть 
спричинити масову загибель людей, здійснюється … 

а) до встановлення їх місця перебування, місця поховання чи 
місцезнаходження останків; 

б) до закінчення строків давності притягнення до кримінальної 
відповідальності осіб, що вчинили злочини щодо безвісно відсутніх осіб; 
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в) до закриття кримінального провадження за фактом безвісного 
зникнення цих осіб; 

г) до 12 місяців з дня зникнення. 

5. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову 
діяльність, відповідно до Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність», зобов’язані інформувати відповідні 
державні органи про відомі їм факти та дані … 

а) що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави, а також 
про порушення законодавства, пов'язані з службовою діяльністю 
посадових осіб; 

б) що свідчать про підготовку та вчинення тяжких злочинів; 
в) що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави, а також 

про підготовку та вчинення кримінальних правопорушень; 
г) що свідчать про порушення конституційних прав і свобод 

громадян, а також порушення міжнародних договорів та правил 
міжнародних правоохоронних організацій, членом яких є Україна. 

6. Згідно із положеннями Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність» оперативним підрозділам для виконання 
завдань оперативно-розшукової діяльності надається право 
відвідувати жилі та інші приміщення … 

а) відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників або 
мешканців для з’ясування обставин злочину, що готується, а також 
збирати відомості про протиправну діяльність осіб, щодо яких 
провадиться перевірка; 

б) за згодою працівників відділів житлово-комунального 
господарства для з’ясування обставин злочину; 

в) у разі необхідності з’ясування обставин злочину без згоди 
власників, мешканців цих приміщень, або працівників відділів 
житлово-комунального господарств; 

г) відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників або 
мешканців для з’ясування обставин правопорушення; 

7. Відповідно до вимог Закону України Про оперативно-
розшукову діяльність» оперативні підрозділи мають право 
використовувати конфіденційне співробітництво … 

а) згідно з положеннями нормативно-правових актів Кабінету 
Міністрів України; 

б) згідно з положеннями ст.275 Кримінального процесуального 
кодексу України; 
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в) згідно з положеннями нормативно-правових актів Міністерства 
внутрішніх справ; 

г) згідно з ухвалою слідчого судді, постановленою за клопотанням 
керівника оперативного підрозділу. 

8. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» оперативні підрозділи мають право отримувати від 
юридичних чи фізичних осіб безкоштовно або за винагороду… 

а) інформацію про їх господарську та іншу діяльність; 
б) інформацію, що відома ним, про протиправну діяльність інших 

осіб; 
в) інформацію про злочини, що готуються або вчинені, та про 

загрозу безпеці суспільства і держави; 
г) інформацію про злочини та адміністративні правопорушення. 

9. Оперативні підрозділи мають право використовувати 
службові приміщення, транспортні засоби та інше майно 
підприємств, установ, організацій, а так само осіб - житло, інші 
приміщення, транспортні засоби і майно, які їм належать … 

а) за дозволом слідчого судді; 
б) за постановою керівника оперативного підрозділу; 
в) за дозволом слідчого судді та згодою адміністрації підприємств, 

установ, організацій та, відповідно, фізичних осіб; 
г) за згодою адміністрації підприємств, установ, організацій та, 

відповідно, фізичних осіб. 

10. Вкажіть найбільш повний варіант відповіді на питання: 
Згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову 
діяльність зобов’язані: 

а) у межах своїх повноважень відповідно до законів, що 
становлять правову основу оперативно-розшукової діяльності, 
вживати необхідних оперативно-розшукових заходів щодо 
попередження, своєчасного виявлення і припинення злочинів та 
викриття причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів, здійснювати 
профілактику правопорушень; 

б) у межах своїх повноважень відповідно до законів, що 
становлять правову основу оперативно-розшукової діяльності вживати 
необхідних оперативно-розшукових заходів щодо попередження, 
розкриття, припинення злочинів, викриття причин і умов, що сприяють 
вчиненню злочинів; 
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в) у межах своїх повноважень відповідно до законів, що 
становлять правову основу оперативно-розшукової діяльності вживати 
необхідних оперативно-розшукових заходів щодо попередження, 
виявлення, розкриття і припинення злочинів, викриття причин, що 
сприяють вчиненню злочинів; 

г) вживати необхідних оперативно-розшукових заходів щодо 
попередження, виявлення, розкриття і припинення правопорушень. 

11. Відповідно до вимог Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність» у разі виявлення ознак злочину 
оперативний підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову 
діяльність, зобов’язаний: 

а) невідкладно в порядку, передбаченому законом, завести 
оперативно-розшукову справу з метою перевірки інформації про 
виявлений злочин; 

б) в порядку, передбаченому законом, перевірити інформацію про 
виявлений злочин шляхом проведення окремих оперативно-
розшукових заходів; 

в) невідкладно направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано 
фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, 
відповідальність за які передбачена КК України, до відповідного 
органу досудового розслідування для початку та здійснення 
досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України; 

г) невідкладно направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано 
фактичні дані про виявлений злочин, до керівника відомства, у складі 
якого знаходиться оперативний підрозділ, для прийняття рішення про 
початок та здійснення досудового розслідування в порядку, 
передбаченому КПК України. 

12. Згідно з положеннями Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність» до негласних оперативних заходів 
відноситься … 

а) ознайомлення з документами та даними, що характеризують 
діяльність підприємств, установ та організацій; 

б) відвідування жилих та інших приміщень за згодою їх власників; 
в) участь у проведенні перевірок фінансово-господарської 

діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності; 

г) установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. 
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13. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» негласне обстеження публічно недоступних місць, 
житла чи іншого володіння особи … 

а) проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за 
клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його 
заступника, погодженого з прокурором, виключно з метою запобігання 
вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, запобігання і 
припинення терористичних актів та інших посягань спеціальних служб 
іноземних держав та організацій, якщо іншим способом одержати 
інформацію неможливо; 

б) проводиться з підстав і в порядку, передбаченому КПК України; 
в) проводиться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за 

клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його 
заступника з метою запобігання вчиненню тяжкого або особливо 
тяжкого злочину, запобігання і припинення терористичних актів та 
інших посягань спеціальних служб іноземних держав та організацій, 
якщо іншим способом одержати інформацію неможливо; 

г) проводиться на підставі постанови керівника відповідного 
оперативного підрозділу або його заступника, погодженої з 
прокурором, з метою запобігання вчиненню тяжкого або особливо 
тяжкого злочину, запобігання і припинення терористичних актів та 
інших посягань спеціальних служб іноземних держав та організацій, 
якщо іншим способом одержати інформацію неможливо. 

14. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» одержані внаслідок оперативно-розшукової діяльності 
відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини 
… 

а) не підлягають передачі і розголошенню; 
б) не підлягають передачі і розголошенню якщо вони не містять 

інформації про підготовку та вчинення тяжкого або особливо тяжкого 
злочину; 

в) не підлягають передачі і розголошенню, крім випадків 
розголошення інформації про незаконні дії, що порушують права 
людини; 

г) не підлягають передачі і розголошенню, крім випадків 
розголошення інформації про підготовку та вчинення злочинів проти 
національної безпеки України. 
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15. При застосуванні оперативно-розшукових заходів 
працівники оперативних підрозділів зобов’язані враховувати … 

а) можливість притягнення особи до відповідальності, відповід-
ність оперативно-розшукових заходів ступеню суспільної небезпеки 
злочинних посягань та загрозі інтересам суспільства і держави; 

б) відповідність оперативно-розшукових заходів ступеню 
суспільної небезпеки злочинних посягань та загрозі інтересам 
суспільства і держави; 

в) можливість притягнення розроблюваної особи до 
відповідальності; 

г) можливість досягнення мети оперативно-розшукового заходу. 

16. Одержані внаслідок оперативно-розшукової діяльності ві-
домості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, 
якщо вони не містять інформації про вчинення заборонених 
законом дій, … 

а) зберігаються протягом 3-х років після завершення оперативно-
розшукових заходів; 

б) зберіганню не підлягають і передаються розроблюваній особі; 
в) зберіганню не підлягають і повинні бути знищені;  
г) зберігаються протягом 3-х років з можливістю ознайомлення з 

ними розроблюваної особи. 

17. Відомості, одержані внаслідок оперативно-розшукової 
діяльності, щодо підготовки до терористичних актів чи їх 
вчинення окремими особами та групами, зберігаються до … 

а) 5 років; 
б) 3-х років; 
в) 10 років; 
г) 1 року. 

