
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Кафедра кримінально-правових дисциплін 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 

  

з дисципліни «Правові засади ОРД»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для студентів юридичного  

факультету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



 2 

Лекцію підготував завідувач кафедри кримінально-правових 

дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Рижков Е.В. 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ  

 

 

 

 

 

 

 
РЕЦЕНЗЕНТИ:  

Тертишник В.М. - професор кафедри кримінально-правових 

дисциплін Академії митної справи та фінансів доктор юридичних наук, 

професор; 

Макаренко Є.І. - кандидат юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського 

гуманітарного університету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект лекцій обговорений 

та схвалений на засіданні 

кафедри кримінально-

правових дисциплін 

юридичного факультету 

 

 

―09‖ серпня 2016 р., протокол 

№ 22 



 3 

ТЕМА № 1 „Поняття, завдання та заходи оперативно-розшукової 

діяльності в Україні” 

 

(2 години) 

 
 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

Вступ 

1.Поняття, оперативно-розшукової діяльності 

2.Завдання оперативно-розшукової діяльності 

Висновки 

 

 

Рекомендована література 

 

1. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України К.-1992  (зі 

змінами та доповненнями) // Збірник систематизованого законодавства. – 

2006. – №15. – С. 184-190  

2. Про контррозвідувальну діяльність: Закон України // Відомості 

Верховної Ради України. –2003. –№12. 

3. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина1: 

Підручник. – Харків: Вид-во Нац ун-ту внутр. справ, 2002. – 336с. 

4. Долженков О.Ф. Оперативно-розшукова діяльність: політика, 

стратегія, тактика. (14-15 жовтня2004р.) – Одеса, 2004 – С. 13-19. 

5. Долженков О.Ф., Орлов Ю.Ю. Теоретичні проблеми розроблення 

основ ОРД: Південноукраїнський правничий часопис. –2006. – №2 – С.55-57. 

6. Курінний Є.В. Система законодавчого забезпечення оперативно-

розшукової діяльності органів внутрішніх справ. // Науковий вісник Дніпр. 

держ. ун-ту внутр справ: Зб. Наук. праць. – 2006. – № 4(30) – С.268-275. 

7.Погорецький М.А. До визначення поняття «Оперативно-розшукова 

діяльність», // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №4. – С.82-89. 

8.Столбовий В., Кравченко А. Проблеми вдосконалення оперативно-

розшукової діяльності // Вісник Львів. Ін-ту внутр. справ. – 2001 – №1. – С 89 

- 93. 

9. Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності та 

здійснення негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) : 

навч. посібник / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко. – 

Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2015. – 272 с. 

 

 

Вступ 

 

Вивчення курсу правові засади оперативно-розшукової діяльності в 

Україні це - відкритий навчальний курс, який вивчає поняття, завдання, 
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правову основу, принципи, суб’єкти, підстави проведення оперативно-

розшукової діяльності, а також права та обов’язки оперативних підрозділів, 

використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в боротьбі зі 

злочинністю, соціальний і правовий захист працівників оперативних 

підрозділів та психологічне забезпечення проведення оперативно-розшукової 

діяльності при вирішенні оперативно-тактичних завдань. 

Оперативно-розшукова діяльність визнається сьогодні науковцями і 

практиками правоохоронних органів найбільш дієвим і ефективним 

механізмом в попередженні, виявленні, припиненні злочинів. ЇЇ сучасна 

діяльність вимагає від працівників ОП поглибленого психологічного, 

інтелектуально-логічного, наукового і професійного підходу. Важливо 

наголосити, що ОП МВС України інші правоохоронні органи чинним 

законодавством наділені широкими повноваженнями, але ним же встановлені 

і обмеження в їх діяльності, гарантії конституційних прав громадян. В 

останні роки суттєво збагатилась теорія науки оперативно-розшукової 

діяльності, видано цілий ряд монографій, підручників, захищені дисертації 

по оперативно-розшуковій тематиці, проведені науково-практичні 

конференції, здійснено ряд перекладів із іноземних спеціальних видань. В 

наукових працях робиться спроба узагальнення соціальної значимості 

оперативно-розшукової діяльності в умовах якісних і кількісних змін стану 

злочинності в нашій країні та зв'язаними з цим потребами оперативно-

розшукової практики. За останні роки, в зв'язку з демократизацією 

суспільного життя змінився її характер і зміст. Із закритої, таємної, вона 

стала носити в значній мірі відкритий, процесуальний характер.  

