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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Курс України до європейського та світового 

співтовариства зумовив реформування національного законодавства у 

напрямі його адаптації до вимог міжнародних правових актів. Саме тому 

одним з головних завдань у цьому контексті визначено реформування 

правоохоронної системи України, яка не відповідала потребам суспільства 

та викликам сьогодення. У результаті прийнято Кримінальний 

процесуальний кодекс України від 13.04.2012, закони України «Про 

прокуратуру» від 14.10.2014, «Про Національну поліцію України» від 

02.07.2015 та ін. 

Зважаючи на зміни в соціально-політичному житті суспільства і, 

відповідно, у державній політиці у сфері протидії злочинності, чинне 

законодавство наповнено новим змістом стосовно порядку проведення 

оперативно-розшукової діяльності. При цьому закладено принципово інший 

підхід до нагляду за додержанням законності органами Національної поліції 

під час здійснення такої діяльності. Це є особливо важливим з огляду на те, 

що, з одного боку, під час проведення оперативно-розшукової діяльності 

зачіпаються найважливіші права людини; з другого – що в сучасних умовах 

розвитку інформаційних технологій працівникам органів Національної 

поліції без ефективного проведення оперативно-розшукових заходів не 

завжди можливо виявити кримінальні правопорушення. 

Однак у практичній діяльності під час проведення оперативно-

розшукових заходів працівниками органів Національної поліції 

допускаються порушення вимог законодавства у розглядуваній сфері. Про 

це свідчать результати прокурорських перевірок, у ході яких встановлено, 

що оперативно-розшукові справи у ряді випадків не заводяться або 

заводяться несвоєчасно, а у вже заведених не завжди проводяться необхідні 

заходи. Крім того, значна кількість оперативно-розшукових справ 

заводиться лише на підставі рапорту працівника оперативного підрозділу. У 

результаті цього прокурорами щороку близько 12 % оперативно-

розшукових справ закривається, у 5 % від загальної кількості поданих 

клопотань про проведення оперативно-розшукових заходів отримується 

відмова, і лише у 30 % випадків результати оперативно-розшукових заходів 

використовуються як докази у кримінальному провадженні. 

Проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів органами, 

що проводять оперативно-розшукову діяльність, були предметом наукового 

інтересу таких учених, як: С. А. Альперт, Ю. П. Аленін, К. В. Антонов, 

Ю. М. Грошевий, В. Г. Дрозд, Ю. М. Дьомін, І. В. Єна, В. С. Зеленецький, 

М. М. Зубрицький,  П. М. Каркач, Н. С. Карпов, І. І. Когутич, 
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І. М. Козьяков, О. М. Литвак, В. Т. Маляренко, І. Є. Марочкін, 

Н. В. Марчук, О. В. Мельник, О. Р. Михайленко, С. І. Мінченко, В. Т. Нор, 

А. А. Павлишин, В. П. Півненко, М. А. Погорецький, М. В. Руденко, 

Г. П. Середа, В. В. Сухонос, М. С. Строгович, О. Ю. Татаров, 

О. М. Толочко, Я. М. Толочко, Л. Д. Удалова, К. О. Чаплинський, М. Є. 

Шумило, П. В. Шумський, М. К. Якимчук та ін. 

Дослідження зазначених учених мають важливе теоретичне і практичне 

значення, оскільки запропоновані ними положення та наукові ідеї були 

враховані під час удосконалення законодавства з порушеної проблеми. 

Втім, незважаючи на запроваджені до чинного законодавства прогресивні 

зміни, низка концептуально важливих питань так і не отримала свого 

належного теоретичного вирішення та практичного впровадження. У 

зв’язку з цим виникає потреба у подальшому комплексному вивченні 

проблемних аспектів щодо здійснення прокурорського нагляду за 

додержанням законів  при проведенні оперативно-розшукової діяльності 

органами Національної поліції України. Таке комплексне дослідження 

надасть можливість сформувати пропозиції та рекомендації щодо 

вдосконалення законодавства України з окресленої тематики. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Обраний напрям дослідження узгоджується зі Стратегією сталого розвитку 

«Україна-2020», затвердженою указом Президента України від 12.01.2015 

№ 5/2015, та Стратегією національної безпеки України, затвердженою 

указом Президента України від 26.05.2015 № 287/2015; ґрунтується на 

положеннях Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої 

указом Президента України від 25.09.2015 № 501/2015. 

Роботу виконано з урахуванням Пріоритетних напрямів розвитку 

правової науки на 2011-2015 роки, затверджених постановою загальних 

зборів Національної академії правових наук України від 24.09.2010 № 14, та 

перспективних напрямів кандидатських та докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями, перелік яких затверджено рішенням Президії 

Національної академії правових наук України від 18.10.2013 № 86/11, а 

також у межах загальноуніверситетської наукової теми Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» «Теорія і практика 

застосування кримінально-процесуальних норм» (державний реєстраційний 

номер 0107U008697). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

з’ясування теоретичних і прикладних проблем, пов’язаних з прокурорським 

наглядом за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової 

діяльності органами Національної поліції України, на основі чого розробити 

науково обґрунтовані шляхи вдосконалення чинного законодавства України 

та практики його застосування в аспекті предмета дослідження. 
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Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 