18. Для одержання інформації під час здійснення оперативно-
розшукової діяльності застосовувати технічні засоби, психотропні, 
хімічні та інші речовини, які пригнічують волю або завдають 
шкоди здоров’ю людей та навколишньому середовищу … 

а) забороняється; 
б) забороняється, крім випадків прямо вказаних у Законі; 
в) забороняється, крім випадків коли шкода від їх застосування є 

набагато меншою, ніж відвернена; 
г) дозволяється за рішенням слідчого судді, за клопотанням 

керівника оперативного підрозділу, погодженого з прокурором, якщо 
шкода від їх застосування є набагато меншою, ніж відвернена; 
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19. Оперативним підрозділам для виконання завдань 
оперативно-розшукової діяльності за наявності підстав, 
передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову 
діяльність», надається право: 

а) мати гласних і негласних штатних та позаштатних працівників; 
б) мати гласних штатних і негласних позаштатних працівників; 
в) мати гласних і негласних штатних працівників; 
г) мати інформаторів та викривачів.  

20. Негласне обстеження публічно недоступних місць, житла 
чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтроль особи, аудіо-, 
відеоконтроль місця, спостереження за особою, зняття інформації з 
транспортних телекомунікаційних мереж, електронних 
інформаційних мереж, накладення арешту на кореспонденцію, 
здійснення її огляду та виїмки, установлення місцезнаходження 
радіоелектронного засобу проводяться за таких підстав та умов: 

а) на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням 
керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, по-
годженого з прокурором, виключно з метою запобігання вчиненню тяж-
кого або особливо тяжкого злочину, запобігання і припинення терорис-
тичних актів та інших посягань спеціальних служб іноземних держав та 
організацій, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо; 

б) на підставі постанови керівника відповідного оперативного 
підрозділу або його заступника, погодженої з прокурором, виключно з 
метою запобігання вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, 
запобігання і припинення терористичних актів та інших посягань 
спеціальних служб іноземних держав та організацій, якщо іншим 
способом одержати інформацію неможливо; 

в) на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням 
керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, 
погодженого з прокурором, виключно з метою запобігання вчиненню 
особливо тяжкого злочину, запобігання і припинення терористичних 
актів та інших посягань спеціальних служб іноземних держав та 
організацій, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо; 

г) на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням 
керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, 
погодженого з прокурором, виключно з метою запобігання вчиненню 
злочину, запобігання і припинення терористичних актів та інших 
посягань спеціальних служб іноземних держав та організацій, якщо 
іншим способом одержати інформацію неможливо. 
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ТЕМА № 7.  
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Вкажіть неправильну відповідь «Відповідно до Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяльність» матеріали 
оперативно-розшукової діяльності використовуються … 

а) як приводи та підстави для початку досудового розслідування; 
б) для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у 

кримінальному провадженні; 
в) для попередження, виявлення, припинення і розслідування 

злочинів, розвідувально-підривних посягань проти України, розшуку 
злочинців та осіб, які безвісти зникли; 

г) для попередження, виявлення і припинення злочинів, 
розвідувально-підривних посягань проти України, розшуку злочинців 
та осіб, які безвісти зникли. 

2. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» матеріали оперативно-розшукової діяльності 
використовуються… 

а) як приводи і підстави для початку досудового розслідування; 
б) як приводи і підстави для проведення слідчих (розшукових) дій; 
в) як приводи і підстави для проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій; 
г) як приводи і підстави для планування проведення слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. 

3. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» матеріали оперативно-розшукової діяльності не 
використовуються для … 

а) взаємного інформування підрозділів, уповноважених 
здійснювати оперативно-розшукову діяльність; 

б) взаємного інформування інших правоохоронних органів; 
в) інформування органів місцевого самоврядування відповідно до 

їх компетенції; 
г) інформування державних органів відповідно до їх компетенції. 

4. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» щодо невстановлених осіб, які готують вчинення 
злочину, а також осіб, які переховуються від органів досудового 
розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування 
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кримінального покарання, ведення оперативно-розшукових справ 
здійснюється … 

а) до їх встановлення або розшуку, але не більше строків давності 
притягнення до кримінальної відповідальності чи строків давності 
виконання обвинувального вироку; 

б) до їх встановлення або розшуку, але не більше 10-ти років; 
в) до їх встановлення або розшуку, але не більше 5-ти років; 
г) до їх встановлення або розшуку, але не більше 15-ти років. 

5. Обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи … 
а) починається з дня винесення постанови про заведення справи та 

закінчується в день затвердження постанови про закриття оперативно-
розшукової справи; 

б) починається з дня затвердження начальником відповідного 
органу або його заступником постанови про заведення справи та 
закінчується в день затвердження постанови про закриття оперативно-
розшукової справи; 

в) починається з дня винесення постанови про заведення справи та 
закінчується в день винесення постанови про закриття оперативно-
розшукової справи; 

г) починається з дня затвердження начальником відповідного 
органу або його заступником постанови про заведення справи та 
закінчується в день винесення постанови про закриття оперативно-
розшукової справи. 

6. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці 
до вчинення злочину, ведення оперативно-розшукових справ 
здійснюється: 

а) до встановлення та фіксації фактичних даних про протиправні 
діяння, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом 
України, але не більше трьох місяців; 

б) до встановлення та фіксації фактичних даних про протиправні 
діяння, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом 
України, але не більше 12 місяців; 

в) до встановлення та фіксації фактичних даних про протиправні 
діяння, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом 
України, але не більше 18 місяців; 

г) до встановлення та фіксації фактичних даних про протиправні 
діяння, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом 
України, але не більше шести місяців. 
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7. Вкажіть найбільш правильну відповідь: «Матеріали 
оперативно-розшукової діяльності використовуються: 

а) для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних 
органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів 
їх сімей та близьких родичів, а також осіб, які конфіденційно 
співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами 
України, та членів їх сімей; 

б) для забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів 
та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей 
та близьких родичів, а також співробітників розвідувальних органів 
України та їх близьких родичів, осіб, які конфіденційно 
співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами 
України, та членів їх сімей; 

в) для забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів та 
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та 
близьких родичів, а також осіб, які конфіденційно співробітничають або 
співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей; 

г) для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних 
органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів 
їх сімей та близьких родичів, а також співробітників розвідувальних 
органів України та їх близьких родичів, осіб, які конфіденційно 
співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами 
України, та членів їх сімей. 

8. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» для взаємного інформування підрозділів, 
уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяльність, та 
інших правоохоронних органів матеріали оперативно-розшукової 
діяльності … 

а) використовуються;  
б) не використовуються; 
в) використовуються в разі наявності угоди про співпрацю або 

постанови про створення слідчо-оперативних групи; 
г) використовуються в разі винесення постанови про створення 

слідчо-оперативних групи; 
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9. Відповідно до Інструкції з організації взаємодії органів 
досудового розслідування з іншими органами та підрозділами 
Національної поліції України в запобіганні кримінальним 
правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні (Наказ МВС 
України № 575 від 07.07.2017р.) ініціативний рапорт це –  

а) рапорт поліцейського про отриману інформацію про осіб, які 
вчинили кримінальні правопорушення, а також про події і факти, які 
можуть сприяти їх розкриттю та досудовому розслідуванню, що 
подається безпосередньому керівникові, який після ознайомлення 
надсилає його відповідному керівнику органу, підрозділу поліції для 
розгляду і направлення до органу досудового розслідування і підрозділу 
кримінальної поліції для використання цієї інформації під час розкриття 
та досудового розслідування кримінального правопорушення; 

б) будь-який рапорт поліцейського зі службових питань; 
в) рапорт поліцейського про отриману інформацію про осіб, які 

вчинили кримінальні правопорушення, а також про події і факти, які 
можуть сприяти їх розкриттю та досудовому розслідуванню, що 
подається відповідному керівнику органу, підрозділу поліції для 
розгляду і направлення до органу досудового розслідування і підрозділу 
кримінальної поліції для використання цієї інформації під час розкриття 
та досудового розслідування кримінального правопорушення; 

г) рапорт поліцейського про отриману інформацію про осіб, які 
вчинили кримінальні правопорушення, а також про події і факти, які 
можуть сприяти їх розкриттю та досудовому розслідуванню, що 
подається до органу досудового розслідування і підрозділу кримінальної 
поліції для використання цієї інформації під час розкриття та досудового 
розслідування кримінального правопорушення. 

10. Вкажіть неправильну відповідь: «Оперативно-розшукова 
справа повинна бути закрита у разі: 

а) розшуку особи, яка переховувалася від органів досудового 
розслідування, слідчого судді, суду, ухилялася від відбування 
кримінального покарання, а також особи, яка безвісно відсутня; 

б) відсутності фактичних даних про факти та події, що були 
підставою заведення оперативно-розшукової справи, протягом 2-х 
місяців; 

в) закриття кримінального провадження слідчим, прокурором або 
судом; 

г) завершення виконання розвідувальних, контррозвідувальних 
заходів або вичерпання можливостей для їх здійснення. 
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11. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» спростування у встановленому порядку матеріалів про 
злочинну діяльність особи є … 

а) підставою для закриття оперативно-розшукової справи; 
б) заведення оперативно-розшукової справи відносно інших осіб; 
в) підставою для притягнення до відповідальності співробітників 

оперативного підрозділу; 
г) підставою для притягнення до відповідальності керівника 

оперативного підрозділу. 

