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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Сучасний етап розвитку України 

характеризується глибокими соціально-політичними перетвореннями, 
спрямованими на розвиток демократії, захист прав і свобод людини. В 
Рішенні Ради національної безпеки «Про заходи щодо посилення боротьби зі 
злочинністю в Україні» від 06.05.2015, затвердженому Указом Президента 
України від 16.06.2015 № 341, правоохоронним органам поставлене завдання 
щодо виявлення і ліквідації каналів контрабанди, незаконного переміщення 
територією України вогнепальної зброї, інших засобів ураження, вибухових 
речовин. Рішення зобов’язує СБУ та інші правоохоронні органи активізувати 
роботу щодо здобування упереджувальної оперативної інформації про наміри 
і підготовку до проведення контрабанди вогнепальної зброї, інших засобів 
ураження, бойових припасів, вибухових речовин та забезпечення реагування 
відповідно до визначеної компетенції.  

Криміногенна ситуація в Україні залишається складною. На території 
країни за роки незалежності вчинено більше 13 млн злочинів, у тому числі 
понад 4 млн тяжких та особливо тяжких, з яких близько 16 тис. вчинено у 
складі організованих груп. Збільшилась кількість нерозслідуваних злочинів – 
з 133,9 тис. у 2001 р. до 329,9 тис. у 2014 р., або на 253,8 %. Кількість 
нерозслідуваних тяжких та особливо тяжких злочинів за цей самий період 
складає відповідно 64,9 тис. та 117,7 тис. – збільшення на 181,4 %. Крім 
цього, у 2009-2015 рр. в країні порівняно з попередніми роками відбулися 
суттєві зміни у структурі злочинності за ступенем тяжкості. За офіційними 
даними Служби безпеки України, у 2006 р. вилучено предметів контрабанди 
на загальну суму 91,6 млн грн., у 2011 р. – вже на суму 183,6 млн, і з кожним 
роком ця цифра продовжує зростати. Так, за 9 місяців 2015 р. вилучено 
товарів на суму більш ніж на 200 млн грн. 

В цих умовах оперативно-розшукове забезпечення протидії 
контрабанді, як організаційно впорядкований стан відповідних процесів та 
засіб реалізації режиму законності, виступає однією з провідних умов та 
реальним інструментом подолання негативних тенденцій у сфері 
життєдіяльності нашої держави. Однак ще недостатньо використовуються 
можливості оперативно-розшукової діяльності, яка дозволяє ефективно 
протидіяти протиправній діяльності окремих осіб чи злочинних 
угруповань, на що звернули увагу 74 % опитаних працівників 
правоохоронних органів. 

Незадовільна діяльність оперативних підрозділів правоохоронних 
органів щодо оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді 
багато в чому пов’язана із недостатньою кількістю наукових розробок. 
Окремим питанням протидії контрабанді та оперативно-розшукового 
забезпечення протидії злочинності приділяли увагу в своїх роботах такі 
вчені, як: К.В. Антонов, М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, А.І. Берлач, В.І. Борисов, 
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М.М. Василина, В.Б. Вишня, В.О. Володимиров, В.М. Володько, 
О.І. Воронов, Д.Д. Давітадзе, О.М. Джужа, О.Ф. Долженков, В.М. Дрьомін, 
А.П. Закалюк, В.П. Захаров, В.С. Зеленецький, В.Ю. Калугін, Н.С. Карпов, 
М.П. Карпушин, М.В. Качев, В.В. Коваленко, Ю.Я. Кондратьєв, 
І.П. Козаченко, В.П. Корж, М.Й. Коржанський, Г.В. Кириченко, Я.М. Кураш, 
Ю.І. Ляпунов, О.В. Максимов, В.І. Марко, С.І. Мінченко, Д.Й. Никифорчук, 
О.М. Омельчук, Ю.Ю. Орлов, В.Л. Ортинський, М.А. Погорецький, 
В.Д. Пчолкін, Б.Г. Розовський, Є.Д. Скулиш, В.Є. Тарасенко, О.Ю Татаров, 
В.Я. Тацій, Б.І. Тишкевич, В.В. Сташис, Ю.І. Сучков, І.Ф. Хараберюш, 
К.О. Чаплинський, І.Р. Шинкаренко, М.Л. Шелухін та ін.  

На даний час фактично за межами досліджень залишився саме 
комплексний підхід до розгляду проблем оперативно-розшукового 
забезпечення протидії контрабанді (за ст.ст. 201, 305 КК України), що 
зумовлює низьку ефективність оперативного супроводження кримінального 
провадження з контрабанди та забезпечення її протидії, а відповідні 
організаційно-правові та тактичні засади не у повній мірі відповідають 
сучасним вимогам. 

Уявляється, що комплексний, концептуальний аналіз системи 
оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді, організаційно-
правових та тактичних засад його формування та реалізації є актуальною 
науковою проблемою яка потребує глибокої наукової розробки. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
виконано відповідно до Концепції державної політики у сфері боротьби з 
організованою злочинністю, затвердженої Указом Президента України від 
21.10.2011 № 1000/2011, Переліку пріоритетних напрямів наукового 
забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-
2019 рр., затвердженого наказом МВС України від 16.03.2015 № 275, 
Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики 
правопорушень на період до 2015 року, схваленої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 30.11.2011 № 1209-р, Рішення Ради національної 
безпеки «Про заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю в Україні», 
введеного в дію Указом Президента України від 16.06.2015 № 341 та у межах 
загальноінститутської наукової теми «Теоретико-прикладні проблеми 
наукового забезпечення діяльності ОВС України», затвердженої 24.06.2015 і 
кафедральної теми «Організаційно-правове і тактичне забезпечення 
правоохоронної діяльності ОВС України», затвердженої 23.09.2015. 

Тему дисертації затверджено вченою радою Донецького юридичного 
інституту МВС України 25 вересня 2013 р. (протокол № 1). 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб на 
основі аналізу теоретичних засад, правового регулювання та практичної 
сторони виробити концептуальні і теоретико-правові засади оперативно-
розшукового забезпечення протидії контрабанді, а також визначити 
стратегію удосконалення цієї діяльності оперативними підрозділами 
правоохоронних органів. 
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Досягнення поставленої в дисертації мети забезпечується вирішенням 
таких основних задач: 

– визначити зміст сучасного оперативно-розшукового забезпечення 
протидії контрабанді та основні теоретико-прикладні проблеми 
удосконалення теорії та практики ОРД; 

– розвинути теорію застосування системного підходу до вирішення 
проблеми використання результатів оперативно-розшукової діяльності в 
кримінально-процесуальному доказуванні щодо забезпечення розслідування 
контрабанди; 

– обґрунтувати концепцію оперативно-розшукового забезпечення 
протидії контрабанді, сформулювати її основні поняття; 

– визначити з позицій системного підходу співвідношення і 
взаємозв'язок оперативно-розшукової діяльності й кримінального процесу; 

– вивчити підходи, що застосовуються до вирішення проблеми 
протидії контрабанді за кордоном; 

– визначити чинники, що впливають на ефективність оперативно-
розшукового забезпечення протидії контрабанді, і розробити механізм 
поліпшення якості первинної оперативно-розшукової інформації; 

– вивчити сучасний стан застосування оперативної техніки 
правоохоронними органами в оперативно-розшуковому забезпеченні 
протидії контрабанді; 

– визначити особливості оперативно-розшукового забезпечення 
протидії окремим видам контрабанди; 

– внести пропозиції щодо підвищення ефективності оперативно-
розшукового забезпечення протидії контрабанді; 

– розвинути теорію сприяння громадян оперативно-розшуковому 
забезпеченню протидії контрабанді; 

– поглибити теорію взаємодії оперативних підрозділів 
правоохоронних органів у оперативно-розшуковому забезпеченні протидії 
контрабанді. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, що виникають 
у процесі оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді. 

Предметом дослідження є оперативно-розшукове забезпечення 
протидії контрабанді в Україні. 

Методи дослідження. Діалектичний метод дослідження 
концептуальних засад оперативно-розшукового забезпечення протидії 
контрабанді використовувався в якості методологічної основи. У науковій 
роботі застосовуються окремі спеціальні методи пізнання. Системно-
структурний метод дозволив проаналізувати основні категорії, які 
використовуються у дослідженні (розділи 1-4). Для вивчення інформаційно-
аналітичної складової оперативно-розшукового забезпечення протидії 
контрабанді ми використали метод спостереження (розділ 3). Історико-
правовий метод застосовано для ретроспективного аналізу підходів до 
організації та здійснення оперативно-розшукового забезпечення протидії 
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контрабанді (підрозділи 1.5, 4.2). Правові засади оперативно-розшукового 
забезпечення протидії контрабанді досліджувались методом порівняльно-
правового аналізу (підрозділ 1.1). Статистичний метод застосовувався для 
аналізу та узагальнення окремих результатів, пов’язаних з оперативно-
розшуковим забезпеченням протидії контрабанді (розділ 3, підрозділ 1.3). 
Логіко-нормативний метод використано для аналізу нормативно-правових 
актів з питань оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді 
(підрозділ 3.5). Соціологічний метод дослідження застосовано для збору 
додаткової інформації та вивчення думки фахівців з проблемних питань, що 
розглядаються у дослідженні, та з’ясування соціальної результативності 
відповідних правових норм та організаційних заходів (підрозділи 3.1, 4.3). 
Узагальнення результатів і визначення перспектив оперативно-розшукового 
забезпечення протидії контрабанді в Україні проводилось структурно-
логічним методом (висновки). Крім цього, використовувались: метод 
категоріального аналізу для авторського визначення змісту ключових 
термінолексем у дослідженні (підрозділ 3.4); метод моделювання – для 
проектування діалогічно-прагматичної взаємодії у діяльності 
правоохоронних органів (підрозділ 4.3); феноменологічний метод – у 
розгляді оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді як 
складного, багатоступеневого теоретико-технічно-прикладного феномена 
(підрозділ 2.1); трансцендентальний метод – допоміг дослідити дотримання 
природних прав людини внаслідок впливу суспільно небезпечного 
кримінально караного правопорушення – контрабанди (підрозділ 4.4); 
герменевтичний метод – сприяв уточненню понятійного апарату та його 
розширенню (підрозділи 1.3, 4.4).  

Науково-теоретичну базу дисертаційної роботи склали дослідження 
вітчизняних та зарубіжних вчених у таких галузях юридичних наук, як 
загальна теорія держави і права, історія держави і права, кримінальне право, 
адміністративне право, криміналістика, кримінологія, теорія оперативно-
розшукової діяльності тощо, а також результати досліджень в інших галузях 
науки.  