– з’ясувати стан наукової розробленості проблеми прокурорського 

нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової 

діяльності органами Національної поліції України; 

– охарактеризувати основні етапи становлення і розвитку 

прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні 

оперативно-розшукової діяльності органами Національної поліції України; 

– визначити поняття прокурорського нагляду за додержанням законів 

при проведенні оперативно-розшукової діяльності; 

– узагальнити нормативні акти з питань прокурорського нагляду за 

додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності, з 

урахуванням чого сформулювати пропозиції щодо їх вдосконалення; 

– розкрити зміст прокурорського нагляду за додержанням законів при 

проведенні оперативно-розшукової діяльності органами Національної 

поліції України; 

– визначити та провести класифікацію форм і методів прокурорського 

нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової 

діяльності органами Національної поліції України; 

– вивчити міжнародний досвід прокурорського нагляду за 

додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності; 

– розробити та науково обґрунтувати конкретні пропозиції з 

удосконалення чинного законодавства, спрямовані на ефективне вирішення 

досліджуваної проблеми. 

Об’єкт дослідження – кримінальні процесуальні правовідносини, що 

виникають, розвиваються та припиняються під час прокурорського нагляду 

за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності 

органами Національної поліції України. 

Предмет дослідження – прокурорський нагляд за додержанням законів 

при проведенні оперативно-розшукової діяльності органами Національної 

поліції України. 

Методи дослідження обрані з урахуванням поставленої мети, задач, 

об’єкта та предмета дослідження. Методологічну основу роботи становить 

сукупність загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. Історико-

правовий метод надав можливість простежити процес становлення та 

розвитку нормативного закріплення прокурорського нагляду за 

додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності 

(підрозділи 1.1, 1.2); порівняльно-правовий метод застосовано під час 

аналізу та порівняння законодавства, положень нормативно-правових актів і 

практики застосування прокурорського нагляду за додержанням законів при 

проведенні оперативно-розшукової діяльності в Україні та інших державах 

(підрозділи 1.1, 1.2, 3.1); системно-структурний метод надав можливість 
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розмежувати сутність досліджених правових категорій і явищ, їх елементів 

та формування понятійного апарату в межах предмета дослідження 

(підрозділи 1.3, 2.2, 2.3); формально-правовий метод застосовано при 

опрацюванні норм чинного законодавства України та інших нормативно-

правових джерел, що дозволило сформулювати науково обґрунтовані 

висновки і пропозиції щодо вдосконалення прокурорського нагляду за 

додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності 

(розділ 2, підрозділи 3.1, 3.2); статистичний метод забезпечив можливість 

охарактеризувати стан, рівень та динаміку узагальнених результатів 

державної статистичної звітності (розділи 1-3); соціологічний метод 

використано при вивченні практики застосування чинного законодавства з 

відповідних питань дослідження, а також узагальненні результатів 

проведеного анкетування (розділи 2-3).  

Теоретичною основою дослідження стали наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних учених у галузі теорії права, конституційного та міжнародного 

права, кримінального процесу, кримінального права, криміналістики тощо. 

Нормативно-правову основу роботи становлять: Конституція України, 

міжнародно-правові акти, законодавство України та інших країн, рішення 

Конституційного Суду України, постанови Пленуму Верховного суду 

України, практика Європейського суду з прав людини. 

Емпіричну базу дослідження становлять зведені дані результатів 

анкетування 477 респондентів, з них 290 прокурорів і 187 працівників 

оперативних підрозділів Національної поліції України; статистичні й 

аналітичні матеріали Генеральної прокуратури України, Департаменту 

інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України, Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає в тому, що 

дисертація є комплексним дослідженням проблемних питань правового 

регулювання та практики застосування прокурорського нагляду за 

додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності 

органами Національної поліції України. Проведене дослідження здійснено в 

умовах реалізації норм чинного КПК України, законів України «Про 

прокуратуру», «Про Національну поліцію України», що дозволило 

сформулювати ряд нових положень і висновків, які мають значення для 

юридичної науки і практики, а саме: 

уперше: 

– запропоновано класифікацію нормативно-правових актів щодо 

прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні 

оперативно-розшукової діяльності органами Національної поліції України. 

Виділено загальні та спеціальні нормативі акти, що стосуються питань 

регламентації цієї сфери діяльності; 
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– наголошено на необхідності кодифікації нормативно-правових актів, 

які регулюють питання прокурорського нагляду за додержанням законності 

при проведенні оперативно-розшукової діяльності, в єдиний документ – 

Оперативно-розшуковий кодекс, в якому закріпити поняття, завдання, цілі, 

предмет, об’єкт і межі прокурорського нагляду за додержанням законності 

при проведенні оперативно-розшукової діяльності органами Національної 

поліції України; 

– обґрунтовано доцільність доповнення ч. 3 ст. 25 Закону України «Про 

прокуратуру» нормою, згідно з якою у разі порушення прав і свобод особи 

при проведенні оперативно-розшукової діяльності прокурор зобов’язаний 

представляти інтереси цієї особи в суді з метою відшкодування заподіяної 

їй матеріальної і моральної шкоди; 

удосконалено: 

– поняття прокурорського нагляду за додержанням законів при 

проведенні оперативно-розшукової діяльності, під яким пропонується 

розуміти специфічний вид діяльності органів прокуратури, спрямований на 

забезпечення захисту конституційних прав і свобод особи, а також їх 

відновлення у разі порушення при проведенні оперативно-розшукової 

діяльності; 