12. Яким процесуальним джерелом доказів у відповідності до 
вимог КПК України є матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані 
про протиправні діяння окремих осіб та груп осіб, зібрані 
оперативними підрозділами з дотриманням вимог Закону України 
«Про оперативно-розшукову діяльність» (матеріали оперативно-
розшукової діяльності)? 

а) показання; 
б) речові докази; 
в) документи;  
г) висновки експертів. 

13. Відповідно до Наказу МВС України № 575 від 07.07.2017р. 
при веденні оперативним підрозділом оперативно-розшукової 
справи щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці до 
вчинення злочину, підслідного слідчим органів досудового 
розслідування Національної поліції України, керівник 
оперативного підрозділу звертається до керівника органу 
досудового розслідування про закріплення за цією ОРС слідчого 
для забезпечення методичного супроводження її реалізації та 
надання практичної допомоги оперативному підрозділу … 

а) письмово; 
б) усно; 
в) письмово за погодженням з прокурором; 
г) письмово за погодженням з прокурором та затвердженням 

керівника територіального органу поліції. 

14. Чи може, відповідно до Наказу МВС України № 575 від 
07.07.2017р., керівник оперативного підрозділу надати слідчому 
необхідні матеріали оперативно-розшукової справи … 

а) ні, в будь-якому випадку; 
б) так, з дотриманням режиму секретності, слідчому, який 

забезпечує методичне супроводження її реалізації та надання 
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практичної допомоги оперативному підрозділу, для вивчення та 
надання у разі потреби рекомендацій щодо фіксації додаткових 
фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, які 
засвідчують наявність в їх діях ознак злочину; 

в) так, в будь-якому випадку на вимогу слідчого; 
г) так, в будь-якому випадку на письмову вимогу слідчого. 

15. У разі виявлення під час проведення оперативно-розшуко-
вих заходів ознак злочину керівник оперативного підрозділу на-
правляє зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про 
протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які 
передбачена КК України, до відповідного органу досудового роз-
слідування для початку та здійснення досудового розслідування в 
порядку, передбаченому КПК України… 

а) невідкладно; 
б) протягом 3-х днів; 
в) протягом доби; 
г) протягом 48 годин. 

16. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» чи зобов’язані органи державної влади, підприємства, 
установи, організації незалежно від форми власності сприяти 
оперативним підрозділам у вирішенні завдань оперативно-
розшукової діяльності? 

а) зобов’язані; 
б) не зобов’язані; 
в) зобов’язані, але тільки державні підприємства, установи та 

організації; 
г) не зобов’язані, крім випадків, коли це суперечить їх статуту чи 

засновницькому договору. 

17. Чи підлягає письмовому оформленню співробітництво осіб 
оперативним підрозділом? 

а) так, з дієздатними особами за їх бажанням, письмовою угодою з 
гарантуванням конфіденційності співробітництва; 

б) так, з будь-якими особами за їх бажанням, письмовою угодою з 
гарантуванням конфіденційності співробітництва; 

в) ні; 
г) так, з дієздатними особами за їх бажанням та ухвалою слідчого 

судді, письмовою угодою з гарантуванням конфіденційності 
співробітництва. 
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18. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» особи, які залучаються до виконання завдань 
оперативно-розшукової діяльності зобов’язані … 

а) зберігати таємницю, що стала їм відома, розголошення цієї 
таємниці тягне за собою відповідальність за чинним законодавством; 

б) зберігати таємницю, що стала їм відома, розголошення цієї 
таємниці тягне за собою відповідальність за чинним законодавством, 
крім випадків розголошення інформації про незаконні дії, що 
порушують права людини; 

в) зберігати таємницю, що стала їм відома, розголошення цієї 
таємниці тягне за собою відповідальність за чинним законодавством, 
крім випадків дозволу керівника оперативного підрозділу на її 
розголошення; 

г) зберігати таємницю, що стала їм відома, розголошення цієї 
таємниці тягне за собою відповідальність за чинним законодавством, 
крім випадків письмового дозволу керівника оперативного підрозділу 
на її розголошення. 

19. Вкажіть неправильну відповідь: «Забороняється залучати 
до виконання оперативно-розшукових завдань осіб, професійна 
діяльність яких пов’язана зі збереженням професійної таємниці, 
якщо таке співробітництво буде пов’язано з розкриттям 
конфіденційної інформації професійного характеру, а саме … 

а) адвокатів;  
б) медичних працівників;  
в) журналістів; 
г) педагогів. 

20. В яких випадках фактичні дані про злочини, одержані під 
час здійснення оперативно-розшукової діяльності можуть бути 
використані як докази у кримінальному провадженні? 

а) так, завжди; 
б) так, завжди за умови складання протоколу; 
в) матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні 

діяння окремих осіб та груп осіб, зібрані оперативними підрозділами з 
дотриманням вимог Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність», за умови відповідності вимогам Кримінального 
процесуального кодексу України; 

г) матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні 
діяння окремих осіб та груп осіб, зібрані оперативними підрозділами з 
дотриманням вимог Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» без наявності ознак провокації вчинення злочину. 
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ТЕМА № 8.  
СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ  

ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

1. На працівників, які здійснюють оперативно-розшукову 
діяльність, поширюються гарантії правового і соціального 
захисту, передбачені … 

а) Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»; 
б) Кримінальним процесуальним кодексом України; 
в) Постановами Кабінету міністрів України і Указами Президента 

України; 
г) законами України про ці органи. 

2. Працівникам, які здійснюють оперативно-розшукову 
діяльність, … 

а) надаються додаткові пільги в питаннях соціально-побутового та 
фінансового забезпечення в порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України; 

б) надаються додаткові пільги в питаннях фінансового 
забезпечення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 

в) надаються додаткові пільги в питаннях соціально-побутового 
забезпечення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 

г) надаються додаткові пільги в питаннях соціально-побутового та 
фінансового забезпечення в порядку, встановленому Законом України 
«Про оперативно-розшукову діяльність». 

3. До спеціальних заходів забезпечення безпеки працівників та 
їх близьких родичів у зв’язку із здійсненням ними оперативно-
розшукової діяльності в інтересах безпеки України, або по 
виявленню тяжкого та особливо тяжкого злочину, або викриттю 
організованої злочинної групи, що вживаються оперативним 
підрозділом належать … 

а) зміна місця проживання, роботи і навчання, інших даних у 
порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України; 

б) зміна даних про особу, зміна місця проживання, роботи і 
навчання, інших даних у порядку, що визначається Кабінетом 
Міністрів України; 

в) зміна даних про особу та/або зміна місця проживання у порядку, 
що визначається Кабінетом Міністрів України; 
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г) зміна даних про особу, зміна місця проживання, роботи і 
навчання, інших даних у порядку, що визначається Законом України 
«Про оперативно-розшукову діяльність». 

4. Працівник оперативного підрозділу, який заподіяв шкоду 
правам, свободам людини, інтересам держави під час здійснення 
оперативно-розшукової діяльності, перебуваючи у стані необхідної 
оборони, крайньої необхідності або професійного ризику, а так са-
мо у зв’язку із затриманням особи, в діях якої є ознаки злочину… 

а) не несе відповідальності; 
б) несе відповідальність на загальних підставах; 
в) притягується до дисциплінарної та цивільної відповідальності; 
г) притягується до дисциплінарної відповідальності. 

5. Особа, яка залучається до виконання завдань оперативно-
розшукової діяльності, перебуває під захистом … 

а) правоохоронного органу; 
б) держави; 
в) оперативного підрозділу; 
г) підрозділу спеціального призначення. 

6. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» у разі виникнення загрози життю, здоров’ю або майну 
особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-
розшукової діяльності, її захист забезпечується вжиттям таких 
спеціальних заходів забезпечення безпеки …. 

а) зміна місця проживання, роботи і навчання, інших даних у 
порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України; 

б) зміна даних про особу та/або зміна місця проживання у порядку, 
що визначається Кабінетом Міністрів України; 

в) зміна даних про особу, зміна місця проживання, роботи і 
навчання, інших даних у порядку, що визначається Законом України 
«Про оперативно-розшукову діяльність»; 

г) зміна даних про особу, зміна місця проживання, роботи і 
навчання, інших даних у порядку, що визначається Кабінетом 
Міністрів України. 

7. Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки 
поліцейського становить … 

а) тридцять календарних днів, якщо законом не визначено більшої 
тривалості відпустки; 

б) двадцять вісім календарних днів, якщо законом не визначено 
більшої тривалості відпустки; 
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в) двадцять вісім робочих днів, якщо законом не визначено 
більшої тривалості відпустки; 

г) тридцять робочих днів, якщо законом не визначено більшої 
тривалості відпустки. 