Дана лекція ознайомить вас з основами оперативно-розшукової 

діяльності, її поняттям, завданням та заходами.  
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1. Поняття оперативно-розшукової діяльності 

 

Серед різновидів людської діяльності немає інших, які б так завзято 

увінчувались ореолом таємничості, як оперативно-розшукова діяльність. 

Специфіка оперативно-розшукової діяльності зумовлювалась як об'єктивно-

поважними, так і штучно-суб'єктивними причинами і за своїми наслідками 

часто була шкідливою, бо ставала, як правило, в кращому випадку предметом 

політичних спекуляцій, інструментом боротьби за владу чи засобом 

досягнення особистих корисливих інтересів, а в гіршому - зловживань 

владою та методом розправ та вчинення злочинів. 

Україна, вперше за всі роки існування власних правоохоронних органів і 

першою серед інших країн-членів СНД, прийняла 19 лютого 1992 р. Закон 

«Про оперативно-розшукову діяльність», в якому на законодавчому рівні 

визначені поняття оперативно-розшукової діяльності і підстави проведення 

оперативно-розшукових заходів, закріплені завдання, гарантії прав 

особистості, наводиться перелік прав органів, уповноважених на здійснення 

оперативно-розшукової діяльності, порядок використання її результатів та 

контролю за дотриманням законності в процесі її провадження. 

Для виконання завдань оперативно-службової діяльності оперативні 

підрозділи використовують гласні і негласні пошукові, розвідувальні та 

контррозвідувальні заходи, застосовують оперативні та оперативно-технічні 

засоби. Такі заходи і засоби можуть використовувати тільки ті підрозділи, які 

наділені правом здійснення оперативно-розшукової діяльності. Сукупність 

гласних і негласних, пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних 

заходів, оперативних та оперативно-технічних засобів, дозволених законом, 

складає систему оперативно-розшукової діяльності. Через зміст, характер та 

призначення таких оперативних прийомів, заходів і засобів розкривається 

поняття оперативно-розшукової діяльності. 

Поняття оперативно-розшукової діяльності полягає в осмисленні ознак 

цього виду державної діяльності, її основних форм, сил, методів та засобів, 
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направлених на досягнення поставленої мети - отримання інформації та 

встановлення істини через її використання у визначеному законом 

процесуальному порядку. Отже, поняття оперативно-розшукової діяльності 

розкривається через поняття, види і характерні ознаки оперативних 

підрозділів, поняття учасників оперативно-розшукового процесу, поняття і 

диференціацію об'єктів оперативно-розшукової діяльності. 

Оперативно-розшукова діяльність представляє собою діяльність 

спеціально уповноважених державних органів законодавчої, виконавчої та 

судової влади та оперативних підрозділів у межах їхньої компетенції по 

виконанню покладених на них обов'язків та пошуку і фіксації фактичних 

даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп, розвідувально-

підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з 

метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального 

судочинства, з метою отримання інформації в інтересах безпеки громадян, 

суспільства і держави. 

Як бачимо, поняття оперативно-розшукової діяльності передбачає її 

комплексний характер і у залежності від вирішення тих або інших завдань 

можна виділити три основні її напрямки: пошуковий, розвідувальний, 

контррозвідувальний. Характерним для всіх напрямків оперативно-

розшукової діяльності є їх захисний характер, направлений на створення 

умов, що забезпечують безпеку визначених законом об'єктів від злочинних 

посягань, на усунення причин і умов вчинення злочину, своєчасне виявлення 

і припинення протиправної поведінки. 