– правові засоби застосування прокурорського нагляду в сучасних 

умовах захисту конституційних прав і свобод особи;  

– критерії оцінки ефективності прокурорського нагляду за додержанням 

законів в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції України; 

– законодавчі положення в частині повноважень прокурора щодо 

здійснення нагляду за додержанням законів при проведення оперативно-

розшукової діяльності органами Національної поліції; 

дістало подальшого розвитку: 

– наукова періодизація історичного становлення та розвитку 

законодавства з питань регулювання прокурорського нагляду за 

додержанням законності при проведенні оперативно-розшукової діяльності, 

починаючи з найдавніших часів і до сьогодні; 

– теоретичні основи використання та класифікація новітніх форм і 

методів прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні 

оперативно-розшукової діяльності органами Національної поліції; 

– позиція про необхідність вдосконалення п. 9 ст. 9 Закону України 

«Про оперативно-розшукову діяльність». Зокрема, запропоновано 

доповнити його таким додатковим положенням: «Надані пояснення можуть 

бути використані в суді як підтвердження факту порушення прав і свобод 

особи». 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки, пропозиції й рекомендації можуть бути 



6 

використані у:  

– науково-дослідницькій сфері – для подальших досліджень теоретико-

правових питань вдосконалення прокурорського нагляду за додержанням 

законності при проведенні оперативно-розшукової діяльності Науково-

дослідного інституту публічного права в межах планових науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт (акт впровадження від 

01.02 2016), Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна» (акт впровадження від 10.02.2016), Національної академії 

внутрішніх справ (акт впровадження від 19.02 2016); 

– законотворчому процесі – при внесенні змін і доповнень до чинного 

законодавства України, яке регламентує питання прокурорського нагляду за 

додержанням законності при проведенні оперативно-розшукової діяльності 

(довідка Науково-дослідного інституту публічного права від 01.02.2016 

№ 37.12/16); 

– практичній діяльності – в процесі розроблення та вдосконалення 

відомчих нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань 

прокурорського нагляду за додержанням законності при проведенні 

оперативно-розшукової діяльності; 

– навчальному процесі – під час підготовки лекцій і викладання курсу 

«Кримінальний процес» та інших навчальних дисциплін, а також підготовки 

підручників і науково-практичних посібників за відповідними темами (акт 

впровадження Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна» від 11.02.2016; акт впровадження Національної академії 

внутрішніх справ від 15.02.2016). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

роботи доповідалися та оприлюднені у виступах автора на міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: «Законодавство 

України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість, застосування та 

вдосконалення» (Запоріжжя, 2015); «Право, держава та громадянське 

суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції» 

(Дніпропетровськ, 2015 р.); «Тенденції та пріоритети реформування 

законодавства України» (Херсон, 2015); «Держава і право: проблеми 

становлення і стратегія розвитку» (Ужгород, 2015); «Zborník príspevkov z 

medzinárodnej vedeckej konferencie právna veda a prax: výzvy moderných 

Európskych integračných procesov» (Словаччина, 2015). 

Публікації. Основні наукові результати дисертації викладено в 

чотирнадцяти наукових публікаціях, сім з яких опубліковано у фахових 

наукових виданнях України, дві статті – у фахових наукових виданнях 

інших країн, та п’яти тезах, опублікованих у збірниках доповідей 

конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із вступу, трьох 
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розділів, що містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Повний обсяг дисертації становить 197 сторінок, з яких 

164 сторінки основного змісту. Список використаних джерел складається із 

289-и найменувань і займає 29 сторінок, додатки викладено на 4-х сторінках. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, наведено 

відомості про зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

визначено мету і задачі дослідження, його об’єкт, предмет, використані 

методи, висвітлено наукову новизну одержаних результатів, їх значення, 

наведено дані про апробацію та публікації, структуру й обсяг дисертації. 

Розділ 1 «Теоретичні основи прокурорського нагляду за 

додержанням законності при проведенні оперативно-розшукової 

діяльності» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки проблеми прокурорського 

нагляду за додержанням законності при проведенні оперативно-розшукової 

діяльності» простежено основні тенденції та підходи до опрацювання теми 

дослідження. Встановлено, що наукові розробки питань прокурорського 

нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової 

діяльності органами Національної поліції України здійснено за трьома 

напрямами: 1) дослідження загальних проблем прокурорського нагляду при 

проведенні оперативно-розшукової діяльності; 2) дослідження проблем 

прокурорського нагляду при проведенні негласних слідчих (розшукових) 

дій в кримінальному провадженні; 3) дослідження, які викладені у 

посібниках, методичних рекомендаціях і наукових статтях. Водночас 

наукові дослідження за цими напрямами здебільшого проведені на підставі 

«старого» законодавства, а тому вченими не враховані новації чинного КПК 

України, законів України «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію» 

та ряду відомчих нормативно-правових актів з дослідженого питання. 

Зроблено висновок, що з прийняттям нового законодавства виникла 

необхідність у комплексному вивченні прокурорського нагляду за 

додержанням законності при проведенні оперативно-розшукової діяльності, 

що зумовлено подальшою гармонізацією правового регулювання питань в 

межах предмета дослідження. 