8. За кожний повний календарний рік служби в поліції після до-
сягнення п’ятирічного стажу служби поліцейському надається … 

а) два календарні дні додаткової оплачуваної відпустки, але не 
більш як п’ятнадцять календарних днів; 

б) один календарний день додаткової оплачуваної відпустки, але 
не більш як п’ятнадцять календарних днів; 

в) один календарний день додаткової оплачуваної відпустки, але 
не більш як десять календарних днів; 

г) два календарні дні додаткової оплачуваної відпустки, але не 
більш як десять календарних днів. 

9. Розміри одноразової грошової допомоги поліцейським, а в 
разі їх загибелі (смерті) - особам, які за Законом України «Про 
національну поліцію» мають право на її отримання, визначаються 
виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб на … 

а) 1 січня календарного року, в якому прийнято рішення про 
виплату; 

б) на день прийняття рішення про виплату; 
в) перше число місяця, в якому прийнято рішення про виплату; 
г) перше число кварталу, в якому прийнято рішення про виплату. 

10. Розмір одноразової грошової допомоги особам, які за 
Законом України «Про національну поліцію» мають право на її 
отримання, в разі загибелі (смерті) поліцейського під час 
виконання службових обов’язків (випадок, пов’язаний з 
виконанням службових обов’язків, спрямованих на реалізацію 
повноважень та основних завдань поліції), складає …. 

а) 100 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято 
рішення про виплату; 

б) 500 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято 
рішення про виплату; 

в) 750 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято 
рішення про виплату; 
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г) 1000 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб на день прийняття рішення про виплату. 

11. Розмір одноразової грошової допомоги особам, які за 
Законом України «Про національну поліцію» мають право на її 
отримання, в разі загибелі (смерті) поліцейського під час 
проходження поліцейським служби (випадок, який не пов'язаний 
із безпосереднім виконанням службових обов’язків), складає …. 

а) 100 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято 
рішення про виплату; 

б) 250 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято 
рішення про виплату; 

в) 500 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому прийнято 
рішення про виплату; 

г) 500 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб на день прийняття рішення про виплату. 

12. Вкажіть неправильну відповідь: «Днем виникнення права 
на отримання одноразової грошової допомоги є… 

а) у разі загибелі (смерті) поліцейського - дата смерті, що 
зазначена у свідоцтві про смерть; 

б) у разі встановлення поліцейському інвалідності - дата з якої 
встановлено інвалідність, що зазначена в довідці до акта огляду 
медико-соціальної експертної комісії, у разі відсутності дати з якої 
встановлено інвалідність - дата видачі довідки до акта огляду медико-
соціальної експертної комісії; 

в) у разі встановлення ступеня втрати працездатності без 
установлення інвалідності - дата видачі довідки про результати 
визначення у застрахованої особи ступеня втрати професійної 
працездатності у відсотках; 

г) у разі встановлення ступеня втрати працездатності без 
установлення інвалідності - дата видачі акта медико-соціальної 
експертної комісії про результати визначення у застрахованої особи 
ступеня втрати професійної працездатності у відсотках. 

13. Не здійснюються призначення і виплата одноразової 
грошової допомоги поліцейським, якщо загибель (смерть), 
поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність, часткова 
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втрата працездатності без визначення інвалідності поліцейського є 
наслідком: 

а) учинення ним діяння, яке є кримінальним або адміністративним 
правопорушенням; 

б) учинення ним діяння у стані необхідної оборони або крайньої 
необхідності;  

в) учинення ним діяння у стані професійного ризику; 
г) учинення ним діяння при затриманні особи, в діях якої є ознаки 

злочину. 

14. Вкажіть неправильну відповідь: «Не здійснюються 
призначення і виплата одноразової грошової допомоги 
поліцейським, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, 
травма або каліцтво), інвалідність, часткова втрата 
працездатності без визначення інвалідності поліцейського є 
наслідком: 

а) учинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи 
токсичного сп’яніння; 

б) навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої 
шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення 
особи до самогубства, який доведений судом); 

в) подання особою свідомо неправдивої інформації про 
призначення і виплату одноразової грошової допомоги; 

г) учинення ним діяння у стані професійного ризику. 

15. Особа, у якої один із батьків є поліцейським та має вислугу 
в календарному обчисленні 20 років і більше, особа, у якої один із 
батьків є громадянином, звільненим з поліції за віком, за станом 
здоров’я чи у зв’язку із скороченням штату або проведенням 
організаційних заходів, вислуга років у календарному обчисленні 
якого становить 20 років і більше, особа, у якої один із батьків є 
поліцейським, який став особою з інвалідністю унаслідок 
захворювання, пов’язаного з проходженням служби, користується 
переважним правом зарахування до ліцеїв системи Міністерства 
внутрішніх справ України, до вищих навчальних закладів із 
специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку 
поліцейських, за умови успішного складання іспитів та 
відповідності іншим вимогам і правилам прийому до цих 
навчальних закладів протягом … 

а) одного року після здобуття необхідного для вступу рівня 
загальної середньої освіти; 
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б) двох років після здобуття необхідного для вступу рівня 
загальної середньої освіти; 

в) трьох років після здобуття необхідного для вступу рівня 
загальної середньої освіти; 

г) п’яти років після здобуття необхідного для вступу рівня 
загальної середньої освіти. 

16. Особам, які працюють в умовах режимних обмежень, крім 
працівників режимно-секретних органів, установлюється 
надбавка до посадових окладів (тарифних ставок), заробітної 
плати (у разі визначення законом її розміру) з відомостями, що 
становлять державну таємницю ступеню секретності «особливої 
важливості»,  

а) 10 відсотків; 
б) 20 відсотків; 
в) 30 відсотків; 
г) 50 відсотків. 

17. Особам, які працюють в умовах режимних обмежень, крім 
працівників режимно-секретних органів, установлюється 
надбавка до посадових окладів (тарифних ставок), заробітної 
плати (у разі визначення законом її розміру) з відомостями, що 
становлять державну таємницю ступеню секретності «цілком 
таємно», 

а) 5 відсотків; 
б) 10 відсотків; 
в) 15 відсотків;  
г) 20 відсотків. 

18. Особам, які працюють в умовах режимних обмежень, крім 
працівників режимно-секретних органів, установлюється 
надбавка до посадових окладів (тарифних ставок), заробітної 
плати (у разі визначення законом її розміру) з відомостями, що 
становлять державну таємницю ступеню секретності «таємно», 

а) 5 відсотків; 
б) 10 відсотків; 
в) 15 відсотків;  
г) 20 відсотків. 

19. Особа, яка відповідно до закону виконувала спеціальне 
завдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній 
організації з метою попередження чи розкриття їх злочинної 

 62 



діяльності, підлягає кримінальній відповідальності лише за 
вчинення у складі організованої групи чи злочинної організації … 

а) тяжкого злочину, вчиненого умисно і поєднаного з насильством 
над потерпілим, або тяжкого злочину, вчиненого умисно і пов’язаного 
з спричиненням тяжкого тілесного ушкодження потерпілому або 
настанням інших тяжких або особливо тяжких наслідків; 

б) особливо тяжкого злочину, вчиненого умисно і поєднаного з 
насильством над потерпілим, або тяжкого злочину, вчиненого умисно і 
пов’язаного з спричиненням тяжкого тілесного ушкодження 
потерпілому або настанням інших тяжких або особливо тяжких 
наслідків; 

в) особливо тяжкого злочину, вчиненого умисно і поєднаного з 
насильством над потерпілим, або особливо тяжкого злочину, 
вчиненого умисно і пов'язаного з спричиненням тяжкого тілесного 
ушкодження потерпілому або настанням інших тяжких або особливо 
тяжких наслідків; 

г) злочину, вчиненого умисно і поєднаного з насильством над 
потерпілим, або особливо тяжкого злочину, вчиненого умисно і 
пов'язаного з спричиненням тяжкого тілесного ушкодження 
потерпілому або настанням інших тяжких або особливо тяжких 
наслідків. 