Правову базу дослідження склали Конституція України, чинні 
нормативно-правові акти, в тому числі відомчі, які регламентують питання 
організації та здійснення оперативно-розшукового забезпечення протидії 
злочинності.  

Інформаційну і емпіричну основу дисертації склали узагальнення 
практики діяльності органів СБУ і митної служби та оперативних підрозділів 
ДПСУ, оперативно-службова документація правоохоронних органів, 
політико-правова публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали 
правоохоронних органів, дані анкетування працівників правоохоронних 
органів (за спеціально розробленими анкетами дисертант провів анкетування 
380 працівників оперативних та слідчих підрозділів зазначених 
правоохоронних органів різного рівня Донецької, Харківської, Львівської, 
Луганської та Одеської областей).  



 5

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 
дисертація є першим в Україні монографічним дослідженням 
концептуальних засад оперативно-розшукового забезпечення протидії 
контрабанді в сучасних умовах розвитку України. В результаті проведеного 
дослідження сформульовано низку нових теоретичних положень і висновків, 
а також визначено пропозиції, які відповідають змістовним ознакам наукової 
новизни роботи за дослідженою темою. Основні з них такі: 

уперше: 
– теоретично визначено та обґрунтовано розуміння оперативно-

розшукового забезпечення протидії злочинам взагалі і контрабанді зокрема на 
основі системного підходу; 

– розроблено концепцію оперативно-розшукового забезпечення 
протидії контрабанді, яка у дослідженні являє собою комплексну цілісну 
теоретичну систему, що поєднує сукупність положень загальнонаукового, 
науково-практичного й законотворчого характеру, що дозволяє на основі 
реального співвідношення й взаємозв’язку оперативно-розшукової діяльності 
й кримінального процесу стандартизувати процес одержання, перетворення й 
використання оперативної інформації в інтересах протидії контрабанді, а 
саме у питаннях: доказування, припинення й нейтралізації протидії 
кримінального середовища виконанню правоохоронної функції держави, 
функції безпеки учасників кримінального процесу й досягнення мети 
невідворотності покарання осіб, винних у скоєнні злочинного діяння; 

– обґрунтовано, що рівень досягнення цілей оперативно-розшукового 
процесу при оптимальному використанні інформації, отриманої 
оперативними засобами, у кримінальному провадженні, для виявлення й 
викриття організованих злочинних угрупувань та окремих злочинців, 
нейтралізації їхньої протидії кримінальному провадженню, забезпечення 
безпеки учасників кримінального провадження, безпосередньо впливає на 
ефективність оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді й 
має з ним прямий зв’язок; 

– визначені чинники, що негативно впливають на ефективність 
оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді: а) існуюча 
система оцінки роботи суб’єктів оперативно-розшукової діяльності; 
б) відсутність у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» 
нормативних визначень низки понять і категорій оперативно-розшукової 
діяльності (зокрема, спеціальних принципів, визначень конкретних 
оперативно-розшукових заходів; суб’єктів, що сприяють проведенню 
оперативно-розшукової діяльності та ін.); в) слабкий рівень юридичних знань 
у сфері оперативно-розшукової діяльності у більшості слідчих, суддів та 
інших учасників кримінального провадження, викликаний недостатнім 
вивченням основ оперативно-розшукової діяльності у вищих юридичних 
цивільних загальноосвітніх установах; 

– доведено, що умовами підвищення ефективності оперативно-
розшукового забезпечення протидії контрабанді є: а) удосконалення системи 
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оперативної підготовки працівників правоохоронних органів; б) введення до 
Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» спеціальних 
принципів: наступальність, поєднання гласних та негласних методів роботи, 
конспіративність; в) удосконалення системи добору кадрів та оцінки 
результатів оперативно-розшукової діяльності; г) закріплення в Законі 
України «Про оперативно-розшукову діяльність» основних нормативних 
визначень і категорій оперативно-розшукової діяльності; 

удосконалено: 
– розуміння сутності поняття «результати оперативно-розшукової 

діяльності», що є узагальнюючим і включає терміни: 1) «інформація»; 
2) «відомості»; 3) «дані»; 4) «фактичні дані»; 5) «документи та предмети, що 
можуть бути доказами», «копії документів», «оперативно-службові документи, 
що відображають результати ОРД»; 6) «оперативно-розшукова справа»; 
7) «матеріали ОРД»; 8) «результати оперативно-розшукових заходів», які 
використовуються в законодавстві. Перелічені вище поняття можна віднести до 
двох груп: до першої належать ті, що характеризують інформаційній бік ОРД і 
об’єднуються терміном «оперативно-розшукова інформація» (пункти 1-4), а до 
другої – носії, джерела інформації, які можуть бути об’єднані терміном «носії 
оперативно-розшукової інформації» (пункти 5-8);  

– поняття сутності технічних засобів негласного отримання інформації, 
під якими варто розуміти спеціальну категорію засобів оперативної техніки, 
що характеризуються сукупністю функціональних і конструктивних ознак і 
призначені (розроблені, пристосовані або модифіковані із внесенням 
відповідних конструктивних та інших змін) для негласного добування 
інформації про явища, події, факти і процеси; 

– поняття організації отримання первинної оперативно-розшукової 
інформації для оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді 
як системи гласних і негласних оперативно-розшукових дій, побудованих на 
високому рівні взаємодії, спрямованих на безперервний, цілеспрямований 
оперативний пошук, що здійснюється правоохоронними органами з 
використанням оперативних та/або оперативно-технічних засобів в умовах 
невизначеності з метою своєчасного отримання відомостей щодо проявів 
контрабанди для потреб оперативного та кримінального процесу; 

– форми процесуального одержання від конфідентів доказової 
інформації, з урахуванням максимального дотримання ступеня їхнього 
захисту, такі як: надання слідчому й оголошення в суді письмових показань 
конфідента без фіксації його настановних даних; допит оперативного 
працівника, який підтримує зв’язок з інформатором, щодо потрібних 
слідчому й суду відомостей; 

– поняття оперативної техніки, під якою треба розуміти сукупність 
оперативно-технічних засобів та науково обґрунтованих тактичних прийомів, 
способів та інформаційних технологій, що використовуються із суворим 
дотриманням законності з метою виконання правоохоронними органами 
завдань оперативно-розшукової діяльності та кримінального провадження. 
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Оперативно-технічними засобами відповідно до цього визначення є – 
технічні, програмно-технічні та програмні засоби, автоматизовані 
інформаційні системи, спеціальні пристрої, речовини; 

– поняття «недоторканність житла», що окреслене в ст. 30 
Конституції України та в ст.ст. 162 КК та 13 КПК України, з урахуванням 
можливостей технічних засобів негласного отримання інформації. 
Недоторканність, тобто захист житла від будь-якого посягання з боку будь-
кого, може бути порушена використанням технічних засобів, призначених 
для негласного отримання інформації, не тільки без фізичного проникнення в 
житло, але навіть уникаючи безпосереднього контакту з ним; 

– вимоги до інструментарію, у вигляді програмного забезпечення, 
використовуваного при проведенні НСРД у кримінальному провадженні та 
відповідних оперативно-технічних заходах в оперативно-розшуковій 
діяльності. Оперативно-розшукове забезпечення протидії контрабанді 
правоохоронними органами вимагає застосування оперативної техніки в 
оперативно-технічних заходах та НСРД, які повинні проводитись 
визначеними законодавством суб’єктами, за наявності встановлених 
нормативними актами приводу і підстав, з додержанням конституційних прав 
і свобод громадян, ліцензійними та сертифікованими засобами негласного 
отримання інформації; 

дістало подальшого розвитку: 
– теорія сприяння громадян оперативним підрозділам 

правоохоронних органів, що здійснюють конфіденційне співробітництво в 
оперативно-розшуковій діяльності для протидії контрабанді, дослідження 
якої розглянуто за схемою: а) загальні підходи до визначення сутності 
сприяння; б) гласне сприяння; в) конфіденційне сприяння; 

– «взаємодія оперативних підрозділів правоохоронних органів щодо 
оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді» як об’єкт 
найбільш динамічної загальної теорії ОРД. Зазначений об’єкт має такі 
складові: діяльність конкретних суб’єктів ОРД щодо вирішень притаманних 
їм завдань протидії злочинності, забезпечення державної та національної 
безпеки; взаємозв’язок і правовідносини органів, що здійснюють ОРД, 
оперативних працівників і осіб, що надають конфіденційне сприяння 
оперативним підрозділам, а також осіб, що беруть участь в оперативно-
розшуковому процесі; діяльність щодо формування системи нормативно-
правового регулювання оперативно-розшукової діяльності; діяльність 
оперативних підрозділів сектору безпеки з оперативно-розшукового 
моніторингу середи функціонування; 

– аналіз оперативно-розшукового забезпечення протидії злочинності, 
який полягає, перш за все, у виявленні найважливіших чинників, що 
впливають на здійснення базової діяльності, а оцінка – у визначенні 
результатів цієї діяльності. Вона дозволяє стежити за змінами та розвитком 
оперативно-розшукового забезпечення протидії злочинності взагалі і 
контрабанді зокрема і складає одну з основних частин аналітичної роботи; 
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– залучення громадян до негласного співробітництва для оперативно-
розшукового забезпечення протидії контрабанді повинне відповідати 
вимогам оптимальності, чіткій спрямованості, необхідності, доцільності й 
добровільності. Наприклад, необхідність оперативного впровадження в 
глибоко законспіровану злочинну групу, що вчиняє тяжкі, замасковані 
злочини (контрабанду наркотиків, зброї, культурних цінностей тощо).  