Із урахуванням результатів аналізу правозастосовної практики 

акцентовано, що потреба в подальшому вдосконаленні прокурорського 

нагляду за дотриманням законності в оперативно-розшуковій діяльності 

органів Національної поліції України зумовлена необхідністю вирішення 

низки важливих теоретико-прикладних аспектів, зокрема: а) визначення 
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поняття і критеріїв ефективності прокурорського нагляду; б) дослідження 

відносин у сфері здійснення прокурорського нагляду; в) розробки 

пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України з цього 

питання. 

У підрозділі 1.2 «Історичні етапи становлення та розвитку 

прокурорського нагляду за додержанням законності при проведенні 

оперативно-розшукової діяльності» досліджується генезис прокурорського 

нагляду за додержанням законності при проведенні оперативно-розшукової 

діяльності органами національної поліції України. Дослідження історико-

правових передумов виникнення, становлення та розвитку правового 

інституту прокурорського нагляду за додержанням законності при 

проведенні оперативно-розшукової діяльності ґрунтується на аналізі праць 

провідних учених, а також нормативних джерел різного періоду. Автором 

виділено такі основні історичні етапи його становлення та розвитку:  

1) початок ХIV ст. – кінець XVII ст. – становлення прокуратури як 

державного органу, очолюваного прокурором, який захищав інтереси 

королівської влади. У цей період зароджується прокурорський нагляд за 

діяльністю суду; 

2) початок XVIII ст. – середина XIX ст. – правління Петра I, який 

заснував посаду генерал-прокурора. У цей період прокурор здійснював 

нагляд за вищими державними органами, в результаті чого діяльність 

прокуратури щодо захисту прав особи абсолютно нівелювалась; 

3) середина XIX ст. – середина XX ст. – існування радянської влади, де 

гостро постало питання створення спеціального органу, який повинен був 

здійснювати нагляд за дотриманням законності та бути незалежним від 

місцевої влади. Саме у цей період робляться перші спроби кодифікації 

законодавства, у тому числі з питань прокурорського нагляду за 

додержанням законності при проведенні оперативно-розшукової діяльності;  

4) період, який розпочинається з набуттям Україною незалежності й 

триває до 13 квітня 2012 року. Відбуваються прогресивні зміни у 

законодавчому регулюванні прокурорського нагляду за додержанням 

законності при проведенні оперативно-розшукової діяльності, що 

зумовлено його адаптацією до міжнародно-правових стандартів і принципів 

у сфері захисту прав і свобод людини; 

5) період з 2012 р. і до теперішнього часу. Цей етап характеризується 

суттєвою відмінністю правової регламентації прокурорського нагляду за 

додержанням законності при проведенні оперативно-розшукової діяльності, 

оскільки запровадження нового законодавства відбувається з урахуванням 

загальновизнаних міжнародно-правових актів. 

Наголошено, що чинним законодавством розширено функції 

прокурорського нагляду за додержанням законів проведення оперативно-



9 

розшукової діяльності органами Національної поліції України. Водночас 

окремі його елементи потребують подальшого вдосконалення. Автор 

констатує, що специфіка прокурорського нагляду визначена закритим 

характером оперативно-розшукових заходів, методикою, тактикою та 

засобами їх проведення. 

У підрозділі 1.3 «Поняття та сутність прокурорського нагляду за 

додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності» 

здійснено науковий аналіз поняття, об’єкта, предмета, меж і сутності 

прокурорського нагляду за додержанням законів органами Національної 

поліції України. 

Зроблено висновок, що прокурорський нагляд за додержанням законів 

при проведенні оперативно-розшукової діяльності органами Національної 

поліції України – це специфічний вид діяльності органів прокуратури, 

спрямований на забезпечення захисту конституційних прав і свобод особи, 

а також їх відновлення у разі порушення при проведенні оперативно-

розшукової діяльності. Сутність прокурорського нагляду за додержання 

оперативно-розшукової діяльності розкривається через його мету, завдання, 

об’єкт, предмет, повноваження суб’єктів та засоби (методи) їх діяльності. 

Розділ 2 «Зміст прокурорського нагляду за додержанням законів 

при проведенні оперативно-розшукової діяльності органами 

Національної поліції України» містить три підрозділи. 

 У підрозділі 2.1 «Правові основи прокурорського нагляду за 

додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності 

органами Національної поліції України» з’ясовано, що з часів незалежності 

України було прийнято більше десяти наказів Генеральної прокуратури 

України з питань, що стосувалися прокурорського нагляду за додержанням 

законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності. Встановлено, що 

періодичність прийняття таких наказів коливається від одного до трьох 

років. Водночас новоприйняті накази суттєво не відрізнялися своїм змістом, 

в них лише доповнювалися  чи вилучалися окремі положення, що, на думку 

автора, негативно впливало на роботу прокурорів щодо нагляду за 

додержанням законів при проведені оперативно-розшукової діяльності. 