Для цих цілей оперативні працівники наділяються правом проводити 

опитування громадян, посадових осіб, отримувати від них інформацію, 

використовувати їх добровільну допомогу, отримувати необхідну 

інформацію з використанням методів конспірації, встановлювати 

конфіденційні відносини з приватними особами, отримувати від фізичних та 

юридичних осіб, незалежно від форм власності, за винагороду чи без 

винагороди, інформацію про злочини та причетних до них осіб, оголошувати 
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про встановлення такої винагороди, проникати, використовуючи методи 

конспірації, в жилі та нежилі приміщення, транспортні засоби та інші 

публічно недоступні об'єкти з метою виявлення, фіксації і вилучення слідів 

злочину, проводити оперативне обстеження фізичних осіб, приміщень, 

територій, здійснювати візуальне спостереження у громадських місцях, 

використовувати технічні засоби фіксації протиправної поведінки та інші 

гласні і негласні пошукові, розвідувальні та контррозвідувальні заходи, 

дозволені законом. 

Ст. 2 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» визначає 

оперативно-розшукову діяльність як систему гласних і негласних заходів, які 

здійснюються суб'єктами ОРД на підставі повноважень, передбачених ст. 8 

цього Закону. Як гласні, так і негласні заходи органічно поєднані між собою. 

Оперативний працівник або сам обирає, або, слідуючи вказівкам свого 

керівництва чи іншого суб'єкту оперативно-розшукової діяльності, обирає як 

йому діяти - гласно чи негласно. В одних випадках оперативний працівник 

може діяти тільки гласними методами, за інших обставин - негласно, або 

поєднуючи і одні, і другі. Так, опитувати осіб за їх згодою, використовувати 

їх добровільну допомогу, проводити операції по захопленню озброєних 

злочинців, припиненню тяжких злочинів, використовувати за згодою 

адміністрації службові приміщення, транспортні засоби та інше майно 

підприємств, установ, організацій оперативний працівник може гласно, а 

здійснювати проникнення у злочинне середовище, або залучення до 

співробітництва учасників злочинної групи, може тільки негласно. 

Оперативний працівник може застосовувати засоби фізичного впливу, 

спеціальні засоби та вогнепальну зброю на підставі та у порядку, 

встановленому законом і тільки гласно. Так, він може застосовувати зброю 

на поразку злочинця на смерть тільки гласно, а якщо він це зробить таємно, 

то це буде просто вбивство. Оперативні підрозділи з метою конспірації 

можуть створювати підприємства, організації, установи, використовувати 

документи, які зашифровують особу чи відомчу належність працівників, 
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приміщень і транспортних засобів оперативних підрозділів. В такій ситуації 

всі заходи оперативних працівників здійснюються негласно. Оперативний 

працівник може негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого злочину, 

документи та інші предмети, що можуть бути документами підготовки або 

вчинення такого злочину, чи одержувати оперативну інформацію шляхом 

проникнення у приміщення, транспортні засоби, на земельні ділянки, а може 

здійснювати такі заходи і гласно, на підставі доручення слідчого, 

прокуратури, суду чи за власною ініціативою, дотримуючись вимог 

процесуального законодавства та законів, регламентуючих діяльність 

оперативно-розшукових підрозділів. 

Негласними та гласними можуть бути як пошукові так і розвідувальні та 

контррозвідувальні заходи, які здійснюються суб'єктами оперативно-

розшукової діяльності із застосуванням оперативних та оперативно-

технічних засобів. 

Суб'єктами оперативно-розшукової діяльності є: 

- працівники оперативних підрозділів, які мають право здійснювати 

оперативно-розшукові заходи; 

- оперативні підрозділи, до компетенції яких входить здійснення 

оперативно-розшукової діяльності; 

- окремі особи, які залучені за їх згодою) до підготовки і проведення 

оперативно-розшукових заходів і конфіденційно співпрацюючих з 

оперативними підрозділами; 

- окремі особи, що гласно, відкрито сприяють діяльності оперативного 

підрозділу. 