За результатами узагальнення наявних наукових поглядів та оцінок 
практики сформульовано теоретичні положення та визначено пропозиції з 
підвищення ефективності оперативно-розшукової діяльності правоохоронних 
органів у сфері протидії контрабанді, які носять характер нового рішення 
важливої наукової проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 
викладені в роботі висновки і пропозиції можуть бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – викладена теорія оперативно-розшукового 
забезпечення протидії контрабанді може бути основою для подальшої 
розробки відповідних проблем (акт впровадження Донецького юридичного 
інституту МВС України від 22.09.2015); 

– галузі правотворчості – для підготовки і уточнення низки 
законодавчих та підзаконних актів у сфері організації та здійснення протидії 
злочинності (лист Комітету з питань законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності Верховної Ради України від 27.10.2015 № 04-18/12-
2811); 

– правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 
дозволить підвищити ефективність процесів і процедур організації та 
здійснення оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді 
правоохоронними органами (акт впровадження в практичну діяльність 
Управління СБ України в Донецькій області від 17.04.2014);  

– навчальному процесі – матеріали дисертації доцільно 
використовувати при підготовці підручників та навчальних посібників із 
дисциплін «Оперативно-розшукова діяльність», «Організація профілактики 
злочинів», «Спеціальна техніка ОВС» тощо. Їх враховано також у навчально-
методичних розробках, підготовлених автором та за його участю (акти 
впровадження Донецького юридичного інституту МВС України від 
11.04.2014, Одеського державного університету внутрішніх справ від 
08.10.2015, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 
від 13.10.2015). 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 
цілому, окремих її аспектів, одержані узагальнення і висновки були 
оприлюднені дисертантом на науково-практичних конференціях: 
«Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: проблеми 
теорії та практики» (Дніпропетровськ, 2013), «Європейські стандарти 
кримінального судочинства» (Донецьк, 2013), «Сучасні проблеми правового, 
економічного та соціального розвитку держави» (Харків, 2013), «Актуальні 
проблеми адміністративного права і процесу» (Донецьк, 2014), «Особливості 
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нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог 
Європейського Союзу» (Херсон, 2015), «Правове життя: сучасний стан та 
перспективи розвитку» (Запоріжжя, 2015), «Сучасні тенденції розвитку 
юридичної науки та практики» (Кривий Ріг, 2015), «Сучасне правотворення: 
питання теорії та практики», (Дніпропетровськ, 2015), «Актуальні проблеми 
кримінального права та процесу» (Кривий Ріг, 2015). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено в 
монографії, двадцяти п’яти статтях в наукових журналах та збірниках 
наукових праць, з яких чотири – у міжнародних виданнях, а також у дев’яти 
тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 
чотирьох розділів, які містять шістнадцять підрозділів, висновків, 
використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 440 
сторінок, з яких 338 сторінок основного тексту. Список використаних джерел 
складається з 567 найменувань і займає 64 сторінки. Додатки розміщені на 38 
сторінках. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, задачі, 
об’єкт та предмет дослідження, розкрито методи, емпіричну, нормативну та 
теоретичну бази дослідження, визначено наукову новизну одержаних 
результатів, їх практичну значущість, форми апробації та впровадження 
одержаних результатів у практичну діяльність. 

Розділ 1 «Загальна характеристика контрабанди як об’єкта 
протидії: оперативно-розшуковий аспект» складається з чотирьох 
підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Виникнення і розвиток українського законодавства 
щодо відповідальності за контрабанду» висвітлено в історичному аспекті 
становлення українського законодавства щодо протидії контрабанді. 
Розглядаючи процес формування поняття контрабанди, набуло наочності 
необхідність визначення видових предметів контрабанди відповідно до змін у 
кримінальному та кримінальному процесуальному законодавстві.  

Зазначено, що систематизоване законодавство щодо контрабанди 
з’явилося з прийняттям Митного статуту 1819 р., а пізніше – з Уложенням про 
покарання 1845 р. В Україні протидія контрабанді цілеспрямовано 
починається з 1920 р. з прийняттям відповідного Декрету, а пізніше – 
Положення «Про заходи боротьби з контрабандою і про натурпреміювання за 
затримані товари». 

Автором підкреслюється необхідність підвищення ефективності 
протидії контрабанді з боку правоохоронних органів шляхом удосконалення 
законодавства та чіткого визначення видових предметів контрабанди, що 
підтвердили 60 % опитаних. 
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Підрозділ 1.2 «Місце контрабанди в системі економічних злочинів» 
починається з вивчення впливу економічної діяльності транснаціональних 
організованих угруповань на економіку країн. Доведено, що громадянському 
суспільству у сучасних умовах протистоїть могутня сила у вигляді 
глобалізації кримінальної економічної діяльності як визначальної проблеми 
розвитку світу і головного протиріччя ХХІ століття, що також відзначили 
при опитуванні 67 % респондентів. 

Доведено, що контрабанда за ознаками має транснаціональний характер – 
вчиняється організованими злочинними групами, які виходять за межі однієї 
країни, тобто торкаються інтересів, що охороняються кримінальним 
законодавством двох і більш країн. Визначено суб’єктивні та об’єктивні 
чинники, що впливають на стан контрабанди в Україні, та найбільш характерні 
риси розвитку транснаціональних злочинних формувань, які займаються 
контрабандою, в Україні й інших державах, а саме: експансія на території 
Співдружності закордонної організованої злочинності та її змикання з 
місцевими злочинними угрупованнями; утворення транснаціональних 
злочинних організацій (груп) на етнічній основі, що визначає як їхнє 
співробітництво, так і ворожнечу; приховування, переміщення і легалізація 
(«відмивання») доходів від злочинної діяльності; укрупнення 
транснаціональних злочинних формувань. 

Тенденція зрощування загальнокримінальної й економічної, 
організованої і професійної злочинності потребує розвитку форм і методів 
оперативно-розшукового забезпечення протидії національним і 
транснаціональним злочинним організаціям і групам, які займаються 
контрабандою. Це підтримали 86 % опитаних. 

У підрозділі 1.3 «Оперативно-розшукова діяльність як інструмент 
забезпечення протидії контрабанді» зазначено, що підґрунтям дослідження 
оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді в Україні є зміна 
моделі правоохоронної діяльності. 

Підкреслено, що основними новелами змін у законодавстві, які мають 
безпосереднє відношення до цього дослідження, є: введення додаткових 
суб’єктів ОРД; обмеження принципів ОРД принципами верховенства права, 
законності, дотримання прав і свобод людини; переорієнтація змісту ОРД на 
попередження, виявлення та припинення злочинів; законодавче закріплення 
у законі порядку проведення ОРЗ відповідно до КПК України; перелік 
негласних слідчих (розшукових) дій (ст. 246-275 КПК України). Наслідком 
зазначених новел стала зміна підстав проведення ОРД. 

Визначені основні теоретико-прикладні проблеми удосконалення теорії 
та практики ОРД щодо оперативно-розшукового забезпечення протидії 
контрабанді. Досліджено наукове поняття «результати оперативно-
розшукової діяльності» та його співвідношення з поняттями «оперативно-
розшукова інформація», «фактичні дані», «оперативно-розшукові заходи», 
«носії інформації». Результати ОРД – це фактичні дані, отримані за 
допомогою оперативно-розшукових заходів відповідно до Закону України 
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«Про оперативно-розшукову діяльність» і закріплені на носіях інформації.  
Досліджено предмет контрабанди як елемент оперативно-розшукової 

характеристики. Встановлено, що нормативно-правові документи не дають 
вичерпного уявлення щодо реалізації ОРЗ (наприклад, контрольована 
поставка) відповідно до конкретних предметів контрабанди. Удосконалення 
кримінально-процесуального та оперативно-розшукового законодавства 
щодо протидії контрабанді потребує чіткого розмежування цих видів 
діяльності (72 % опитаних) та чіткого визначення видових предметів 
контрабанди (57 % опитаних). 

У підрозділі 1.4 «Суспільство України як об’єкт оперативно-
розшукового захисту від контрабандних проявів» визначено закономірності 
розвитку форм отримання оперативно-розшукової інформації в історичному 
аспекті та напрями її використання різними суб’єктами. 

Звернуто увагу на деякі невідповідності положень КПК України нормам 
кримінально-процесуального законодавства зарубіжних країн та принципам 
оперативно-розшукової діяльності, закріпленим в Законі України «Про 
оперативно-розшукову діяльність». 

Доведено, що оперативно-розшукове забезпечення протидії злочинам 
взагалі і контрабанді зокрема потребує використання різних технічних 
засобів та досягнень науки, що визнали 97 % респондентів. Зміна моделі 
правоохоронної діяльності призвела до зміни концепції використання 
оперативно-технічних засобів та оперативно-технічних заходів у оперативно-
розшуковому забезпеченні протидії контрабанді оперативними підрозділами 
правоохоронних органів і сприяла: зміненню орієнтування використання 
оперативно-технічних засобів та оперативно-технічних заходів у протидії 
злочинам; визначенню процесуального статусу оперативних підрозділів та 
наданню їм права проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі 
(розшукові) дії у кримінальному провадженні за дорученням слідчого, 
прокурора в порядку, передбаченому КПК України; зміненню переліку прав 
щодо проведення оперативно-технічних заходів та порядку їх 
санкціонування; зміненню порядку взаємодії слідчого з оперативними 
працівниками правоохоронних органів тощо. 

У підрозділі 1.5 «Зарубіжний досвід та міжнародне співробітництво 
щодо протидії контрабанді» розглянуто ключові особливості кримінального 
законодавства та доктрини в правових системах різних країн з огляду на 
кримінальну відповідальність за контрабанду.  

Визначено, що контрабанда належить до злочинів міжнародного 
характеру (конвенційних злочинів), зазіхає на блага та інтереси, у збереженні 
яких зацікавлене все людство.  

Міжнародний досвід доводить, що протидія контрабанді як 
транснаціональному злочину здійснюється підрозділами по боротьбі з 
організованою злочинністю. У тих державах, де підрозділи по боротьбі з 
організованою злочинністю функціонують окремо (США, Італія, Республіка 
Польща), ефективність їхньої діяльності є набагато вищою. 
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Доведено, що протидія контрабанді потребує міжнародного 
співробітництва. 69 % опитаних визнали сучасний стан такого 
співробітництво низьким.  

Окреслено найбільш перспективні форми співробітництва держав для 
підвищення ефективності оперативно-розшукового забезпечення протидії 
контрабанді. 

Розділ 2 «Методологічні підходи до формування оцінки 
оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді» складається 
з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Поняття оперативно-розшукового забезпечення 
протидії контрабанді в Україні» обґрунтовується напрямок наукового 
пошуку, який пов’язаний із розробкою концепції оперативно-розшукового 
забезпечення протидії контрабанді як системі. 

Сконцентровано увагу, що серед основних причин існуючого 
неблагополучного положення у сфері протидії контрабанді дотепер є: 

- недоліки в організації взаємодії між підрозділами, які здійснюють 
протидію контрабанді; 

- безсистемний обмін оперативною й доказовою інформацією між 
оперативними та слідчими підрозділами; 

- відсутність критеріїв оцінки оперативної інформації, отриманої 
технічними засобами негласного отримання інформації; 

- невизначеність у співвідношенні між оперативно-технічними 
заходами та НСРД. 

Автор під системою розуміє скінченну впорядковану сукупність 
взаємопов’язаних та взаємообумовлених елементів, виділених із середовища 
за ознакою належності до оперативної інформації, отриманої на різних 
етапах оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді. 