Звернено увагу, що першим результативним кроком у напрямі 

вдосконалення заходів у цій сфері стало прийняттям Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 

Кримінального процесуального кодексу». Зокрема, цим Законом по-новому 

були врегульовані питання прокурорського нагляду за додержанням законів 

при проведенні оперативно-розшукової діяльності. З урахуванням цього 

було прийнято ряд відомчих нормативно-правових актів з питань 

організації прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які 

проводять оперативно-розшукову діяльність. Окремо увагу приділено 

http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=151868
http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=151868
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Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 

зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України» від 

13.04.2012 № 4652-VI, яким статтю 14 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність» доповнено новим положенням. Зокрема встановлено, 

що керівник місцевої прокуратури, а також уповноважені його наказом 

прокурори відповідної місцевої прокуратури здійснюють нагляд за 

додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності 

в оперативно-розшукових справах, заведених піднаглядними їм 

територіальними оперативними підрозділами правоохоронних органів. 

Останнім, четвертим, результативним кроком і на даний час остаточним є 

прийняття Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014. 

На підставі наведених законів у новій редакції видано низку інших 

наказів Генерального прокурора України та спільних організаційно-

розпорядчих документів правоохоронних відомств, якими регламентовано 

порядок впровадження новел КПК України щодо прокурорського нагляду 

за додержанням законності при проведенні оперативно-розшукової 

діяльності органами Національної поліції України. Однак норми, які 

містяться у них, конкурують між собою, що не дозволяє прокурорам 

повною мірою здійснювати нагляд за додержанням законності при 

проведенні оперативно-розшукової діяльності органами Національної 

поліції України.  

На думку автора, з метою усунення окресленої проблеми необхідно 

систематизувати відповідні нормативно-правові акти з питань 

прокурорського нагляду за додержанням законності при проведенні 

оперативно-розшукової діяльності в єдиний кодифікований документ – 

Оперативно-розшуковий кодекс. Позицію про доцільність його 

запровадження підтримали 99 % опитаних респондентів. 

У підрозділі 2.2 «Організаційні основи прокурорського нагляду за 

додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності 

органами Національної поліції України» наголошено, що належна 

організація роботи прокурора під час нагляду за додержанням законів при 

проведенні оперативно-розшукової діяльності органами Національної 

поліції України є важливою складовою забезпечення прав, свобод та 

законних інтересів особи.  

Автором визначені такі важливі критерії прокурорського нагляду при 

проведенні оперативно-розшукової діяльності, як: компетенція органу, 

уповноваженого проводити оперативно-розшукові заходи і приймати 

рішення в оперативно-розшуковій справі; порядок заведення, зупинення, 

поновлення і закриття оперативно-розшукових справ; додержання строків 

ведення та порядку подовження строків оперативно-розшукових справ; 

суворе дотримання порядку проведення оперативно-розшукових заходів, які 
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тимчасово обмежують конституційні права та свободи особи.  

Підкреслено, що в умовах концептуального реформування 

правоохоронної системи України оперативно-розшукова діяльність 

оперативних підрозділів Національної поліції має відбуватись в чітко 

визначених правових межах. Особливо це важливо з огляду на те, що така 

діяльність обмежує найважливіші конституційні права, свободи та законні 

інтереси особи. Відтак, ефективність прокурорського нагляду за 

дотриманням законності при проведенні оперативно-розшукової діяльності 

органами Національної поліції безпосередньо залежить від якості та 

повноти нормативного забезпечення. У зв’язку з цим правові вимоги з 

питань проведення оперативно-розшукової діяльності повинні бути 

сформульовані так, щоб повністю виключити можливість двозначного 

тлумачення і розуміння відповідних законодавчих положень у цій сфері 

діяльності. За даними проведеного анкетування встановлено, що головними 

причинами, які негативно впливають на ефективність прокурорського 

нагляду, є формалізм (68 %) та гонитва за статистичними показниками (78 

%). Саме тому в першу чергу слід усунути зазначені причини, що 

сприятиме зменшенню порушень законів при проведенні оперативно-

розшукових заходів. 

Підрозділ 2.3 «Форми і методи прокурорського нагляду за 

додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності 

органами Національної поліції України» присвячений визначенню 

специфіки форм і методів прокурорського нагляду за дотриманням 

законності у сфері оперативно-розшукової діяльності. 

Встановлено, що цілі і завдання органів прокуратури у сфері 

дотримання законності органами Національної поліції України 

реалізуються в їх функціях за допомогою певних форм.  

Звернено увагу на те, що методи прокурорського нагляду за 

додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності 

органами Національної поліції України доцільно класифікувати: 1) за 

напрямами: предметно-змістовний, операційний аксіологічний; 2) за 

групами: спеціальні, загальнонаукові, універсальні; 3) за правовою ознакою: 

правові і неправові. Наголошується на доцільності виділення методів 

прокурорського нагляду за додержанням законів в оперативно-розшуковій 

діяльності, а саме: методу прокурорського нагляду та методу 

прокурорського керівництва. Зміст досліджуваного різновиду методів дає 

можливість відповісти на запитання, як і яким саме чином найбільш 

раціонально можна досягти цілей у цій сфері діяльності. 

