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Анотація

У монографії розглянуто теоретичні, правові та праксеологічні проблеми
оперативно-розшукової тактики. Окреслено стан наукового розроблення
зазначеної проблематики. Встановлено історичні передумови формування
оперативно-розшукової тактики. Виокремлено основні властивості й ознаки,
що характеризують оперативно-розшукову тактику як складну та динамічну
систему.   

Визначено понятійно-термінологічний апарат, зміст і взаємозв'язок елементів
структури оперативно-розшукової тактики. Надано пропозиції та
рекомендації, з урахуванням позитивного досвіду діяльності правоохоронних
органів іноземних країн щодо вдосконалення оперативно-розшукової тактики
в протидії окремим видам злочинів, учиненим організованими групами та
злочинними організаціями.   

Видання може бути корисним для здобувачів вищої освіти, науковців,
працівників правоохоронних органів, суддів, адвокатів, юристів-практиків.
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