20. Особа, яка відповідно до закону виконувала спеціальне 
завдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній 
організації з метою попередження чи розкриття їх злочинної 
діяльності, за наявності підстав для притягнення до кримінальної 
відповідальності, … 

а) може бути засуджена до довічного позбавлення волі; 
б) несе відповідальність на загальних підставах; 
в) не може бути засуджена до довічного позбавлення волі, а 

покарання у виді позбавлення волі не може бути призначене їй на 
строк, більший, ніж половина максимального строку позбавлення волі, 
передбаченого законом за цей злочин; 

г) не може бути засуджена до довічного позбавлення волі, а 
покарання у виді позбавлення волі не може бути призначене їй на 
строк, більший, ніж дві третини максимального строку позбавлення 
волі, передбаченого законом за цей злочин. 
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ТЕМА № 9.  
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Предметом вивчення оперативно-розшукової психології є … 
а) об’єктивні закономірності виникнення і розвитку тих груп явищ, 

відносин, фактів, які визначають застосування насамперед негласних 
сил, засобів і методів впливу на кримінальне середовище; 

б) об’єктивні закономірності виникнення і розвитку тих груп 
явищ, відносин, фактів, які виникають під час здійснення 
правоохоронної діяльності; 

в) об’єктивні закономірності виникнення і розвитку тих груп явищ, 
відносин, фактів, які виникають під час здійснення діяльності у сфері 
права; 

г) об’єктивні закономірності виникнення і розвитку тих груп явищ, 
відносин, фактів, які виникають під час здійснення своєї професійної 
діяльності поліцейськими. 

2. До основних завдань оперативно-розшукової психології не 
відносять: 

а) дослідження фактичного стану суспільних відносин суб’єктів 
ОРД з громадянами та кримінальним середовищем для об’єктивної 
оцінки оперативно-розшукових залежностей у боротьбі зі злочинністю 
та розробки науково обґрунтованих юридико-психологічних 
рекомендацій щодо їх вдосконалення; 

б) сприяння професійно-психологічного розвитку особистості 
суб’єктів ОРД відповідно до здійснення ними правоохоронних функцій; 

в) розробка психологічно обґрунтованих рекомендацій щодо 
встановлення довірчих відносин з особами, залученими до оперативно-
розшукової діяльності, для попередження і розкриття неочевидних 
тяжких і особливо тяжких злочинів, вирішення проблемних і 
конфліктних ситуацій, що виникають при цьому; 

г) дослідження мотивації групової злочинної діяльності та 
розробка рекомендацій щодо протидії проявам такої злочинної 
поведінки. 

3. Знання основ оперативно-розшукової психології дозволяє 
співробітникам оперативних підрозділів … 

а) правильно оцінювати і враховувати в конкретних ситуаціях свої 
особистісні психофізіологічні і соціально-психологічні якості і 
властивості; 
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б) визначати осіб з психопатологічними відхиленнями; 
в) правильно орієнтуватися в психології громадян-об'єктів 

оперативно-розшукової діяльності; 
г) правильно і об'єктивно оцінювати і враховувати особистісні 

якості негласного апарату. 

4. Професійна деформація — це … 
а) явище, що характеризується змінами властивостей особистості 

(стереотипів сприймання, ціннісних орієнтацій, характеру, способів 
спілкування та поведінки тощо), змінами рівня виразності професійно 
важливих якостей фахівця, що відбуваються під впливом змісту, умов, 
тривалості виконання діяльності та його індивідуальних психологічних 
особливостей; 

б) явище, що характеризується змінами властивостей особистості 
(стереотипів сприймання, ціннісних орієнтацій, характеру, способів 
спілкування та поведінки тощо), змінами рівня виразності професійно 
важливих якостей фахівця, що відбуваються під впливом вікових змін; 

в) явище, що характеризується змінами властивостей особистості 
(стереотипів сприймання, ціннісних орієнтацій, характеру, способів 
спілкування та поведінки тощо), змінами рівня виразності професійно 
важливих якостей фахівця, що відбуваються під впливом змін, які 
обумовлені статтю та фізіологічними особливостями; 

г) явище, що характеризується суттєвими змінами властивостей 
особистості (стереотипів сприймання, ціннісних орієнтацій, характеру, 
способів спілкування та поведінки тощо), що здійснюють позитивний 
вплив на якість виконуваної діяльності. 

5. Девіантні форми поведінки – це  
а) форми порушення пристосування організму та психіки людини 

до змін навколишнього середовища, що виявляється неадекватними 
психічними, фізіологічними реакціями; 

б) форми особистої поведінки людини, які суперечать 
загальноприйнятим моральним або правовим (дисциплінарним) 
нормам. Ці форми можуть проявлятись у вигляді протиправних діянь, 
порушень дисциплінарних вимог, аморальних, асоціальних вчинків, 
зловживання психоактивними речовинами; 

в) явище, що характеризується змінами властивостей особистості 
(стереотипів сприймання, ціннісних орієнтацій, характеру, способів 
спілкування та поведінки тощо), змінами рівня виразності професійно 
важливих якостей фахівця, що відбуваються під впливом вікових змін; 
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г) явище, що характеризується змінами властивостей особистості 
(стереотипів сприймання, ціннісних орієнтацій, характеру, способів 
спілкування та поведінки тощо), змінами рівня виразності професійно 
важливих якостей фахівця, що відбуваються під впливом змісту, умов, 
тривалості виконання діяльності та його індивідуальних психологічних 
особливостей. 

6. Окремими випадками професійної деформації не є … 
а) адміністративний захват (адміністративне захоплення); 
б) управлінська ерозія; 
в)синдром емоційного згоряння; 
г) деменція. 

7. До соціально-психологічної структури оперативно-
розшукової діяльності відносять такі елементи: 

а) нормативність; владні повноваження співробітників; 
конфіденційність відносин і конспіративність спілкування її суб’єктів; 
різноманітність їх рольової поведінки; екстремальний характер 
діяльності; творчий характер діяльності суб’єктів ОРД; самостійність, 
персональна відповідальність співробітників за результати праці, долю 
конфідентів; змагальність і протидію розроблюваних осіб; 

б) нормативність; владні повноваження співробітників; 
конфіденційність відносин і конспіративність спілкування її суб’єктів; 
різноманітність їх рольової поведінки; екстремальний характер 
діяльності; творчий характер діяльності суб’єктів ОРД; самостійність, 
колективна відповідальність співробітників за результати праці, долю 
конфідентів; змагальність і протидію розроблюваних осіб; 

в) нормативність; владні повноваження співробітників; 
публічність відносин і спілкування її суб’єктів; різноманітність їх 
рольової поведінки; екстремальний характер діяльності; творчий 
характер діяльності суб’єктів ОРД; самостійність, персональна 
відповідальність співробітників за результати праці, долю конфідентів; 
змагальність і протидію розроблюваних осіб; 

г) нормативність; владні повноваження співробітників; 
конфіденційність відносин і конспіративність спілкування її суб’єктів; 
різноманітність їх рольової поведінки; екстремальний характер 
діяльності; творчий характер діяльності суб’єктів ОРД; самостійність, 
персональна відповідальність співробітників за результати праці, долю 
конфідентів; співпраця з розроблюваними особами. 
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8. Вкажіть невірне твердження: «Екстремальний характер 
діяльності співробітників оперативних підрозділів проявляється в 
… 

а) активна протидія осіб, що вчинили злочин або підозрюються у 
його вчиненні; 

б) протидія з боку співробітників прокуратури та суду; 
в) великий обсяг специфічних дій при гострому дефіциті 

інформації і часу; 
г) професійний ризик, пов’язаний з проведенням оперативних 

завдань. 

9. Творчий характер діяльності суб’єктів (учасників) 
оперативно-розшукової діяльності обумовлений … 

а) різноманітністю ситуацій, що виникають в процесі здійснення 
ОРД, передбачити всі можливі варіанти розвитку ситуацій складно, 
тому оперативники і конфіденти здійснюють планування і 
прогнозування тактики і лінії поведінки по декількох напрямках; 

б) різноманітністю ситуацій, що виникають в процесі здійснення 
ОРД та слідчих дій, передбачити всі можливі варіанти розвитку 
ситуацій складно, тому оперативники здійснюють планування і 
прогнозування тактики і лінії поведінки по декількох напрямках; 

в) різноманітністю ситуацій, наказів та розпоряджень керівництва 
щодо проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих 
(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій; 

г) різноманітністю ситуацій, наказів та розпоряджень керівництва 
та прокурора щодо проведення оперативно-розшукових заходів та 
інших дій. 

10. До професійно важливих психологічних характеристик 
співробітників, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність 
відносять такі групи …. 

а) підвищена зосередженість на переживаннях; розвинені вольові 
якості; увага і спостережливість; розвинені інтелектуальні якості; 
професійна пам'ять; висока професійна мотивація і соціальна 
адаптація; емоційні особливості; наявність звичок і моторні 
властивості; 

б) розвинені комунікативні якості і вміння; розвинені вольові 
якості; увага і спостережливість; розвинені інтелектуальні якості; 
професійна пам'ять; висока професійна мотивація і соціальна 
адаптація; емоційні особливості; наявність звичок і моторні 
властивості; 
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в) розвинені комунікативні якості і вміння; розвинені вольові 
якості; увага і спостережливість; розвинені інтелектуальні якості; 
професійна пам'ять; скептицизм; емоційні особливості; наявність 
звичок і моторні властивості; 

г) розвинені комунікативні якості і вміння; легковажність; увага і 
спостережливість; розвинені інтелектуальні якості; професійна 
пам'ять; висока професійна мотивація і соціальна адаптація; емоційні 
особливості; наявність звичок і моторні властивості. 