Проведено класифікацію форм прокурорського нагляду за 

додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності 

органами Національної поліції України. Зокрема, за значенням це правові та 
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неправові (організаційні) форми. При цьому першу групу форм поділяють: 

1) за змістом і властивостями правових норм: на регулятивні і 

правоохоронні; 2) за цілеспрямованістю: на внутрішні та зовнішні; 3) за 

способом вираження на мовні (письмові та усні) і конклюдентні. У свою 

чергу, друга група форм класифікується на матеріально-технічні, правові і 

організаційні форми діяльності органів; на організаційно-господарські, 

організаційно-регламентуючі та організаційно-ідеологічні. Разом з тим за 

видами форми прокурорського нагляду за додержанням законів при 

проведенні оперативно-розшукової діяльності органами Національної 

поліції України можна класифікувати на загальні та індивідуальні.  

Констатовано, що з прийняттям чинного КПК України розширено 

можливості здійснення оперативно-розшукової діяльності, зокрема 

виділено окремий розділ «Негласні слідчі (розшукові) дії». Також 

відповідно до ст. 41 КПК України прокурор має право давати доручення 

щодо проведення негласних (слідчих) розшукових дій та здійснювати 

прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням. У зв’язку з цим проаналізовано законодавчу позицію щодо 

закріплення прокурорського нагляду у формі процесуального керівництва, а 

також визначено процесуальні форми нагляду та керівництва прокурора. 

Зроблено висновок, що сьогодні фактично відсутня зрозуміла правова 

основа, якою б визначались підстави, порядок та інші важливі положення 

здійснення прокурором процесуального керівництва.  

Розділ 3 «Шляхи вдосконалення прокурорського нагляду за 

додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової 

діяльності органами Національної поліції України» складається з двох 

підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Зарубіжний досвід прокурорського нагляду за 

додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності та 

можливості його використання в Україні» проаналізовано законодавчі 

акти, що регулюють прокурорський нагляд за додержанням законів при 

проведенні оперативно-розшукової діяльності в країнах пострадянського 

простору, Європейського Союзу та США.  

Акцентовано, що одним із ключових моментів успішної інтеграції 

України до Європейського Союзу є приведення національного 

законодавства у відповідність до загальновизнаних міжнародно-правових 

стандартів. Під час опитування позитивну відповідь за доцільність 

врахування та запровадження міжнародного досвіду щодо прокурорського 

нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової 

діяльності надали 95 % респондентів. 

Констатовано, що у 1995 році Парламентська асамблея Ради Європи та 

її консультативний орган – Венеціанська комісія – наполягали на ліквідації 
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прокурорського нагляду у сфері оперативно-розшукової діяльності. 

Водночас 96 % опитаних працівників прокуратури висловили позицію за 

збереження такої функції з подальшою її адаптацією до сучасних 

європейських вимог. 

Зроблено висновок, що останнім часом поступово визріло переконання 

у необхідності досягнення певного компромісу з європейськими 

структурами з цих питань. На думку автора, для комплексного 

реформування органів прокуратури України насамперед необхідно відійти 

від стереотипів, що сформовані роками, а особливо від стереотипів 

радянської правоохоронної системи. Подальше реформування слід 

здійснювати з урахуванням європейського вектору, зокрема досвіду 

економічно розвинутих держав, а також власного історичного досвіду. 

У підрозділі 3.2 «Напрямки розвитку нормативних засад 

прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні 

оперативно-розшукової діяльності органами Національної поліції України» 

наголошується на пошуку ефективних шляхів удосконалення прокурорсько-

наглядової діяльності в оперативно-розшуковій сфері в Україні. 

Встановлено, що прокуратура є дієвим суб’єктом нагляду за законністю 

в діяльності підрозділів Національної поліції України, уповноважених 

здійснювати оперативно-розшукову діяльність. Водночас з метою 

підвищення ефективності такої діяльності низка нормативно-правових 

актів, зокрема закони України «Про прокуратуру», «Про оперативно-

розшукову діяльність», «Про порядок відшкодування шкоди, завданої 

громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і 

суду», потребує уточнення й удосконалення, також необхідною є 

оптимізація значної кількості інших нормативно-правових документів 

(положень, інструкцій, наказів. Таку позицію підтримало 75 % опитаних 

респондентів. 

Розглянуто сучасні проблеми діяльності органів прокуратури під час 

здійснення повноважень з нагляду за дотриманням законів в оперативно-

розшуковій діяльності оперативними підрозділами Національної поліції 

України. Наголошено на необхідності повноцінної правової регламентації 

питань прокурорського керівництва в оперативно-розшуковій діяльності. 

Окремо наголошено на врегулюванні питання отримання матеріалів ОРД 

прокурором, які в подальшому могли б бути використані у кримінальному 

провадженні, але значна кількість інформації, що була отримана під час 

ОРЗ щодо злочинів, залишається не витребуваною, що призводить до 

втрати цінної інформації та неякісного розкриття злочинів (дану тезу 

підтримало 86 % опитаних респондентів). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання, що полягає у комплексному дослідженні 

питань, пов’язаних із прокурорським наглядом за додержанням законів при 

проведенні оперативно-розшукової діяльності органами Національної 

поліції України. На основі цього в роботі сформульовано наукові 

положення, пропозиції та рекомендації, що відповідають вимогам новизни 

та мають значення для науки та практики, зокрема: 

1. Наукові пошуки щодо вирішення теоретичних і практичних 

проблем прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні 

оперативно-розшукової діяльності органами Національної поліції України 

здійснено за трьома основними напрямами: 1) дослідження загальних 

проблем прокурорського нагляду при проведенні оперативно-розшукової 

діяльності; 2) дослідження проблем прокурорського нагляду за 

проведенням негласних слідчих (розшукових) дій в кримінальному 

провадженні; 3) дослідження, які викладені у посібниках, методичних 

рекомендаціях і наукових статтях. Однак в умовах кардинального 

реформування правоохоронної системи України виникає необхідність у 

здійсненні комплексного дослідження проблем прокурорського нагляду за 

додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності 

органами Національної поліції України. Обумовлено це тим, що під час 

проведення оперативно-розшукової діяльності відбувається обмеження 

конституційних прав і свобод людини (недоторканість особистого життя, 

таємниці кореспонденції, телефонних розмов та ін.), що вимагає здійснення 

відповідного контролю з метою уникнення їх порушень. 