Працівники оперативних підрозділів поділяються на співробітників, 

діючих відкрито від імені відповідної оперативної служби і негласних 

(таємних) співробітників, приналежність яких до оперативно-розшукового 

підрозділу глибоко законспірована. Кожний з цих суб'єктів оперативно-

розшукової діяльності наділений повноваженнями, адекватними тим 

завданням, які ним виконуються. Оперативні працівники можуть при цьому 
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виступати як безпосередні виконавці оперативно-розшукових завдань, так і в 

якості посадових осіб, організуючих, направляючих та контролюючих 

оперативно-розшукові заходи інших суб'єктів оперативно-розшукової 

діяльності, та об'єктів, відносно яких такі заходи здійснюються. 

Об'єктами оперативно-розшукової діяльності є особи, дії, предмети, 

документи, канали зв'язку та інші матеріальні об'єкти - носії інформації, які 

належить виявити пошуковими, розвідувальними та контррозвідувальними 

заходами. 

Об'єктами оперативно-розшукової діяльності будуть як ті особи, що 

тільки задумують, підготовлюють, розпочинають злочинну діяльність, так і 

ті, хто вчиняє та вчинив злочини, ухиляються від слідства і суду, безвісно 

зниклі особи, а також ті, хто своїми діями створює загрозу державній, 

військовій, економічній, екологічній безпеці. 

Фізичні особи, як об'єкти оперативно-розшукової діяльності, можна 

розділити на дві групи: 

- тих, чия кримінальна поведінка тільки передбачається, вірогідна за 

певних обставин; 

- тих, чия протиправна поведінка вже проявилась, фактично вона вже 

встановлена. 

Перша група є об'єктом оперативного інтересу, вивчення, дослідження, 

перевірки, вжиття загальних заходів профілактики; 

друга - потребує вжиття конкретних пошукових заходів із застосуванням 

оперативних та оперативно-технічних засобів. 

Під оперативними заходами розуміють такі дії суб'єкта оперативно-

розшукової діяльності, які направлені на отримання фактичних даних, які 

входять до предмету доказування по конкретній справі, а також необхідних 

для вирішення інших оперативно-тактичних завдань. Оперативні заходи 

здійснюються з метою захисту життя, здоров'я, прав і свобод людини і 

громадянина, власності, забезпечення безпеки суспільства і держави від 

злочинних посягань. 
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Оперативно-технічні засоби представляють собою сукупність технічних 

засобів та науково-обґрунтованих прийомів їх правомірного і професійного 

використання у процесі оперативно-розшукової діяльності з метою 

ефективного впливу на об'єкти оперативно-розшукової діяльності.  В  якості  

оперативно-технічних засобів використовуються спеціальні технічні пристрої 

та обладнання, які дозволяють знімати інформацію з каналів зв'язку, вести 

візуальне спостереження у громадських місцях, фіксувати фактичні дані про 

окремих осіб, чия поведінка є протиправною. Оперативно-технічні засоби 

можуть бути як загального користування, наприклад, фото-, кіно-, 

відеозйомки, так і спеціального призначення - радіоприладів, оптичних 

пристроїв, засобів проникнення, прослуховування. Будь-яке застосування 

оперативно-технічних засобів в оперативно-розшуковій діяльності повинно 

здійснюватися у чіткій відповідності до встановлених законом та відомчими 

нормативними актами правил. 