11. До необхідних позитивних вольових якостей 
співробітників, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 
відносять … 

а) врівноваженість і самовладання в конфліктних ситуаціях, 
обережність, серйозність, рішучість, наполегливість; 

б) неврівноваженість, легковажність, нерішучість; 
в) здатність швидко переключати увагу з одного виду діяльності 

на інший, помічати зміни у навколишній обстановці, не зосереджуючи 
свідомо на них уваги; 

г) здатність викликати прихильність до себе людей, викликати у 
них почуття довіри, вміння слухати співрозмовника, узгоджувати свою 
поведінку з діями інших учасників ОРД, здатність до швидкого 
встановлення психологічних контактів з новими людьми; вміння 
швидко знайти потрібний тон, доцільну форму спілкування залежно 
від психічного стану та індивідуальних особливостей співрозмовника. 

12. До необхідної уваги та спостережливості співробітників, які 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність (оперативної 
спостережливості), висувають такі вимоги … 

а) врівноваженість і самовладання в конфліктних ситуаціях, 
обережність, серйозність, рішучість, наполегливість; 

б) неврівноваженість, легковажність, нерішучість; 
в) здатність швидко переключати увагу з одного виду діяльності 

на інший, помічати зміни у навколишній обстановці, не зосереджуючи 
свідомо на них уваги; 

г) здатність викликати прихильність до себе людей, викликати у 
них почуття довіри, вміння слухати співрозмовника, узгоджувати свою 
поведінку з діями інших учасників ОРД, здатність до швидкого 
встановлення психологічних контактів з новими людьми; вміння 
швидко знайти потрібний тон, доцільну форму спілкування залежно 
від психічного стану та індивідуальних особливостей співрозмовника. 
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13. До професійної мотивації співробітників, які здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність, відносять … 

а) врівноваженість і самовладання в конфліктних ситуаціях, 
обережність, серйозність, рішучість, наполегливість; 

б) правдивість, сміливість, енергійність, сумлінність, старанність, 
дисциплінованість; 

в) здатність швидко переключати увагу з одного виду діяльності 
на інший, помічати зміни у навколишній обстановці, не зосереджуючи 
свідомо на них уваги; 

г) здатність викликати прихильність до себе людей, викликати у 
них почуття довіри, вміння слухати співрозмовника, узгоджувати свою 
поведінку з діями інших учасників ОРД, здатність до швидкого 
встановлення психологічних контактів з новими людьми. 

14. Під мотивацією оперативно-розшукової діяльності 
розуміють … 

а) складне психологічне явище, що являє собою сукупність 
мотивів, що виражають предмет потреб оперативників і конфідентів і 
які реалізуються ними під час діяльності для досягнення конкретних 
цілей; 

б) складне психологічне явище, що являє собою сукупність 
мотивів, що виражають предмет матеріальних потреб оперативників і 
конфідентів і які реалізуються ними під час діяльності для досягнення 
конкретних цілей; 

в) стан потреби в конкретних умовах або обставин, які необхідні 
оперативникам та конфідентам для життєдіяльності і розвитку; 

г) здатність до швидкого встановлення психологічних контактів з 
новими людьми; вміння швидко знайти потрібний тон, доцільну форму 
спілкування залежно від психічного стану та індивідуальних 
особливостей співрозмовника. 

15. До найбільш і найменш актуальних груп професійно 
необхідних  психологічних характеристик учасників ОРД 
відносять … 

а) найбільш актуальні - комунікативні якості і вміння, вольові 
якості, увага і спостережливість і інтелектуальні якості; найменш - 
звички і моторні властивості; 

б) найбільш актуальні - розвинені інтелектуальні якості; 
професійна пам’ять; висока професійна мотивація і соціальна 
адаптація;  найменш - розвинені комунікативні якості і вміння;  
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в) найбільш актуальні - емоційні особливості; наявність звичок і 
моторні властивості; найменш - розвинені інтелектуальні якості; 
висока професійна мотивація і соціальна адаптація; 

г) найбільш актуальні - висока професійна мотивація і соціальна 
адаптація; найменш - розвинені інтелектуальні якості; професійна 
пам’ять. 

16. До необхідних позитивних емоційних особливостей 
співробітників, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 
відносять … 

а) емоційна лабільність, тривожність, імпульсивність; 
б) емоційна стійкість при прийнятті відповідальних рішень; вміння 

долати почуття страху і невизначеності; стійкість до стресу; 
в) вміння слухати співрозмовника, узгоджувати свою поведінку з 

діями інших учасників ОРД, здатність до швидкого встановлення 
психологічних контактів з новими людьми; вміння швидко знайти 
потрібний тон, доцільну форму спілкування залежно від психічного 
стану та індивідуальних особливостей співрозмовника; 

г) врівноваженість і самовладання в конфліктних ситуаціях, 
обережність, серйозність, рішучість, наполегливість. 

17. Реактивними злочинами називають … 
а) випадкові (ситуаційні) злочини, що вчиняються раптово не 

тільки для оточуючих, але й для самого правопорушника; 
б) злочини, що планується вчинити у майбутньому; 
в) злочини, пов’язані із насиллям над потерпілим, що планується 

вчинити у майбутньому; 
г) злочини, що є передбачуваними для оточуючих, та заздалегідь 

сплановані правопорушником. 

18. Чи залежить сприйняття будь-якого об’єкта або явища від 
настрою, установки та очікувань суб’єкта, що їх сприймає? 

а) ні, не залежить; 
б) так, залежить; 
в) залежить, але не суттєво; 
г) так, залежить, але тільки від очікувань суб’єкта. 

19. До інтелектуальних якостей співробітників, які здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність, висувають такі вимоги … 

а) емоційна лабільність, тривожність, імпульсивність; 
б) знання злочинних традицій, звичаїв, жаргону, прізвищ, імен, 

прізвиськ судимих осіб, кримінальних «авторитетів»; кмітливість; 
здатність оцінювати і аналізувати оперативну ситуацію, зміни 
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оперативної обстановки; вміння вибрати з великого обсягу 
оперативної інформації ту, яка необхідна для вирішення конкретного 
завдання; вміння переконувати; здатність аналізувати мінливу 
оперативну ситуацію, робити для себе відповідні висновки; вміння 
виділяти головне; акторські здібності; 

в) вміння слухати співрозмовника, узгоджувати свою поведінку з 
діями інших учасників ОРД, здатність до швидкого встановлення 
психологічних контактів з новими людьми; вміння швидко знайти 
потрібний тон, доцільну форму спілкування залежно від психічного 
стану та індивідуальних особливостей співрозмовника; 

г) врівноваженість і самовладання в конфліктних ситуаціях, 
обережність, серйозність, рішучість, наполегливість. 

20. До професійної пам’яті співробітників, які здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність, висувають такі вимоги … 

а) здатність точно відтворювати інформацію в потрібний момент; 
легко запам’ятовувати словесно-логічний матеріал; точно передати 
одного разу почуте; запам’ятовувати зовнішність і поведінку людини; 
запам’ятовувати колір, форму, величину, рух, розташування об’єктів, 
предметів; запам’ятовувати і своєчасно відтворювати найдрібніші 
деталі ситуації спілкування, за якими згодом можна скласти цілісний 
образ; 

б) знання злочинних традицій, звичаїв, жаргону, прізвищ, імен, 
прізвиськ судимих осіб, кримінальних «авторитетів»; кмітливість; 
здатність оцінювати і аналізувати оперативну ситуацію, зміни 
оперативної обстановки; вміння вибрати з великого обсягу 
оперативної інформації ту, яка необхідна для вирішення конкретного 
завдання; вміння переконувати; здатність аналізувати мінливу 
оперативну ситуацію, робити для себе відповідні висновки; вміння 
виділяти головне; акторські здібності; 

в) вміння слухати співрозмовника, узгоджувати свою поведінку з 
діями інших учасників ОРД, здатність до швидкого встановлення 
психологічних контактів з новими людьми; вміння швидко знайти 
потрібний тон, доцільну форму спілкування залежно від психічного 
стану та індивідуальних особливостей співрозмовника; 

г) врівноваженість і самовладання в конфліктних ситуаціях, 
обережність, серйозність, рішучість, наполегливість. 
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ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

ТЕМА № 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

1. г 5. в 9. а 13. в 17. а 
2. а 6. а 10.б 14. б 18. а 
3. в 7. а 11. а 15. в 19. а 
4. б 8. б 12. а 16. а 20. а 
 

ТЕМА № 2. ПРАВОВА ОСНОВА  
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

1. а 5. а 9. в 13. г 17. б 
2. б 6. б  10. б 14. б 18. а 
3. в 7. а 11. а 15. а 19. г 
4. г 8. а 12. б 16. в 20. а 
 