2. З урахуванням наукових публікацій та історичного досвіду 

запропоновано п’ять основних періодів становлення та розвитку 

прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні 

оперативно-розшукової діяльності на території сучасної України: 1) початок 

ХIV ст. – кінець XVII ст., пов’язаний із становленням прокуратури як 

державного органу, очолюваного прокурором, який захищав інтереси 

королівської влади; у цей період зароджується прокурорський нагляд за 

діяльністю суду; 2) початок XVIII ст. – середина XIX ст.; 3) середина 

XIX ст. – середина XX ст.; 4) період, який розпочинається з набуттям 

Україною незалежності й триває до 13 квітня 2012 р.; 5) 2012 рік і до 

теперішнього часу.  

Аналіз наведених періодів дозволив дійти висновку, що прокурорський 

нагляд саме за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової 

діяльності на законодавчому рівні був закріплений за радянських часів, але 
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характеризувався недієвістю захисту порушених конституційних прав і 

свобод людини. 

3. Запропоновано авторську дефініцію поняття «прокурорський нагляд 

за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності 

органами Національної поліції України», під чим слід розуміти 

специфічний вид діяльності органів прокуратури, спрямований на 

забезпечення захисту конституційних прав і свобод особи, а також їх 

відновлення у разі порушення при проведенні оперативно-розшукової 

діяльності. 

4. Узагальнення нормативних актів засвідчило, що повноваження 

прокурора в частині здійснення нагляду за додержанням законів при 

проведенні оперативно-розшукової діяльності закріплені у ряді законів і 

відомчих нормативно-правових актах, що безпосередньо пов’язано з цілями 

і завданнями у цій сфері. Насамперед, вони стосуються забезпечення 

законності при проведенні оперативно-розшукової діяльності, додержання 

порядку проведення оперативно-розшукових заходів, оскільки така 

діяльність здійснюється за чітко передбаченими законами підставами. 

Водночас із прийняттям КПК України всі нормативно-правові акти зазнали 

низки кардинальних змін, що потребують поступового напрацювання 

механізмів їх реалізації. Проте сьогодні поза межами правової площини 

залишаються критерії оцінки ефективності здійснення прокурором нагляду 

при проведенні оперативно-розшукової діяльності. У зв’язку з цим їх 

осмислення є предметом подальшого наукового пошуку. 

5. Правовий механізм здійснення прокурорського нагляду за 

додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності 

органів Національної поліції України являє собою багатоаспектний процес 

реалізації нормативних приписів, які спрямовано на усунення незаконного 

втручання та порушення конституційних прав і свобод людини, а також їх 

відновлення у разі порушення, відшкодування завданої шкоди.  

У цілому прокурорський нагляд за додержанням законів при 

проведенні оперативно-розшукової діяльності органами Національної 

поліції України носить системний характер, тобто його елементи 

взаємопов'язані, доповнюють один одного та взаємодіють завдяки 

закріпленим законодавчим нормам-принципам.  

6. Здійснюючі нагляд, прокурор застосовує форми та методи, значення 

яких постійно зростає, адже від їх ефективної практичної реалізації багато в 

чому залежить стан забезпечення прав і свобод людини, а отже і вирішення 

питань зміцнення законності й правопорядку, протидії злочинності та 

забезпечення публічної безпеки і порядку в державі. Їх застосування 

здійснюється шляхом наділення прокурора права вимагати надання 

документів та відомостей, здійснювати на місцях перевірку законів, 
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вимагати від посадових осіб письмових чи усних пояснень з приводу 

порушень закону. 

З’ясування суті, характеру, природи й основних ознак і властивостей 

методів прокурорського нагляду за додержанням законів при проведені 

оперативно-розшуковій діяльності органами Національної поліції дає 

можливість визначити їх як систему способів і прийомів, що 

використовуються органами прокуратури для досягнення цілей, виконання 

завдань і реалізації функцій у цій сфері діяльності.  

7. Узагальнено досвід здійснення прокурорського нагляду за 

додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності в 

країнах пострадянського простору (Азербайджан, Білорусь, Грузія, 

Казахстан, Туркменістан, Росія), Європейського Союзу (Франції, ФРН, 

Австрії, Італії, Польщі, Словенії, Словакії, Болгарії, Латвії, Великобританії) 

та США. Враховуючи позитивний досвід зазначених держав, доцільно 

забезпечити тісніший взаємозв'язок прокуратури й громадян через систему 

постійного інформування про виконану роботу, регулярний моніторинг 

звернень громадян шляхом введення електронного журналу заяв, звернень 

та скарг. Це дозволить створити прозорий механізм прокурорської 

діяльності в державі щодо забезпечення прав і свобод громадян України. 