Обґрунтовано необхідність уточнення поняття оперативно-розшукового 
забезпечення протидії контрабанді як форми ОРД. Автор визначає 
оперативно-розшукове забезпечення протидії контрабанді як систему заходів, 
реалізованих суб’єктами оперативно-розшукової діяльності в інтересах 
створення необхідних і достатніх умов для здійснення повного й 
об’єктивного процесу доказування, припинення й нейтралізації протидії 
кримінального середовища виконанню правоохоронної функції держави, 
функції безпеки учасників кримінального процесу й досягнення мети 
невідворотності покарання осіб, винних у скоєні злочинного діяння. 

Визначено концепцію оперативно-розшукового забезпечення протидії 
контрабанді, основні положення якої ґрунтуються на ідеї, що достатній рівень 
оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді досягається 
стандартизацією процесу одержання, обробки, перетворення, реалізації й 
використання оперативної інформації в інтересах кримінального провадження. 

У підрозділі 2.2 «Методологічні засади дослідження оперативно-
розшукового забезпечення протидії контрабанді в Україні» взято за основу, 
що методологічну основу використання результатів оперативно-розшукової 
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діяльності щодо кримінального процесу становлять, по-перше, положення 
теорії пізнання, пов'язані з такою категорією, як збирання; по-друге, 
перевірка й оцінка результатів оперативно-розшукової діяльності, що 
входять до кримінального процесу як докази або як орієнтуюча інформація. 

В аспекті нашого дослідження необхідно підкреслити, що поняття 
інформації нероздільно пов’язане з поняттям системи, що визначає два підходи 
до інформації: функціональний та інструментальний. Інформацію як явище, 
що забезпечує процеси розуміння, накопичення і систематизації знань, 
процеси прийняття рішень і управління, називають функціональною. 
Інформація є одночасно інструментом впливу шляхом прийняття рішень і 
певних дій. 

Автор під оперативно-розшуковою інформацією розуміє фактичні дані, 
що дозволяють достовірно оцінити відомості щодо злочинного середовища і 
його конкретних проявів та осіб, сил і засобів конкретних суб’єктів 
оперативно-розшукової діяльності, умов, у яких здійснюється протиборство 
цих сторін (оперативної обстановки), і прийняти рішення щодо подальшого 
їхнього застосування й використання відповідно до вимог Закону України 
«Про оперативно-розшукову діяльність». 

Зазначено, що системне дослідження оперативно-розшукової 
діяльності визначено нами як інструмент оперативно-розшукового 
забезпечення протидії контрабанді, а механізмом цього забезпечення є 
оперативно-розшуковий процес, який стандартизує процес одержання, 
перетворення й використання оперативної інформації в інтересах протидії 
контрабанді. 

У підрозділі 2.3 «Критерії оцінки оперативно-розшукового 
забезпечення протидії контрабанді» вирішується проблема оцінки 
оперативно-розшукової діяльності, що забезпечує підвищення ефективності 
протидії злочинності в цілому і оперативно-розшукового забезпечення 
протидії контрабанді зокрема. 

Окреслено чинники, які негативно впливають на якість оперативно-
розшукового забезпечення протидії злочинам взагалі та контрабанді зокрема 
і на які звернули увагу практичні працівники при анкетуванні: 

а) недосконале функціонування структури відомчого контролю і її 
роль в оцінці роботи оперативних працівників – 51 %; 

б) оцінка роботи суб’єктів оперативно-розшукової діяльності за 
кількісними показниками – 69 %; 

в) суперечливе співвідношення повноважень слідчого й суб'єктів 
оперативно-розшукової діяльності – 78 %; 

г) проблеми неоднозначної інтерпретації понять і категорій 
оперативно-розшукової діяльності, що не одержали законодавчого 
визначення – 29 %; 

д) наявність відкритих джерел інформації щодо сутності, тактики, форм 
і методів проведення конкретних оперативно-розшукових заходів – 54 %; 

е) недостатнє знання основ оперативно-розшукової діяльності 
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(відсутність вивчення в цивільних юридичних вузах) – 42 %. 
Визначено поняття «ефективність оперативно-розшукового 

забезпечення протидії контрабанді» та критерії оцінки ефективності 
оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді, до яких 
належать такі принципи: законність, конспірація, системність, оптимальність. 
Оцінка ефективності оперативно-розшукового забезпечення протидії 
контрабанді потребує постійного аналізу системи оперативно-розшукового 
забезпечення протидії контрабанді у взаємозв’язку з умовами проведення та 
реалізації. 

Розділ 3 «Організаційно-тактичні засади оперативно-розшукового 
забезпечення протидії контрабанді в Україні» складається з чотирьох 
підрозділів. 

Підрозділ 3.1 «Особливості проведення контрольованої поставки 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або 
фальсифікованих лікарських засобів» присвячено аналізу особливостей її 
проведення з використанням НСРД (оперативно-технічних заходів – ОТЗ) 
«зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж» та 
«установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу» як одних із 
найбільш ефективних і перспективних на думку практичних працівників (64 % 
та 78 % відповідно). 

Автор стверджує, що за всіма ознаками контрольована поставка 
належить до різновиду оперативних операцій (комбінацій): штучне 
створення сприятливих умов, комплекс дій, поєднаних єдиним задумом, 
практичне втілення результатів неформалізованого вільного мислення 
конкретного оперативного працівника у взаємодії з іншими суб’єктами 
кримінального провадження. 

Доведено, що як порушення конституційних прав громадян слід 
розглядати лише доступ до змісту телекомунікаційного повідомлення, а не 
встановлення факту його існування. Затребування інформації про 
взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж не передбачає обмеження прав 
громадян, а тому має здійснюватися у вигляді звичайного запиту до 
оператора (провайдера) телекомунікацій. Вважаємо, що спеціаліста 
конкретної кваліфікації необхідно залучати при огляді матеріальних носіїв 
інформації, отриманої від операторів телекомунікацій, з метою використання 
цієї інформації в доказуванні. При цьому доцільно як спеціаліста залучати 
співробітника оператора телекомунікацій, який знається щодо 
функціонування системи білінгу. 

Пропонується, з урахуванням думки практичних працівників, для 
вирішення завдань протидії контрабанді використовувати: сервіси 
стільникових операторів; Інтернет-телекомунікаційні сервіси; глобальні 
мережі як джерело оперативної інформації; спеціалістів конкретної 
кваліфікації для огляду матеріальних носіїв інформації, отриманої від 
операторів телекомунікацій.  
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У підрозділі 3.2 «Специфіка оперативно-розшукового забезпечення 
протидії контрабанді культурних цінностей» доводиться актуальність та 
розглядаються особливості оперативно-розшукового забезпечення протидії 
контрабанді культурних цінностей. 

Акцентовано увагу на високий ступінь суспільної небезпеки 
контрабанди культурних цінностей та необхідність у зв’язку з цим 
проведення широкомасштабної ефективної протидії їй як на державному, так 
і на міжнародному рівнях і зокрема оперативно-розшуковими засобами. 

Визначено чинники, які обумовлюють складність оперативно-
розшукового забезпечення протидії злочинним посяганням на культурні 
цінності. Відповідно до цього та спираючись на міжнародний досвід протидії 
контрабанді культурних цінностей запропоновано використовувати метод 
оперативно-розшукової діяльності «створення та використання заздалегідь 
ідентифікованих (помічених) або несправжніх (імітаційних) засобів» – 
створення мережі спеціально утворених (легендованих) підприємств, що 
підтримало 68 % опитаних. Обґрунтовано перелік найбільш перспективних 
НСРД (ОТЗ), які потрібно використовувати для оперативно-розшукового 
забезпечення протидії контрабанді культурних цінностей. 

Обґрунтовано можливість і напрямки використання глобальної мережі 
для протидії контрабанді культурних цінностей та інших об’єктів. 

У підрозділі 3.3 «Специфіка оперативно-розшукового забезпечення 
протидії незаконному переміщенню через митний кордон України отруйних, 
сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та 
боєприпасів» проаналізовано проблеми віднесення отруйних, сильнодіючих, 
вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів до певної 
категорії предметів контрабанди. 

Підкреслено, що врегулювання визначення поняття вогнепальної зброї 
та бойових припасів до неї як предмета злочину стане можливим лише в разі 
детального правового врегулювання обігу зброї в Україні. На думку 
дисертанта, це стане можливим лише за умови прийняття єдиного 
законодавчого акта (закону про зброю), який би врегулював право громадян 
на зброю та встановив порядок його реалізації, а також чітко визначив би 
основні поняття у цій сфері. 

Зазначено, що нормативно визначений порядок обміну оперативною 
інформацією є одним із важливих аспектів взаємодії правоохоронних органів 
та ефективного оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді 
отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї 
та боєприпасів. 

У підрозділі 3.4 «Специфіка оперативно-розшукового забезпечення 
протидії контрабанді спеціальних технічних засобів негласного отримання 
інформації» висвітлено особливості оперативно-розшукового забезпечення 
протидії контрабанді цих засобів та проблеми щодо визначення поняття 
спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації та 
характеристики основних ознак цих засобів. 
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Автором аргументовано, що не варто конкретизувати ці засоби, а слід 
надати лише основні ознаки, які характеризуватимуть їх як технічні засоби 
негласного отримання інформації. 

Поняття «оперативна техніка» у дослідженні розглядається у двох 
значеннях: 1) оперативна техніка як підрозділ науки оперативно-розшукової 
діяльності; 2) оперативна техніка як сукупність оперативно-технічних засобів 
і методів їх використання в оперативно-розшуковій та процесуальній 
діяльності правоохоронних органів щодо протидії злочинності. 

Визначено, що технічні засоби негласного отримання інформації варто 
розуміти як спеціальну категорію засобів оперативної техніки, що 
характеризуються сукупністю функціональних і конструктивних ознак і 
призначені (розроблені, пристосовані або модифіковані із внесенням 
відповідних конструктивних та інших змін) для негласного добування 
інформації про явища, події, факти і процеси. Найбільш широко 
використовуваними засобами для негласного отримання інформації можна 
назвати такі категорії засобів: засоби контролю акустичної інформації; 
засоби контролю візуальної інформації; засоби контролю 
телекомунікаційних каналів та вилучення інформації. 

Надано категорії засобів негласного отримання інформації та ключові 
ознаки цих засобів. Категоріями засобів негласного отримання інформації є: 
засоби контролю акустичної інформації, засоби контролю візуальної інформації, 
засоби контролю телекомунікаційних каналів та вилучення інформації.  

Розділ 4 «Шляхи удосконалення оперативно-розшукового 
забезпечення протидії контрабанді в Україні» складається з чотирьох 
підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Організаційні засади одержання первинної 
оперативно-розшукової інформації щодо проявів контрабанди» проведено 
комплексне дослідження організації отримання первинної оперативно-
розшукової інформації щодо оперативно-розшукового забезпечення протидії 
контрабанді. 