ТЕМА № 3 ПРИНЦИПИ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

1. б 5. а 9. б 13. г 17. а 
2. а 6. г 10.а 14. г 18. в 
3. а 7. г 11. г 15. б 19. б 
4. в 8. а 12. а 16. в 20. а 
 

ТЕМА № 4. СУБ`ЄКТИ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. г 5. в 9. б 13. в 17. в 
2. г 6. а 10. а 14. г 18. г 
3. в 7. б 11. б 15. а 19. а 
4. б 8. а 12. а 16. а 20. в 
 

ТЕМА № 5. ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

1. а 5. б 9. а 13. а 17. в 
2. в 6. а 10.б 14. в 18. б 
3. б 7. а 11. г 15. а 19. а 
4. в 8. б 12. г 16. а 20. б 
 

 72 



ТЕМА № 6. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ  
ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

1. б 5. а 9. г 13. а 17. а 
2. в 6. а 10. а 14. в 18. а 
3. в 7. б 11. в 15. б 19. а 
4. а 8. в 12. г 16. в 20. а 
 

ТЕМА № 7. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. г 5. б 9. а 13. а 17. а 
2. а 6. г 10. б 14. б 18. б 
3. в 7. г 11. а 15. а 19. г 
4. а 8. а 12. в 16. а 20. в 
 

ТЕМА № 8. СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ 
ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

1. г 5. б 9. а 13. а 17. в 
2. а 6. г 10.в 14. г 18. б 
3. б 7. а 11. б 15. в 19.б  
4. а 8. б 12. г 16. б 20. в 
 

ТЕМА № 9. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. а 5. б 9. а 13. б 17. а 
2. г 6. г 10.б 14. а 18. б 
3. б 7. а 11. а 15. а 19. б 
4. а 8. б 12. в 16. б 20. а 
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	11. Відповідно до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» до засад діяльності Державного бюро розслідувань не відноситься: 
	12. Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» до принципу законності не відноситься:
	13. Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» до принципу верховенства права відноситься:
	14. Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» до принципу дотримання прав і свобод людини не відноситься:
	15. Відповідно до Закону України «Про Службу безпеки України» до засади позапартійності діяльності Служби безпеки України не відноситься …
	16. Відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» до основних принципів діяльності Національного бюро не відноситься ….
	17. Відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» політична нейтральність і позапартійність є …
	18. До спеціальних принципів оперативно-розшукової діяльності не відноситься ….
	19. Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» до принципу відкритості та прозорості не відноситься …
	20. Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» до принципу «взаємодія з населенням на засадах партнерства» відноситься:

	ТЕМА № 4. СУБ`ЄКТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
	1. До підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, не відносяться:
	2. Проведення оперативно-розшукової діяльності підрозділами інших міністерств, відомств, крім визначених у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність»:
	3. Відповідно до вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» не можуть проводити слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні за дорученням слідчого, прокурора в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, оперативні підрозділи:
	4. Відповідно до вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативно-розшукові заходи можуть здійснюватися:
	5. В системі структурних підрозділів Національної поліції оперативно-розшукову діяльність не здійснюють підрозділи …
	6. В системі структурних підрозділів Державного бюро розслідувань оперативно-розшукова діяльність здійснюється підрозділами …
	7. В системі структурних підрозділів Служби безпеки України оперативно-розшукова діяльність здійснюється підрозділами …
	8. В системі структурних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України оперативно-розшукова діяльність здійснюється підрозділами … 
	9. Керуючись вимогами Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» продовжить речення: «Оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними підрозділами Державної прикордонної служби України – ...»
	10. В системі структурних підрозділів управління державної охорони оперативно-розшукова діяльність здійснюється …
	11. В системі структурних підрозділів органів доходів і зборів оперативно-розшукова діяльність здійснюється …
	12. Здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України …
	13. В системі структурних підрозділів розвідувального органу Міністерства оборони України оперативно-розшукова діяльність здійснюється …
	14. В системі структурних підрозділів Національного антикорупційного бюро України оперативно-розшукова діяльність здійснюється підрозділами …
	15. Проведення оперативно-розшукової діяльності приватними організаціями та особами ….
	16. Оперативні підрозділи - це …..
	17. Оперативний працівник - це …
	18. Вкажіть, ознаку, яка не властива для оперативних підрозділів
	19. Відповідно до Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні (Наказ МВС України № 575 від 07.07.2017р.) оперативний супровід досудового розслідування забезпечується з …
	20. Куруючись вимогами Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні (Наказ МВС України № 575 від 07.07.2017р.), вкажіть неправильне твердження:

	ТЕМА № 5. ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
	1. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності можуть міститися в…
	2. За відсутності підстав, визначених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», приймати рішення про проведення оперативно-розшукових заходів…
	3. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» громадяни України та інші особи мають право у встановленому законом порядку одержати від органів, на які покладено здійснення оперативно-розшукової діяльності…
	4. До підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності не належать …
	5. Вкажіть неправильну відповідь: Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» не є підставо для проведення оперативно-розшукової діяльності наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про:
	6. Підставою для проведення оперативно-розшукової діяльності є 
	7. Вимоги до інформації, що є підставою для проведення оперативно-розшукової діяльності …
	8. Вкажіть правильну відповідь: «Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності можуть міститися …
	9. Вкажіть неправильну відповідь: «Підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності є:
	10. Продовжить речення: «У кожному випадку наявності підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності заводиться …
	11. Вкажіть неправильну відповідь: «Підставами для проведення контррозвідувальної діяльності є наявність достатньої інформації, що потребує перевірки за допомогою спеціальних форм, методів і засобів, про …
	12. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» без заведення оперативно-розшукової справи оперативно-розшукові заходи ….
	13. Постанова про заведення такої справи підлягає затвердженню:
	14. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» заведення оперативно-розшукової справи оформлюється …
	15. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» на особу, яка переховується від органів досудового розслідування, суду або ухиляється від відбування кримінального покарання…
	16. Відповідно о Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» протягом якого часу прокурор письмово повідомляється про заведення оперативно-розшукової справи?
	17. Згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» у разі, якщо причетність особи, щодо якої здійснювались оперативно-розшукові заходи, не підтвердилась, то відповідні органи зобов’язані …
	18. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» у постанові про заведення оперативно-розшукової справи зазначаються …
	19. Продовжить речення: «Під час здійснення оперативно-розшукової діяльності не допускається порушення прав і свобод людини та юридичних осіб. Окремі обмеження цих прав і свобод …
	20. Продовжить речення: «При наявності достатніх підстав дозвіл на проведення оперативно-розшукової діяльності дає ….

	ТЕМА № 6. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
	1. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність передбачено у:
	2. Згідно з положеннями Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» до гласних оперативних заходів відноситься:
	3. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оприлюднювати або надавати інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи оперативно-розшукової діяльності:
	4. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» ведення оперативно-розшукових справ щодо осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у тому числі у зв’язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, заворушеннями всередині держави або у зв’язку з надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру або іншими подіями, що можуть спричинити масову загибель людей, здійснюється …
	5. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», зобов’язані інформувати відповідні державні органи про відомі їм факти та дані …
	6. Згідно із положеннями Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності надається право відвідувати жилі та інші приміщення …
	7. Відповідно до вимог Закону України Про оперативно-розшукову діяльність» оперативні підрозділи мають право використовувати конфіденційне співробітництво …
	8. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативні підрозділи мають право отримувати від юридичних чи фізичних осіб безкоштовно або за винагороду…
	9. Оперативні підрозділи мають право використовувати службові приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ, організацій, а так само осіб - житло, інші приміщення, транспортні засоби і майно, які їм належать …
	10. Вкажіть найбільш повний варіант відповіді на питання: Згідно із Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність зобов’язані:
	11. Відповідно до вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» у разі виявлення ознак злочину оперативний підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, зобов’язаний:
	12. Згідно з положеннями Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» до негласних оперативних заходів відноситься …
	13. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» негласне обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи …
	14. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» одержані внаслідок оперативно-розшукової діяльності відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини …
	15. При застосуванні оперативно-розшукових заходів працівники оперативних підрозділів зобов’язані враховувати …
	16. Одержані внаслідок оперативно-розшукової діяльності відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, якщо вони не містять інформації про вчинення заборонених законом дій, …
	17. Відомості, одержані внаслідок оперативно-розшукової діяльності, щодо підготовки до терористичних актів чи їх вчинення окремими особами та групами, зберігаються до …
	18. Для одержання інформації під час здійснення оперативно-розшукової діяльності застосовувати технічні засоби, психотропні, хімічні та інші речовини, які пригнічують волю або завдають шкоди здоров’ю людей та навколишньому середовищу …
	19. Оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності підстав, передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», надається право:
	20. Негласне обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтроль особи, аудіо-, відеоконтроль місця, спостереження за особою, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж, накладення арешту на кореспонденцію, здійснення її огляду та виїмки, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу проводяться за таких підстав та умов:

	ТЕМА № 7. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
	1. Вкажіть неправильну відповідь «Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» матеріали оперативно-розшукової діяльності використовуються …
	2. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» матеріали оперативно-розшукової діяльності використовуються…
	3. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» матеріали оперативно-розшукової діяльності не використовуються для …
	4. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо невстановлених осіб, які готують вчинення злочину, а також осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання, ведення оперативно-розшукових справ здійснюється …
	5. Обчислення строку ведення оперативно-розшукової справи …
	6. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці до вчинення злочину, ведення оперативно-розшукових справ здійснюється:
	7. Вкажіть найбільш правильну відповідь: «Матеріали оперативно-розшукової діяльності використовуються:
	8. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» для взаємного інформування підрозділів, уповноважених здійснювати оперативно-розшукову діяльність, та інших правоохоронних органів матеріали оперативно-розшукової діяльності …
	9. Відповідно до Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні (Наказ МВС України № 575 від 07.07.2017р.) ініціативний рапорт це – 
	10. Вкажіть неправильну відповідь: «Оперативно-розшукова справа повинна бути закрита у разі:
	11. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» спростування у встановленому порядку матеріалів про злочинну діяльність особи є …
	12. Яким процесуальним джерелом доказів у відповідності до вимог КПК України є матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп осіб, зібрані оперативними підрозділами з дотриманням вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (матеріали оперативно-розшукової діяльності)?
	13. Відповідно до Наказу МВС України № 575 від 07.07.2017р. при веденні оперативним підрозділом оперативно-розшукової справи щодо осіб, стосовно яких є дані про участь у підготовці до вчинення злочину, підслідного слідчим органів досудового розслідування Національної поліції України, керівник оперативного підрозділу звертається до керівника органу досудового розслідування про закріплення за цією ОРС слідчого для забезпечення методичного супроводження її реалізації та надання практичної допомоги оперативному підрозділу …
	14. Чи може, відповідно до Наказу МВС України № 575 від 07.07.2017р., керівник оперативного підрозділу надати слідчому необхідні матеріали оперативно-розшукової справи …
	15. У разі виявлення під час проведення оперативно-розшукових заходів ознак злочину керівник оперативного підрозділу направляє зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена КК України, до відповідного органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України…
	16. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» чи зобов’язані органи державної влади, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності сприяти оперативним підрозділам у вирішенні завдань оперативно-розшукової діяльності?
	17. Чи підлягає письмовому оформленню співробітництво осіб оперативним підрозділом?
	18. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» особи, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності зобов’язані …
	19. Вкажіть неправильну відповідь: «Забороняється залучати до виконання оперативно-розшукових завдань осіб, професійна діяльність яких пов’язана зі збереженням професійної таємниці, якщо таке співробітництво буде пов’язано з розкриттям конфіденційної інформації професійного характеру, а саме …
	20. В яких випадках фактичні дані про злочини, одержані під час здійснення оперативно-розшукової діяльності можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні?

	ТЕМА № 8. СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
	1. На працівників, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, поширюються гарантії правового і соціального захисту, передбачені …
	2. Працівникам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, …
	3. До спеціальних заходів забезпечення безпеки працівників та їх близьких родичів у зв’язку із здійсненням ними оперативно-розшукової діяльності в інтересах безпеки України, або по виявленню тяжкого та особливо тяжкого злочину, або викриттю організованої злочинної групи, що вживаються оперативним підрозділом належать …
	4. Працівник оперативного підрозділу, який заподіяв шкоду правам, свободам людини, інтересам держави під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, перебуваючи у стані необхідної оборони, крайньої необхідності або професійного ризику, а так само у зв’язку із затриманням особи, в діях якої є ознаки злочину…
	5. Особа, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, перебуває під захистом …
	6. Відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» у разі виникнення загрози життю, здоров’ю або майну особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, її захист забезпечується вжиттям таких спеціальних заходів забезпечення безпеки ….
	7. Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки поліцейського становить …
	8. За кожний повний календарний рік служби в поліції після досягнення п’ятирічного стажу служби поліцейському надається …
	9. Розміри одноразової грошової допомоги поліцейським, а в разі їх загибелі (смерті) - особам, які за Законом України «Про національну поліцію» мають право на її отримання, визначаються виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на …
	10. Розмір одноразової грошової допомоги особам, які за Законом України «Про національну поліцію» мають право на її отримання, в разі загибелі (смерті) поліцейського під час виконання службових обов’язків (випадок, пов’язаний з виконанням службових обов’язків, спрямованих на реалізацію повноважень та основних завдань поліції), складає ….
	11. Розмір одноразової грошової допомоги особам, які за Законом України «Про національну поліцію» мають право на її отримання, в разі загибелі (смерті) поліцейського під час проходження поліцейським служби (випадок, який не пов'язаний із безпосереднім виконанням службових обов’язків), складає ….
	12. Вкажіть неправильну відповідь: «Днем виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги є…
	13. Не здійснюються призначення і виплата одноразової грошової допомоги поліцейським, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність, часткова втрата працездатності без визначення інвалідності поліцейського є наслідком:
	14. Вкажіть неправильну відповідь: «Не здійснюються призначення і виплата одноразової грошової допомоги поліцейським, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність, часткова втрата працездатності без визначення інвалідності поліцейського є наслідком:
	15. Особа, у якої один із батьків є поліцейським та має вислугу в календарному обчисленні 20 років і більше, особа, у якої один із батьків є громадянином, звільненим з поліції за віком, за станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штату або проведенням організаційних заходів, вислуга років у календарному обчисленні якого становить 20 років і більше, особа, у якої один із батьків є поліцейським, який став особою з інвалідністю унаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби, користується переважним правом зарахування до ліцеїв системи Міністерства внутрішніх справ України, до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, за умови успішного складання іспитів та відповідності іншим вимогам і правилам прийому до цих навчальних закладів протягом …
	16. Особам, які працюють в умовах режимних обмежень, крім працівників режимно-секретних органів, установлюється надбавка до посадових окладів (тарифних ставок), заробітної плати (у разі визначення законом її розміру) з відомостями, що становлять державну таємницю ступеню секретності «особливої важливості», 
	17. Особам, які працюють в умовах режимних обмежень, крім працівників режимно-секретних органів, установлюється надбавка до посадових окладів (тарифних ставок), заробітної плати (у разі визначення законом її розміру) з відомостями, що становлять державну таємницю ступеню секретності «цілком таємно»,
	18. Особам, які працюють в умовах режимних обмежень, крім працівників режимно-секретних органів, установлюється надбавка до посадових окладів (тарифних ставок), заробітної плати (у разі визначення законом її розміру) з відомостями, що становлять державну таємницю ступеню секретності «таємно»,
	19. Особа, яка відповідно до закону виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній організації з метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності, підлягає кримінальній відповідальності лише за вчинення у складі організованої групи чи злочинної організації …
	20. Особа, яка відповідно до закону виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній організації з метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності, за наявності підстав для притягнення до кримінальної відповідальності, …

	ТЕМА № 9. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
	1. Предметом вивчення оперативно-розшукової психології є …
	2. До основних завдань оперативно-розшукової психології не відносять:
	3. Знання основ оперативно-розшукової психології дозволяє співробітникам оперативних підрозділів …
	4. Професійна деформація — це …
	5. Девіантні форми поведінки – це 
	6. Окремими випадками професійної деформації не є …
	7. До соціально-психологічної структури оперативно-розшукової діяльності відносять такі елементи:
	8. Вкажіть невірне твердження: «Екстремальний характер діяльності співробітників оперативних підрозділів проявляється в …
	9. Творчий характер діяльності суб’єктів (учасників) оперативно-розшукової діяльності обумовлений …
	10. До професійно важливих психологічних характеристик співробітників, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність відносять такі групи ….
	11. До необхідних позитивних вольових якостей співробітників, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, відносять …
	12. До необхідної уваги та спостережливості співробітників, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність (оперативної спостережливості), висувають такі вимоги …
	13. До професійної мотивації співробітників, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, відносять …
	14. Під мотивацією оперативно-розшукової діяльності розуміють …
	15. До найбільш і найменш актуальних груп професійно необхідних  психологічних характеристик учасників ОРД відносять …
	16. До необхідних позитивних емоційних особливостей співробітників, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, відносять …
	17. Реактивними злочинами називають …
	18. Чи залежить сприйняття будь-якого об’єкта або явища від настрою, установки та очікувань суб’єкта, що їх сприймає?
	19. До інтелектуальних якостей співробітників, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, висувають такі вимоги …
	20. До професійної пам’яті співробітників, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, висувають такі вимоги …
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