8. Обґрунтовано пропозиції та рекомендації, спрямовані на 

вдосконалення прокурорського нагляду за додержанням законів при 

проведенні оперативно-розшукової діяльності органами Національної 

поліції. У цьому напрямі автором запропоновано внести відповідні зміни і 

доповнення до п. 9 ст. 9 та ч. 9 ст. 14 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність», ч. 1 ст. 12 Закону України «Про порядок 

відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, 

що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового 

розслідування, прокуратури і суду», ч. 3 ст. 25 Закону України «Про 

прокуратуру». У першу чергу, це стосується розширення повноважень 

прокурора в частині забезпечення прав і свобод особи, які обмежуються 

внаслідок проведення оперативно-розшукової діяльності. Крім того, 

підлягають вдосконаленню законодавчі положення щодо відшкодування 

заподіяної матеріальної та моральної шкоди у повному обсязі, а у разі 

необхідності – представлення інтересів такої особи в суді. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Щербина І. В. Прокурорський нагляд за додержанням законів при 

проведенні оперативно-розшукової діяльності органами Національної 

поліції України. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ, Дніпро, 2016. 

У дисертаціє комплексно досліджено сучасні теоретичні та прикладні 

проблеми здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів при 

проведенні оперативно-розшукової діяльності органами Національної 

поліції України. На основі норм Конституції України, чинного 

законодавства, а також практики його застосування здійснено комплексне 

дослідження поняття і сутності прокурорського нагляду, конкретизовано 

його завдання, предмет, об’єкт і методи, запропоновано методику 
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прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукових заходів, 

які обмежують конституційні права і свободи особи. У дисертації 

сформульовано низку науково обґрунтованих пропозицій та рекомендацій 

щодо вдосконалення чинного законодавства в межах предмета дослідження. 

Ключові слова: прокурор, законність, прокурорський нагляд, 

оперативно-розшукова діяльність, форми і методи прокурорського нагляду, 

органи Національної поліції України, оперативно-розшукова справа, 

рішення в оперативно-розшуковій діяльності.  

 

АННОТАЦИЯ 
 

Щербина И. В. Прокурорский надзор за соблюдением законов при 

проведении оперативно-розыскной деятельности органами 

Национальной полиции Украины. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная 

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. – Днепропетровский 

государственный университет внутренних дел, Днепр, 2016. 

Диссертация посвящена изучению современных теоретических и 

организационных проблем осуществления прокурорского надзора за 

соблюдением законов в оперативно-розыскной деятельности НПУ 

Украины. На основе Конституции Украины, действующего 

законодательства, а также практики его применения осуществлено 

комплексное исследование понятия и сущности прокурорского надзора, 

конкретизированы его задачи, предмет и объект, предложена методика 

прокурорского надзора за осуществлением оперативно-розыскных мер, 

ограничивающих конституционные права и свободы граждан. 

Рассмотрено состояние научной разработки проблемы прокурорского 

надзора за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной 

деятельности органами Национальной полиции Украины и предложены 

исторические этапы становления развития прокурорского надзора за 

соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности. 

Анализ приведенных периодов позволил сделать вывод, что на 

законодательном уровне прокурорский надзор, именно в части соблюдения 

законов, при проведении оперативно-розыскной деятельности был 

закреплен в советское время и характеризовался недейственностью защиты 

нарушенных конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

поскольку этот период отмечался чрезвычайной закрытостью в 

регулировании данной деятельности. Нормативно-правовые акты по 

вопросам осуществления оперативно-розыскной деятельности издавались 

под грифами секретности, доступ к ним был ограничен. Изменения 
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конфигурации и расширения прокурорского надзора за оперативно-

розыскной деятельностью произошли в связи с принятием нового 

Уголовного процессуального кодекса Украины. 

Осуществлен анализ нормативных актов Украины, регламентирующих 

основные функции прокуратуры в оперативно-розыскной деятельности, а 

также предоставлены предложения по совершенствованию национального 

законодательства в части усиления гарантий законности осуществления 

прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. 

В диссертации сформулирован ряд научно обоснованных рекомендаций 

по усовершенствованию действующего законодательства в сфере 

оперативно-розыскной деятельности и прокурорского надзора, а также 

содержатся предложения, касающиеся вопросов совершенствования теории 

оперативно-розыскной деятельности и смежных правовых дисциплин.  

Ключевые слова: прокурор, законность, прокурорский надзор, 

оперативно-розыскная деятельность, формы и методы прокурорского 

надзора, органы Национальной полиции Украины, оперативно-розыскное 

дело, решение в оперативно-розыскной деятельности. 
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The thesis deals with complex research of modern theoretical and applied 

problems in carrying out supervision over observance of laws during operational-

search activities of the National Police of Ukraine. On the basis of the 

Constitution of Ukraine, current legislation and the practice of its application 

there are a complex research of the concept and essence of prosecutor’s 

supervision, specification of its objectives, subject, object and methods. The 

author has suggested the methodology of supervision over the conduct of search 

operations that restrict constitutional rights and individual freedom. He has 

formulated a series of scientifically based proposals and recommendations to 

improve the current legislation within the research subject. 
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