Зазначено, що однією з найбільш важливих організаційно-тактичних 
форм ОРД щодо отримання первинної оперативно-розшукової інформації 
для протидії діяльності ОЗУ у сфері контрабанди є пошукова робота. 

Під організацією отримання первинної оперативно-розшукової 
інформації для оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді 
автор розуміє систему гласних і негласних оперативно-розшукових дій, 
побудованих на високому рівні взаємодії, спрямованих на безперервний, 
цілеспрямований оперативний пошук, що здійснюється правоохоронними 
органами з використанням оперативних та/або оперативно-технічних засобів 
в умовах невизначеності з метою своєчасного отримання відомостей щодо 
проявів контрабанди для потреб оперативного та кримінального процесу. 

Автором доводиться, що організація отримання первинної оперативно-
розшукової інформації для оперативно-розшукової протидії контрабанді 
складається з трьох етапів: початкового, етапу отримання інформації, 
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підсумкового. Під оперативною обстановкою він розуміє частину 
об’єктивної реальності, в якій відбувається діяльність правоохоронних 
органів щодо оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді. 
Модель оперативної обстановки представлена з таких блоків, що 
характеризують: умови зовнішнього середовища; злочинність та інші 
правопорушення; осіб, які їх вчинили; систему різних взаємодіючих органів, 
підрозділів, організацій, установ, що впливають на вирішення завдання 
протидії злочинності взагалі і контрабанді зокрема; правоохоронні органи, 
які проводять оперативно-розшукове забезпечення протидії контрабанді, як 
систему, покликану вирішувати правоохоронні завдання. 

У підрозділі 4.2 «Сприяння громадян оперативно-розшуковому 
забезпеченню протидії контрабанді: поняття, сутність та основні 
напрямки удосконалення» таке сприяння громадян підрозділам 
правоохоронних органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність 
щодо протидії контрабанді, розглядається як самостійний інститут 
оперативно-розшукової діяльності. 

Підкреслено, що потребують подальшого наукового вивчення 
проблеми сприяння громадян правоохоронним органам, що здійснюють 
оперативно-розшукове забезпечення протидії контрабанді. З урахуванням 
логіки предмета дослідження сприяння громадян органам, що здійснюють 
оперативно-розшукове забезпечення протидії контрабанді, розглянуто за 
схемою: а) загальні підходи до визначення сутності сприяння; б) гласне 
сприяння; в) конфіденційне сприяння. 

Зазначено, що для протидії контрабанді можуть бути сформовані і 
використовуватись громадські формування. 

У підрозділі 4.3 «Оптимізація взаємодії оперативних підрозділів 
правоохоронних органів як чинник удосконалення протидії контрабанді в 
Україні» проаналізовано проблеми діяльності оперативних підрозділів 
правоохоронних органів, організації взаємодії оперативних підрозділів під 
час виконання функцій із протидії злочинності взагалі та контрабанді 
зокрема. Підкреслено, що тільки перспективні теоретико-фундаментальні 
дослідження, що випереджають практику, можуть сприяти формуванню 
активної моделі діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів. 

Доведено, що система приватних теорій є найбільш динамічною і 
незмінно поповнюється у міру обґрунтування їх специфічної спрямованості 
та загального розвитку. До неї можна віднести теорію «взаємодії 
оперативних підрозділів правоохоронних органів щодо оперативно-
розшукового забезпечення протидії контрабанді». 

Визначено, що створенню ефективної системи координації та взаємодії 
щодо оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді на всіх 
рівнях сприятимуть загальнодержавні та міжвідомчі заходи. 

У підрозділі 4.4 «Удосконалення застосування оперативної техніки 
щодо оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді в умовах 
чинного законодавства» проаналізовано поняття, структуру, підстави та 
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порядок використання оперативної техніки при проведенні ОРД для протидії 
контрабанді в умовах забезпечення конституційних прав і свобод громадян. 

Визначено сутність феномену «інформаційні технології» щодо 
оперативно-розшукового забезпечення протидії злочинам взагалі і 
контрабанді зокрема як методичної складової оперативної техніки для роботи 
з інформацією та інформаційними ресурсами правоохоронних органів. 

Доведено, що в умовах дії чинного Кримінального процесуального 
кодексу функція оперативної техніки дещо змінилася – використовується при 
проведенні НСРД. Тому під оперативною технікою автор розуміє сукупність 
оперативно-технічних засобів та науково обґрунтованих тактичних прийомів, 
способів та інформаційних технологій, що використовуються із суворим 
дотриманням законності з метою виконання правоохоронними органами 
завдань оперативно-розшукової діяльності та кримінального провадження. 
Оперативно-технічними засобами відповідно до цього визначення є: технічні, 
програмно-технічні та програмні засоби, автоматизовані інформаційні 
системи, спеціальні пристрої, речовини. 

Аргументовано, що оперативно-розшукове забезпечення протидії 
контрабанді правоохоронними органами вимагає застосування оперативної 
техніки в оперативно-технічних заходах, які повинні проводитись 
визначеними законодавством суб’єктами, за наявності встановлених 
нормативними актами приводу і підстав, із додержанням конституційних 
прав і свобод громадян, ліцензійними та сертифікованими засобами 
негласного отримання інформації. 

 
 

ВИСНОВКИ 
 

У висновках дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове 
вирішення наукової проблеми, що полягає у комплексному концептуальному 
аналізі системи оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді, 
організаційно-правових та тактичних засад його формування та реалізації. Це 
дозволило нам сформулювати такі висновки. 

1. Зміст сучасного оперативно-розшукового забезпечення протидії 
контрабанді полягає, з урахуванням змін у чинному кримінальному 
процесуальному та оперативно-розшуковому законодавстві, в системному 
використанні сил, засобів і методів оперативно-розшукової діяльності для 
виявлення й викриття організованих злочинних угрупувань та окремих 
злочинців, які займаються контрабандою, нейтралізації їхньої протидії 
кримінальному провадженню, забезпечення безпеки учасників 
кримінального провадження. Оперативно-розшукове забезпечення протидії 
злочинам взагалі і контрабанді зокрема залежить від конкретної моделі 
транснаціонального злочинного формування, яке займається злочинною 
діяльністю.  

Транснаціональні злочинні формування не мають універсальної 
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структури та єдиної моделі. Злочинні угруповання відрізняються за різними 
ознаками: за кількістю членів угруповання, структурою, кримінальною 
спеціалізацією. Вони діють у різних державах, у різних правових системах, 
на ринках різноманітних товарів і послуг, використовують різноманітні 
механізми і тактику здійснення контрабанди. Транснаціональні злочинні 
організації, що діють на території України й інших країн колишнього СРСР, 
відрізняються доволі суворою ієрархією й використанням терористичних 
методів для підтримки дисципліни своїх членів і досягнення цілей, 
поставлених їхніми лідерами. 

Сьогодні ОРД не відповідає вимогам ефективної протидії контрабанді – 
такий висновок підтримують 86 % опитаних працівників правоохоронних 
органів. Основними теоретико-прикладними проблемами удосконалення 
теорії та практики ОРД щодо оперативно-розшукового забезпечення протидії 
контрабанді є: 

1) відсутність сучасної парадигми теорії та практики ОРД і, як 
наслідок, концепції та доктрини оперативно-розшукового забезпечення 
протидії контрабанді;  

2) конкуренція норм щодо визначення мети, завдань, видів, принципів, 
форм і системи заходів ОРД, відповідно до новел КПК України та обов’язків 
оперативних підрозділів вживати необхідних оперативно-розшукових заходів 
щодо попередження, своєчасного виявлення і припинення злочинів та 
викриття причин і умов, які сприяють їх вчиненню; 

3) недостатнє теоретичне обґрунтування змісту інституту обмеження 
конституційних прав і свобод людини, особливостей правових та інших 
гарантій захисту прав і свобод особи, щодо якої здійснюються оперативно-
технічні заходи та НСРД, шляхів та напрямів удосконалення чинного 
законодавства; 

4) відсутність імплементації законодавства ЄС щодо чіткого 
визначення кола та класифікації суб’єктів та об’єктів НСРД, а саме, хто є їх 
ініціатором (слідчий, прокурор, слідчий суддя), а хто – виконавцем 
(оперативні підрозділи); 

5) недостатнє теоретичне обґрунтування та законодавче закріплення 
переліку заходів гласного та негласного характеру, що можуть здійснюватися 
для отримання інформації під час проведення пошукових заходів із метою 
визначення негативних чинників оперативної обстановки та ознак підготовки 
та злочинної діяльності з визначенням документальних форм отриманих 
результатів та необхідності їх проведення; 

6) відсутність чіткого визначення науково-технічних засобів, які 
використовуються в кримінальному процесі та оперативно-розшуковій 
діяльності, їх класифікації та співвідношення «оперативно-технічні заходи – 
НСРД»; 

7) необхідність розмежування прав і обов’язків оперативних 
підрозділів та слідчих, із визначенням можливості активного здійснення ОРД 
у вигляді пошукових заходів, у тому числі оперативно-технічних заходів, під 
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час кримінального провадження у справах, що вчинені в умовах 
неочевидності до встановлення особи злочинця. 

2. Поняття «результати оперативно-розшукової діяльності» є 
узагальнюючим і охоплює всі терміни, які вживаються в Законі України 
«Про оперативно-розшукову діяльність»:  

а) «дані», «фактичні дані», «інформація», «відомості»;  
б) «результати оперативно-розшукових заходів», «документи та 

предмети, що можуть бути доказами», «копії документів», «оперативно-
службові документи, що відображають результати ОРД», «оперативно-
розшукова справа», «матеріали ОРД». Опитування засвідчило, що 15 % 
оперативної інформації використовується як докази, а 85 % – як орієнтуюча 
інформація. 

Результатами ОРД є фактичні дані, закріплені на носіях оперативно-
розшукової інформації і отримані оперативними підрозділами у 
встановленому зазначеним вище законом порядку, про ознаки злочину, що 
готується, вчиняється або вчиненого злочину, про осіб, що підготовляють, 
вчиняють або вчинили злочин, а також осіб, що переховуються від органів 
слідства або суду, які ухиляються від відбування кримінального покарання, 
безвісно зниклих осіб та встановлення особи невпізнаних трупів, а також про 
події або дії, що створюють загрозу безпеці громадян, суспільства і держави.  

Для впорядкування і гармонізації кримінального провадження, єдиного 
розуміння і підходу до процедури використання даних (відомостей) 
оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі необхідно 
законодавчо закріпити поняття результатів ОРД і в Законі України «Про 
оперативно-розшукову діяльність», і у КПК України. Потрібно доповнити п. 
4 ч. 2 ст. 99 КПК України «Документи» змістом: «Результати ОРД – це 
фактичні дані, отримані відповідно до Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність» і закріплені на носіях оперативно-розшукової 
інформації». У Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» 
необхідно закріпити окрему статтю «Результати оперативно-розшукової 
діяльності». 