Оперативно-технічні засоби застосовуються, як правило, негласно. Їх 

застосування носить винятковий характер, оскільки безпосередньо зачіпає 

конституційні права громадян. Конституція України гарантує кожному 

громадянину недоторканність житла, таємницю листування, телефонних 

розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, невтручання у його особисте і 

сімейне життя. Забороняється збирання, зберігання, використання та 

поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди. Закон робить із 

цих правил винятки в інтересах національної безпеки, боротьби зі 

злочинністю, охорони громадського порядку, захисту прав і свобод інших 

людей. Як і вся оперативно-розшукова діяльність, здійснення оперативних 

заходив із застосуванням оперативно-технічних засобів повинно бути 

належним чином оформлене і у випадках, передбачених законом, погоджене 

з прокурором та дозволене рішенням суду. 

 

 

Висновок з першого питання: 
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Таким чином, оперативно-розшукову діяльність можна позначити як 

суспільно корисний різновид людської діяльності, що здійснюється у 

специфічних умовах і має певні ознаки правового інституту крайньої 

необхідності, без якого ефективна протидія проявам злочинного світу 

неможлива.  

 

 

2. Завдання оперативно-розшукової діяльності 

 

Під поняттям «завдання» слід розуміти обсяг роботи, який необхідно 

виконати для досягнення поставленої мети, цілі, замислу. 

Завданнями оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація 

фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та 

груп,відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, 

розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та 

організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах 

кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах 

безпеки громадян, суспільства і держави, (ст. 1 Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність»). 

Завдання оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ 

можна умовно поділити на стратегічні і тактичні. Стратегічні полягають у 

забезпеченні оперативно-розшуковою діяльністю (головної цілі органів 

внутрішніх справ) виявлення, попередження, розкриття та розслідування 

злочинів, умов та причин, які сприяють їх звершенню, тактичні - у пошуку і 

фіксації конкретних фактичних даних про протиправну діяльність окремих 

осіб та груп з метою припинення їх правопорушень та в інтересах 

кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах 

безпеки конкретних громадян, суспільства і держави. 

Завдання оперативно-розшукової діяльності є складовою частиною 

завдань правоохоронних органів, здійснюючих оперативно-розшукову 
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діяльність. Так, Закон України «Про міліцію» визначає основними 

завданнями міліції наступні: 

- забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, 

законних інтересів; 

- запобігання правопорушенням та їх припинення; 

- охорона і забезпечення громадського порядку; 

- виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили; 

- забезпечення безпеки дорожнього руху; 

- захист власності від злочинних посягань; 

- виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень; 

- участь у наданні соціальної допомоги громадянам, сприяння в межах 

своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і 

організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків. 

Необхідність оперативно-розшукової діяльності викликається, 

насамперед, небезпекою здійснюваного правопорушення, формою умислу чи 

таємним способом їх вчинення. Але наслідки багатьох протиправних дій, що 

сталися через необережність, халатність, непрофесійність часто бувають 

більш тяжкими, ніж умисні злочини (наприклад, загибель людей при 

виробничих аваріях, отруєннях, транспортних катастрофах і т. ін.). В таких 

випадках винуватці можуть вдаватись до маскування своєї причетності, 

реальних фактів, використовують хитромудрі засоби для приховування 

істини, ліквідації слідів злочину і навіть самого факту того, що сталося. В 

подібних ситуаціях для «пошуку і фіксації фактичних даних про протиправну 

діяльність окремих осіб та груп», поряд із кримінально-процесуальними 

заходами, слід також здійснювати заходи оперативно-розшукової діяльності. 

Протиправна діяльність визначається суспільною небезпечністю, 

кримінальною карністю та винністю. Злочином є передбачене Кримінальним 

кодексом суспільне небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене 

суб'єктом злочину. 

Суспільно-небезпечні дії полягають у посяганні на об'єкти, що 
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охороняються законом і вчиненні їх особою усвідомлено, з проявленням волі 

на досягнення певної мети шляхом протиправної поведінки. Кримінальна 

караність наступає лише за дії, у яких є склад злочину, тобто за порушення 

юридичних ознак, характер якого кримінальним законом визначається як 

суспільно-небезпечне діяння за яке передбачено кримінальне покарання. 