Системне дослідження оперативно-розшукової діяльності є 
інструментом оперативно-розшукового забезпечення протидії злочинам 
взагалі і контрабанді зокрема, а оперативно-розшуковий процес – це 
механізм цього забезпечення, і саме він стандартизує процес одержання, 
перетворення й використання оперативної інформації в інтересах протидії 
контрабанді. 

3. Концепція оперативно-розшукового забезпечення протидії 
контрабанді – це комплексна цілісна теоретична система, що поєднує 
сукупність положень загальнонаукового, науково-практичного й 
законотворчого характеру, що дозволяє на основі реального співвідношення і 
взаємозв’язку оперативно-розшукової діяльності й кримінального процесу в 
питаннях доказування, припинення й нейтралізації протидії кримінального 
середовища виконанню правоохоронної функції держави, функції безпеки 
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учасників кримінального процесу й досягнення мети невідворотності 
покарання осіб, винних у скоєнні злочинного діяння, стандартизувати процес 
одержання, перетворення й використання оперативної інформації в інтересах 
протидії контрабанді, що підтримало 82 % опитаних. 

Оперативно-розшукова інформація – це сукупність отриманих 
фактичних даних, що дозволяють достовірно оцінити оперативну обстановку 
(відомості щодо злочинного середовища і його конкретних проявів та осіб; 
сили й засоби конкретних суб’єктів оперативно-розшукової діяльності; 
умови, у яких здійснюється протидія контрабанді) і прийняти рішення щодо 
подальшого їх застосування й використання відповідно до вимог Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяльність». 

Оперативно-розшуковий процес – це система дій суб’єктів оперативно-
розшукової діяльності, основною метою яких є отримання, обробка і 
реалізація оперативної інформації для досягнення цілей і завдань ОРД та/або 
кримінального процесу. 

4. Теоретичною системою, що встановлює реальне співвідношення і 
взаємозв’язок оперативно-розшукової діяльності й кримінального процесу, є 
концепція оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді, 
основою якої є стандартизація процесу одержання, обробки, перетворення, 
реалізації і використання фактичної оперативної інформації в інтересах 
кримінально-процесуального доказування та вирішення інших питань, 
пов’язаних із забезпеченням безпеки учасників кримінального провадження 
та унеможливленням протидії з боку злочинців. 

Методологічною основою використання оперативної інформації, 
отриманої при оперативно-розшуковому забезпеченні протидії контрабанді 
спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації, є 
положення теорії пізнання. Отримана оперативна інформація може 
використовуватись у кримінальному процесі, для виявлення й викриття 
організованих злочинних угрупувань та окремих злочинців, які займаються 
контрабандою, нейтралізації їхньої протидії кримінальному провадженню, 
забезпечення безпеки учасників кримінального провадження. У повсякденній 
роботі правоохоронних органів щодо протидії контрабанді та іншим 
злочинам зв’язок оперативно-розшукової діяльності й кримінального 
процесу відображається в різних формах взаємодії оперативних підрозділів 
між собою, слідчими підрозділами та громадськістю. На низький рівень такої 
взаємодії вказали 72 % опитаних. 

5. Виникнення контрабанди у багатьох іноземних державах має 
економічне коріння. Ми підтвердили це, розглянувши становлення 
законодавства щодо відповідальності за контрабанду в країнах, 
розташованих на різних континентах. Дослідження показало, що причини 
виникнення цього негативного явища та методи протидії контрабанді 
практично в усіх країнах однакові. Основні з них пов’язані з намаганням 
перевезти через кордони предмети та небажанням сплачувати податки. 

Міжнародна практика протидії організованій злочинності засвідчує, що 
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у світі немає універсальних моделей управління спеціальними підрозділами 
по боротьбі з організованою злочинністю, які можна просто механічно 
запозичити та впровадити в Україні. 

6. Ефективність оперативно-розшукового забезпечення протидії 
контрабанді – це високий рівень досягнення цілей оперативно-розшукового 
процесу, реалізованого суб’єктами оперативно-розшукової діяльності, при 
оптимальному використанні оперативної інформації у кримінальному 
процесі, для виявлення й викриття організованих злочинних угрупувань та 
окремих злочинців, які займаються контрабандою, нейтралізації їхньої 
протидії кримінальному провадженню, забезпечення безпеки учасників 
кримінального провадження. 

До чинників, що негативно впливають на якість оперативно-
розшукового забезпечення протидії контрабанді, враховуючи думку 
науковців та практичних працівників, належать: 

а) відсутність чіткого розмежування кримінально-процесуального і 
оперативно-розшукового законодавства; 

б) суперечливе співвідношення повноважень слідчого й суб’єктів 
оперативно-розшукової діяльності ; 

в) недосконалість оцінки роботи суб’єктів оперативно-розшукового 
забезпечення злочинам взагалі і контрабанді зокрема; 

г) невизначеність основних понять і категорій оперативно-розшукової 
діяльності, а також тих, що не одержали законодавчого визначення в Законі 
України «Про оперативно-розшукову діяльність»; 

д) вільний доступ до джерел інформації, які розкривають тактику, 
форми і методи проведення конкретних оперативно-розшукових заходів 
(літературні видання, мережа Інтернет); 

е) недостатнє знання основ оперативно-розшукової діяльності 
юристами різної кваліфікації; 

ж) невідповідність структури відомчого контролю роботи оперативних 
працівників вимогам підвищення ефективності оперативно-розшукового 
забезпечення протидії контрабанді. 

Механізм поліпшення якості первинної оперативно-розшукової 
інформації для оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді 
пов’язаний з організацією її отримання, яка має такі етапи: 

1) початковий етап: збирання, вивчення, аналіз і оцінка інформації про 
оперативну обстановку в місцях оперативно-розшукового забезпечення 
протидії контрабанді; розробка заходів і прийняття рішення щодо отримання 
первинної оперативно-розшукової інформації; складання плану реалізації 
заходів для ефективного отримання первинної оперативно-розшукової 
інформації; 

2) етап отримання інформації: розстановка та використання наявних сил і 
засобів для отримання первинної оперативно-розшукової інформації з 
урахуванням аналізу оперативної обстановки; взаємодії правоохоронних 
органів, що проводять оперативно-розшукове забезпечення протидії 
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контрабанді, між собою, з міжнародними правоохоронними органами, 
державними установами та організаціями, недержавними організаціями і 
підприємствами, громадськими організаціями та громадянами; внесення 
коректив до запланованих пошукових заходів залежно від оперативної 
обстановки та отриманої первинної оперативно-розшукової інформації; 
контроль за виконанням запланованих заходів отримання первинної 
оперативно-розшукової інформації для оперативно-розшукового забезпечення 
протидії контрабанді; 

3) підсумковий етап: підбиття підсумків ефективності виконання 
запланованих заходів щодо отримання первинної оперативно-розшукової 
інформації, її оцінка, перевірка і визначення напрямів використання для 
оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді. 

7. Проводячи аналогію між оперативно-технічними заходами та НСРД, 
слід підкреслити, що усі вони проводяться за допомогою оперативної 
техніки, яка відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» є прерогативою оперативних підрозділів. З урахуванням 
стрімкого розвитку автоматизованих інформаційних систем та 
інформаційних технологій, які становлять перспективну складову в 
удосконаленні діяльності правоохоронних органів і безпосередньо 
оперативних підрозділів щодо оперативно-розшукового забезпечення 
протидії контрабанді (на що вказали 72 % опитаних) та змін у кримінальному 
процесуальному і оперативно-розшуковому законодавстві, можна 
констатувати, що функція оперативної техніки дещо змінилася. Тому 
пропонується нове визначення цього виду спеціальної техніки. 

Оперативна техніка – це сукупність оперативно-технічних засобів та 
науково обґрунтованих тактичних прийомів, способів та інформаційних 
технологій, що використовуються із суворим дотриманням законності з 
метою виконання правоохоронними органами завдань оперативно-
розшукової діяльності та кримінального провадження. Оперативно-
технічними засобами, відповідно до цього визначення, є: технічні, 
програмно-технічні та програмні засоби, автоматизовані інформаційні 
системи, спеціальні пристрої, речовини. 

Суттєве значення має проблема інструментарію у вигляді програмного 
забезпечення, що використовується при проведенні негласної слідчої 
(розшукової) дії «Зняття інформації з електронних інформаційних систем» у 
кримінальному провадженні та відповідного оперативно-технічного заходу в 
оперативно-розшуковій діяльності. Так, сучасні реалії процесу поширення 
програмного забезпечення в рамках колишнього СРСР свідчать про те, що 
практично повсюдно використовується неліцензійне або несертифіковане 
програмне забезпечення, у тому числі й у діяльності правоохоронних органів. 
Така обставина може мати досить негативне значення при оцінці судом 
результатів оперативно-технічного заходу та НСРД «Зняття інформації з 
електронних інформаційних систем», експертизи або огляду комп'ютерної 
техніки з використанням подібного програмного забезпечення. Оперативно-
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розшукове забезпечення протидії контрабанді правоохоронними органами 
вимагає застосування оперативної техніки в оперативно-технічних заходах та 
НСРД, які повинні проводитись визначеними законодавством суб’єктами, за 
наявності встановлених нормативними актами приводу і підстав, з 
додержанням конституційних прав і свобод громадян, ліцензійними та 
сертифікованими засобами негласного отримання інформації. 

8. Ефективним напрямком протидії контрабанді наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів 
та інших предметів є використання методу контрольованої поставки, яка 
проводиться тільки спеціально уповноваженими на те державними органами 
та підрозділами, що мають право здійснювати оперативно-розшукову 
діяльність, зокрема, Міністерством внутрішніх справ України, Службою 
безпеки України, Державною прикордонною службою України. 

До предметів контрольованої поставки належать: 
1) залежно від режиму обігу: 
- предмети й речовини, вільний обіг і реалізація яких обмежені або 

заборонені; 
- предмети, контроль за якими дозволить вирішити завдання ліквідації 

каналів незаконного постачання та нейтралізації злочинної діяльності; 
- предмети, товари та речовини, щодо обігу або реалізації яких 

встановлені певні державні вимоги: наявність ліцензії, контрольних марок, 
кодів та ін. (сильнодіючі лікарські препарати); 

2) залежно від ступеня відношення до злочинної діяльності: 
- засоби і знаряддя вчинення та маскування злочинів (лабораторне 

обладнання для виготовлення наркотичних засобів, прекурсори, гроші, 
цінності, документи, зброя, вибухівка, інші пристрої); 

- устаткування для виготовлення знарядь злочинів та предметів і 
речовин, в тому числі вільний обіг яких обмежений;  

- предмети, які придбані за рахунок незаконного бізнесу; 
- предмети, які мають на собі сліди вчинення злочину; 
- «живий товар» та ін.  
Розвиток інформаційних технологій викликає необхідність 

удосконалення тактики та методики отримання інформації з 
телекомунікаційних мереж, що має важливе значення для оперативно-
розшукового забезпечення протидії контрабанді в сучасних умовах при 
проведенні контрольованої поставки. 

Узагальнення закордонної та вітчизняної правоохоронної практики 
виділяє три основні напрями проведення оперативно-розшукових заходів у 
сфері телекомунікацій: по-перше, добування відомостей щодо споживачів 
телекомунікаційних послуг, отриманих оператором або провайдером 
телекомунікацій при укладанні договору; по-друге, збирання відомостей 
щодо наданих споживачу телекомунікаційних послуг; по-третє, 
перехоплення змісту телекомунікаційних повідомлень. 

З урахуванням положень чинного КПК України та виходячи з 
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тенденцій правозастосовної практики, за характером кримінального 
провадження щодо отримання інформації з телекомунікаційних мереж дії 
суб’єктів поділяються на:  

1) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (НСРД, 
передбачена ст. 263 КПК України), яке в свою чергу поділяється на:  

- конспіративне перехоплення, контроль телефонних розмов та 
фіксацію їх змісту з використанням технічних засобів негласного отримання 
інформації;  

- перехоплення електронних сигналів та повідомлень із використанням 
технічних засобів негласного отримання інформації;  

2) установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу шляхом:  
- пеленгування місцезнаходження кінцевого обладнання мереж 

телекомунікацій оперативно-технічними підрозділами при виконанні доручень 
у порядку ст. 40 КПК України – як НСРД (ОТЗ) «установлення 
місцезнаходження радіоелектронного засобу», передбачена ст. 268 КПК 
України;  

- затребування компетентними органами розслідування інформації про 
взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж з метою отримання та вибірки 
відомостей про надані телекомунікаційні послуги – як процесуальна дія, 
передбачена ст. 93 КПК України.  

Для протидії контрабанді культурних цінностей, спираючись на 
міжнародну практику та аналіз розслідуваних злочинів, запропоновано 
використовувати метод створення мережі спеціально утворених 
(легендованих) підприємств, що дозволить цілеспрямовано одержувати 
оперативну інформацію, документувати злочинні дії (аудіо-, фото-, 
відеофіксація), виявляти латентних злочинців і канали збуту контрабанди. 
Все це дозволяє визначити легендоване підприємство як об’єкт, що 
створюється з метою оперативно-розшукового забезпечення протидії 
контрабанді та крадіжкам культурних цінностей. Перспективними 
напрямами в оперативно-розшуковому забезпеченні протидії контрабанді 
культурних цінностей за висновками окремих науковців та з урахуванням 
практичного досвіду є: 

- кафе поблизу пропускних пунктів (виявлення каналів надходження 
контрабанди, контроль за криміногенною обстановкою); 

- антикварні сайти в мережі Інтернет; 
- антикварні магазини; 
- ломбарди тощо. 
Весь комплекс оперативно-розшукових заходів та НСРД щодо 

розслідування злочинів, пов’язаних із контрабандою культурних цінностей, в 
інформаційній сфері (Інтернет) може розумітися як комплекс дій, об'єднаних 
метою пошуку в інформаційному просторі доказів, що свідчать про факт 
вчинення розкрадання культурних цінностей, спроби збути викрадене через 
мережу Інтернет, встановити винних або обставини, що дозволяють 
викривати їх. Для цього можна використовувати пошукові системи 
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глобальної мережі Інтернет. На це вказало також 68 % опитаних. 
Як різновид оперативно-розшукового заходу (НСРД) «Спостереження 

за особою, річчю або місцем», яке проводиться в публічно доступних місцях, 
пропонуємо захід «Отримання відомостей в інформаційній сфері» – 
оперативно-розшуковий захід, спрямований на проведення спостереження в 
мережах передачі інформації з використанням оперативно-технічних засобів 
або ресурсів мережі Інтернет з фіксацією (або без неї) результатів, з метою 
отримання інформації, що має значення для вирішення завдань оперативно-
розшукового забезпечення протидії контрабанді культурних цінностей. 

Для віднесення будь-яких технічних засобів до розряду таких, що 
використовуються для негласного отримання інформації, необхідні такі 
ключові ознаки:  

1) наявність саме технічного пристрою (засобу); 
2) наявність конструктивних та інших особливостей, що демонструють 

призначення пристрою для негласного отримання інформації (маскування, 
наявність пристосувань, запрограмованість тощо);  

3) віднесення пристрою до оперативно-технічних засобів негласного 
отримання інформації (відповідно до переліку категорій технічних засобів 
негласного отримання інформації); 

4) засіб повинен бути придатним для використання (справний стан) або 
він раніше використовувався за спеціальною тактикою. 

Врегулювання понятійних особливостей вогнепальної зброї та бойових 
припасів до неї як предмета контрабанди (злочину) потребує детального 
правового врегулювання обігу зброї в Україні. Це стане можливим лише за 
умови прийняття єдиного законодавчого акта (Закону «Про зброю»), який би 
врегулював право громадян на зброю та встановив порядок його реалізації, а 
також чітко визначив би основні поняття. 

9. Законодавство у сфері отримання відомостей від операторів 
телекомунікацій та використання їх у протидії контрабанді правоохоронними 
органами потребує суттєвого доопрацювання. З цього приводу необхідно 
внести такі зміни до чинних нормативно-правових актів:  

По-перше, для спрощення порядку отримання відомостей від 
операторів телекомунікацій під час протидії злочинам необхідно доповнити 
ст. 268-1 КПК Україні «Установлення місцезнаходження радіоелектронного 
засобу без ухвали слідчого судді» нормою такого змісту:  

«1. Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу без 
ухвали слідчого судді здійснюється шляхом прямого звернення слідчого або 
уповноваженої особи до постачальника телекомунікаційних послуг із 
запитом на отримання відомостей про взаємоз’єднання телекомунікаційних 
мереж з наступною вибіркою даних із метою встановлення обставин, що 
мають значення для кримінального провадження.  

2. Оператори/провайдери телекомунікаційних послуг зобов’язані 
розглядати запит на отримання відомостей про взаємоз’єднання 
телекомунікаційних мереж у встановлений в запиті строк і надавати 
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необхідну інформацію без розкриття змісту телефонних переговорів.  
3. При огляді отриманих відомостей та формуванні їх вибірок 

залучається спеціаліст у порядку ст. 266 КПК України.  
4. Вибірки відомостей про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж 

використовуються в доказуванні на тих самих підставах, що і результати 
проведення слідчих (розшукових) дій».  

По-друге, слід переосмислити роль оперативних працівників у 
розслідуванні кримінальних правопорушень. Для цього необхідно: 

- у ч. 2 ст. 41 КПК України слова «Співробітники оперативних 
підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному 
провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до 
слідчого судді чи прокурора» замінити словами «Працівники оперативних 
підрозділів при розслідуванні кримінальних правопорушень можуть надавати 
слідчому (прокурору) пропозиції щодо проведення конкретних слідчих 
(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій». Це підтримало 88 % 
опитаних практичних працівників; 

- виключити п. 1.8 Інструкції про організацію проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 
провадженні. 

Стан відомчого нормативного регулювання питань взаємодії 
оперативних підрозділів правоохоронних органів не відповідає вимогам часу 
(на це звернуло увагу 72 % опитаних): нечітко сформульовано основи й 
підстави взаємодії; є протиріччя нормативних актів чинним законам; не всі 
форми та напрямки взаємодії регламентовані в них тощо. Сприяти 
вирішенню існуючих проблем може: по-перше, розробка міжвідомчої 
Настанови «Про організацію взаємодії оперативних підрозділів 
правоохоронних органів»; по-друге, проведення наукових досліджень ВНЗ 
МВС на замовлення оперативних підрозділів правоохоронних органів щодо 
порядку проведення оперативно-технічних заходів та негласних слідчих 
(розшукових) дій для протидії контрабанді, іншим злочинам. 

Поняття «недоторканність житла», окреслене у ст. 30 Конституції 
України, є більш містким за поняття «проникнення», яким його замінено в 
Конституції України, ст.ст. 162 КК та 13 КПК України. Настільки спрощене 
розуміння поняття недоторканності призводить до того, що норми статей із 
назвами «Порушення недоторканності житла» та «Недоторканність житла 
чи іншого володіння особи» насправді захищають громадян тільки від 
одного з видів порушення недоторканності – незаконного проникнення в 
житло фізичних осіб, а власне недоторканність статтею і не гарантовано. 
Водночас недоторканність, тобто захист житла від будь-якого (усякого) 
посягання з боку будь-кого, може бути порушена використанням технічних 
засобів, призначених для негласного отримання інформації, не тільки без 
фізичного проникнення в житло, але навіть уникаючи безпосереднього 
контакту з ним. 

Недоторканність житла слід розглядати як основне право людини і 
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громадянина щодо збереження в таємниці від оточення всієї інформації, 
наявної всередині житла.. 

10. В Україні сприяння громадян оперативним підрозділам 
правоохоронних органів, що здійснюють конфіденційну роботу в 
оперативно-розшуковій діяльності для протидії контрабанді, має певні 
особливості. Дослідження сприяння громадян оперативно-розшуковому 
забезпеченню протидії контрабанді розглянуто за схемою, яка дозволила 
визначити особливості цієї діяльності і шляхи удосконалення цієї роботи. 

Сучасний стан конфіденційної роботи в Україні обумовлений 
декількома взаємозалежними обставинами: 

1) прийняттям Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність», до якого мають доступ усі громадяни України. Цей закон 
регулює оперативно-розшукову діяльність правоохоронних органів щодо 
протидії злочинності. На сучасному етапі формування нової правової 
системи він відіграє значну роль у діяльності не тільки оперативних 
працівників, але й у роботі усіх учасників кримінального провадження; 

2) введенням в дію чинного Кримінального процесуального кодексу 
України, який відкриває нові можливості використання результатів 
конфіденційної роботи у кримінальному провадженні; 

3) в умовах зростання рівня злочинності, що відрізняється високим 
ступенем організованості, озброєності й професіоналізму, ефективність 
роботи правоохоронних органів щодо виявлення, попередження, припинення 
й розслідування злочинів у сфері протидії злочинності, і контрабанді в тому 
числі, багато в чому залежить від рівня організації оперативно-розшукової 
діяльності та використання конфіденційної допомоги громадян. 