Стратегічне завдання у процесі оперативно-розшукової діяльності 

полягає у досягненні кінцевої мети, наприклад, розкритті злочину чи 

розшуку і затриманні злочинця, що переховується. Для виконання 

стратегічного завдання оперативний працівник встановлює свідків, виясняє 

окремі обставини події, перевіряє адреси, проводить опитування, застосовує 

різноманітні оперативні прийоми і засоби для виявлення фактичних даних, 

які містять відомості про дії будь-якого протиправного характеру, і необхідні 

для встановлення слідством і судом винності особи за конкретні протиправні 

дії. 

Здійснюючи оперативно-розшукову діяльність, оперативні працівники 

зобов'язані постійно враховувати те, що, незважаючи на її, переважно, 

негласний характер і різноманітність завдань, всі оперативно-розшукові 

заходи мають здійснюватись виключно у рамках чинного законодавства. 

У процесі оперативно-розшукової діяльності оперативні підрозділи 

здійснюють пошук, фіксацію фактичних даних про події і насамперед, про 

осіб, які мають відношення до злочину. Оперативні працівники спочатку 

ведуть широкий пошук фактичних даних про обставини скоєного, свідків, 

потерпілих підозрюваних, наслідків події. В орбіту пошуку включається 

значне число об'єктів, які можуть не мати ніякого відношення до 

протиправної дії. Оцінка ознак протиправного діяння, що містить склад 

злочину не є сферою діяльності оперативних підрозділів, це є компетенцією 

слідства і суду. Але оперативно-розшукова діяльність не зводиться лише до 

виявлення фактичних даних і осіб, отримання первинних даних 

кримінального характеру, а включає і їх перевірку. 

У цьому зв'язку завданнями оперативно-розшукової діяльності є 
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виявлення конкретних об'єктів, які становлять оперативний інтерес, аналіз 

конкретних ознак кримінального зв'язку осіб, предметів, чи фактів зі 

злочином, визначення підстав правомірності і доцільності вжиття тих чи 

інших оперативно-розшукових заходів, встановлення допустимих меж 

втручання у правосуб'єктність особи, навіть якщо її причетність до 

протиправного діяння встановлена, визначення необхідних заходів для 

захисту прав особи, що задіяна в кримінальному судочинстві. 

Тактичні завдання оперативно-розшукової діяльності виконуються 

шляхом: 

- вивчення, аналізу і оцінки оперативної ситуації та визначенні 

оперативно-розшукових заходів для виконання завдання; 

- прийняття оперативно-тактичного рішення, яке забезпечує виконання 

завдання; 

- реалізації прийнятого рішення; 

- вивчення, оцінки і використання результатів виконання прийнятого 

рішення. 

Тактичні завдання вирішуються сукупністю дій оперативного 

працівника, залученням сил і застосуванням засобів оперативно-розшукової  

діяльності. Тактичні завдання  оперативно-розшукової діяльності полягають 

у: 

- виявленні, розкритті і сприянні розслідуванням злочинів та дій осіб, які 

причетні до їх вчинення; 

- попередженні і припиненні конкретних злочинів; 

- здійсненні розшуку осіб, які ухиляються від слідства, суду та відбуття 

кримінального покарання; 

- здійснення розшуку безвісно зниклих осіб, встановлення 

місцезнаходження та розшук об'єктів, майна, предметів, які вже відомі і 

можуть бути доказами у кримінальній справі. 

Вказані завдання можуть бути самостійними, але для виконання 

кожного із них необхідне застосування саме йому притаманних специфічних 
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сил, засобів та методів оперативно-розшукової діяльності. 

 

Висновок з другого питання: 

Завдання оперативно-розшукової діяльності певним чином окреслюють 

її самостійний характер зі своєю специфікою. Разом з тим, чітко 

прослідковується зв'язок з іншими видами правозастосовної практики – 

кримінальним процесом та судочинством. У поєднанні з ними ОРД набуває 

свого офіційного статусу та беззаперечної аргументації щодо своєї 

теоретико-правової значущості.  