До елементів формування системи сприяння громадян оперативним 
підрозділам, що здійснюють оперативно-розшукове забезпечення протидії 
контрабанді, належать:  

- реалізація потреб оперативно-розшукового забезпечення протидії 
контрабанді шляхом залучення необхідної кількості осіб;  

- розстановка конфідентів відповідно до завдань, які мають бути 
вирішені цими особами у сфері протидії контрабанді;  

- формування дієвої системи сприяння громадян оперативним 
підрозділам, які здійснюють оперативно-розшукове забезпечення протидії 
контрабанді.  

За характером відносин сприяння громадян оперативним підрозділам 
правоохоронних органів, що здійснюють оперативно-розшукове 
забезпечення протидії контрабанді, може бути безпосереднім і 
опосередкованим. 

Для опосередкованого сприяння громадянами оперативно-
розшуковому забезпеченню протидії контрабанді використовуються 
можливості сучасних інформаційних технологій і телекомунікаційних мереж, 
а також засоби масової інформації для розповсюдження та розголошення 
фактів протиправної діяльності певних осіб, що призначені для 
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правоохоронних органів. У цьому випадку особа, яка ініціює 
розповсюдження інформації, усвідомлює, що розголошені нею відомості при 
сприятливому збігу обставин можуть бути виявлені й затребувані 
правоохоронними органами, але не бажає за певних міркувань (острах 
викриття, морально-етичні проблеми тощо) безпосереднього сприяння 
оперативним підрозділам.  

Залучення громадян до конфіденційного співробітництва для 
оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді повинне 
відповідати вимогам оптимальності, чіткій спрямованості, необхідності, 
доцільності й добровільності. Наприклад, необхідність оперативного 
впровадження у глибоко законспіровану злочинну групу, що вчиняє тяжкі, 
замасковані злочини (контрабанду наркотиків, зброї, культурних цінностей 
тощо).  

11. Система приватних теорій є найбільш динамічною і постійно 
поповнюється за необхідністю обґрунтування її специфічної спрямованості 
загального розвитку. Сьогодні фактично виокремилася приватна теорія 
«взаємодії суб’єктів ОРД між собою та середовищем, що оточує», а також 
теорія «взаємодії оперативних підрозділів правоохоронних органів щодо 
оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді». 

Вдосконаленню організації взаємодії правоохоронних органів під час 
оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді із 
використанням оперативної техніки сприятиме впровадження новітніх форм 
аналітичного пошуку, а саме: 

- пошук інформації засобами системи Інтернет та використання його як 
джерела отримання оперативної інформації (підтримало 68 % опитаних); 

- формування правоохоронними органами регіональних банків 
інформації за напрямами діяльності (75 %); 

- створення міжвідомчого централізованого інформаційного банку 
інформації з різних видів правопорушень (75 %); 

- використання новітніх оперативно-технічних заходів та негласних 
слідчих (розшукових) дій: зняття інформації з транспортних 
телекомунікаційних мереж (64 %), зняття інформації з електронних 
інформаційних систем (51 %), установлення місцезнаходження 
радіоелектронного засобу (78 %). 
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АНОТАЦІЯ 
 

Хараберюш О.І. Оперативно-розшукове забезпечення протидії 
контрабанді в Україні. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ 
України. – Дніпропетровськ, 2016. 

У роботі здійснено комплексне концептуальне дослідження 
теоретичних, правових, організаційно-тактичних та практичних проблем 
оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді в Україні. 
Обґрунтовано необхідність використання наукового потенціалу суспільства в 
оперативно-розшуковій діяльності щодо протидії контрабанді.  

Теоретично визначено та обґрунтовано розуміння оперативно-
розшукового забезпечення протидії злочинам взагалі і контрабанді зокрема, 
розроблено концепцію оперативно-розшукового забезпечення протидії 
контрабанді як комплексної цілісної теоретичної системи. Під системою 
розуміється скінченна впорядкована сукупність взаємопов’язаних та 
взаємообумовлених елементів, виділених із середовища за ознакою 
належності до кінцевого продукту. Кінцевим продуктом у термінах нашого 
дослідження є оперативна інформація, отримана на різних етапах 
оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді. 

Проведено аналіз стану реалізації у законодавстві України 
міжнародних стандартів дотримання прав і свобод людини й громадянина в 
ході оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді із 
застосуванням оперативної техніки, і на цій основі визначені напрямки щодо 
його удосконалення. 

Обґрунтовано, що оперативно-розшукове забезпечення протидії 
контрабанді реалізується у формі оперативно-розшукового процесу, 
встановлено, що достатній рівень оперативно-розшукового забезпечення 
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протидії контрабанді досягається стандартизацією оперативно-розшукового 
процесу. 

Досліджено теорії «сприяння громадян оперативним підрозділам 
органів, що здійснюють конфіденційну роботу в оперативно-розшуковій 
діяльності» та «взаємодії оперативних підрозділів правоохоронних органів 
щодо оперативно-розшукового забезпечення протидії контрабанді» як 
приватні наукові теорії оперативно-розшукової діяльності. 

Ключові слова: протидія, контрабанда, оперативно-розшукова 
діяльність, оперативна техніка, права людини, взаємодія. 
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В работе проведено комплексное концептуальное исследование 
теоретических, правовых, организационно-тактических и практических 
проблем оперативно-розыскного обеспечения противодействия контрабанде 
в Украине. Обоснована необходимость использования научного потенциала 
общества в оперативно-розыскной деятельности для противодействия 
контрабанде.  

Теоретически определено и обосновано понятие оперативно-
розыскного обеспечения противодействия преступлениям вообще и 
контрабанде в частности  как системы мероприятий, реализованных 
субъектами оперативно-розыскной деятельности для создания необходимых 
и достаточных условий для осуществления полного и объективного процесса 
доказывания, прекращения и нейтрализации противодействия криминальной 
среды исполнению правоохранительной функции государства, функции 
безопасности участников уголовного процесса и достижения цели 
неотвратимости наказания лиц, виновных в совершении преступных деяний. 

Концепция оперативно-розыскного обеспечения противодействия 
контрабанде представлена в исследовании как комплексная теоретическая 
система, объединяющая совокупность положений общенаучного, научно-
практического и законотворческого характера, что позволяет на основании 
реального соотношения и взаимосвязи ОРД и уголовного процесса в 
вопросах доказывания, прекращения и нейтрализации противодействия 
уголовной среды исполнению правоохранительной функции государства, 
функции обеспечения безопасности участников уголовного процесса и 
достижения цели неотвратимости наказания лиц, виновных в совершении 
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преступного деяния, стандартизировать процесс получения, преобразования 
и использования оперативной информации в интересах противодействия 
контрабанде. 

Реализован системный подход в исследовании оперативно-розыскного 
обеспечения противодействия контрабанде. Под системой понимается 
конечная упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, 
выделенных из среды по признакам принадлежности к конечному продукту – 
оперативной информации, полученной на разных этапах оперативно-
розыскного обеспечения противодействия контрабанде. 

Обосновано, что оперативно-розыскное обеспечение противодействия 
контрабанде реализуется в форме оперативно-розыскного процесса. 
Показано, что достаточный уровень оперативно-розыскного обеспечения 
противодействия контрабанде достигается стандартизацией оперативно-
розыскного процесса. Под ним понимается совокупность последовательных 
действий субъектов ОРД для достижения ее целей и задач, направленных на 
получение фактической оперативной информации, ее документирования, 
защиты, концентрации и систематизации, проверки и оценки, принятия 
соответствующих решений, легализации и реализации этой информации 
путем предоставления законному потребителю для использования в 
уголовном процессе в качестве доказательства или в качестве 
ориентирующей. 

Проведен анализ степени реализации в законодательстве Украины 
международных стандартов соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина в ходе оперативно-розыскного обеспечения противодействия 
контрабанде с применением оперативной техники и на этой основе 
определены направления его усовершенствования. В законодательстве не 
учтены возможности технических средств, предназначенных для негласного 
получения информации при проведении соответствующих оперативно-
технических мероприятий и НСРД, нарушающих неприкосновенность жилья, 
гарантированных Конституцией Украины, ст. 162 УК Украины и ст. 13 УПК 
Украины. Дана новая трактовка понятия «неприкосновенность жилья», под 
которой понимается защита его от любого посягательства на целостность 
жилья и находящейся там информации, как с проникновением, так и без 
физического проникновения в жилье, а также без непосредственного 
контакта с ним путем дистанционного получения информации. 

Исследованы теории «содействия граждан оперативным 
подразделениям органов, которые осуществляют конфиденциальное 
сотрудничество в оперативно-розыскной деятельности» и «взаимодействия 
оперативных подразделений правоохранительных органов для оперативно-
розыскного обеспечения противодействия контрабанде» как частные 
научные теории оперативно-розыскной деятельности. 

Ключевые слова: противодействие, контрабанда, оперативно-
розыскная деятельность, оперативная техника, права человека, 
взаимодействие. 
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SUMMARY 
 
Kharaberyush O.I. Operational-search support of combating to 

contraband in Ukraine. – The manuscript. 
The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

jurisprudence on a speciality 12.00.09 – Criminal Procedure and Criminalistics; 
Forensic Expertise; Operational–Search Activity. – The Dnipropetrovs’k State 
University of Internal Affairs of Ministry of Internal Affairs of Ukraine. – 
Dnіpropetrovs’k, 2016. 

In work theoretical, legal, organizational-tactical and practical problems 
operatively-search maintenance of counteraction to contraband complex 
conceptual research is conducted in Ukraine. Necessity of use of scientific 
potential of a society for operatively-search activity for counteraction to 
contraband is proved.  

It is theoretically defined and grounded concept of operatively-search 
maintenance of counteraction to crimes in general and contraband in particular, the 
concept of operatively-search maintenance of counteraction to contraband as 
complex complete theoretical system is developed. 

The analysis of degree of realisation in the legislation of Ukraine of the 
international standards of observance of the rights and freedom of the person and 
the citizen is carried out during operatively-search maintenance of counteraction to 
contraband with application of operative techniques’ and on this basis directions of 
its improvement are defined. 

It is proved that operatively-search maintenance of counteraction to 
contraband is realized in the form of operatively-search process, shown that 
sufficient level of operatively-search maintenance of counteraction to contraband is 
reached by standardization of operatively-search process. 

Theories «assistance of citizens to operative divisions of bodies which carry 
out secret-service work in operatively-search activity» and «interactions of 
operative divisions of law enforcement bodies for operatively-search maintenance 
of counteraction to contraband» as private scientific theories of operatively-search 
activity are investigated. 

Keywords: counteraction, contraband, operational-search activity, 
operational techniques, human rights, interaction. 