Висновки з теми: 

 

Оперативно-розшукова діяльність – самостійна галузь права, яка 

сформована протягом розвитку людського суспільства. Має своє законодавче 

закріплення і свою фундаментальну теорію, яка у свою чергу органічно 

поєднана із правозастосовною правоохоронною практикою. 

Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності крім галузевої 

теорії закріплені у відповідному Законі України та мають своє конституційне 

походження. 
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ТЕМА № 2  „Правова основа оперативно-розшукової діяльності в 

Україні” 

 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

  

Вступ 

1. Конституція України — основний закон регулювання ОРД 

2. Оперативно-розшукове законодавство України — правова основа 

оперативно-розшукової діяльності. 

3. Нормативно-правові акти виконавчих органів влади та 

правоохоронних відомств. 

4. Правова основа міжнародного співробітництва в ОРД. 

 Висновки 
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Мета лекції 

 

Висвітити формування системи нормативно-правого забезпечення 

оперативно-розшукової діяльності в Україні та її трансформації у 

міжнародно-правове поле. 

 

 

Вступ 

 

  

До прийняття Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

цей різновид правоохоронної діяльності регламентувався переважно 

відомчими нормативно-правовими актами закритого характеру. З 1991 року 

поступово формується система законодавчого забезпечення ОРД. 

 Дана лекція ознайомить вас з основами правового регулювання ОРД, 

нормативно-правовими актами виконавчих органів влади та правоохоронних 

відомств, міжнародно-правовим регулюванням співробітництва 

правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю. 

 

 

1. Конституція України — основний закон регулювання ОРД 

 

Конституція України – є основою правової бази оперативно-розшукової 

діяльності. Конституція має найвищу юридичну силу, це закон прямої дії, 

який застосовується на всій території України. Всі інші закони і відомчі акти 

повинні відповідати нормам Конституції, а в разі протиріччя їй вони 
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вважаються не дійсними. Пряма дія конституційних норм має безпосереднє 

відношення до здійснення оперативно-розшукової діяльності. Конституційні 

положення є основними у системі правового регулювання будь якої сфери 

суспільних відносин. 

Під правовим регулюванням в теорії права розуміється специфічна 

діяльність держави, її органів і посадових осіб по упорядкуванню суспільних 

відносин шляхом встановлення правових норм і прийняття в необхідних 

випадках індивідуально-регламентуючих рішень у відповідності з цими 

нормами по юридично-значимим питанням, які виникають у процесі таких 

відносин. Правове регулювання носить функціональний, управлінський 

характер. 

Правова основа оперативно-розшукової діяльності в Україні складається 

із сукупності правових актів, які проголошують правові норми, що 

регламентують групи однорідних суспільних відносин між державою і 

особою в процесі діяльності по забезпеченню безпеки людини і суспільства, 

шляхом застосування спеціальних методів, сил і засобів, і виконання 

оперативно-розшукових дій, якщо іншими заходами неможливо попередити 

чи усунути загрозу життєво важливим інтересам людини і суспільства. В 

такій діяльності через застосування правових норм регламентуються 

відносини між державою чи її представниками, та особами (перш за все, 

особами які посягають на об'єкти, які охороняються кримінальним 

законодавством), і в зв'язку з необхідністю захисту життєво-важливих 

інтересів особистості, суспільства і держави від злочинних посягань. 

Таке регулювання відбувається відповідно до ст. 3 Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність»: Правову основу оперативно-розшукової 

діяльності становлять Конституція України, цей Закон, Кримінальний та 

Кримінально-процесуальний кодекси України, закони України про 

прокуратуру, міліцію, Службу національної безпеки, Прикордонні війська, 

державну охорону органів державної влади України та посадових осіб, статус 

суддів, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 
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судочинстві, державний захист працівників суду і правоохоронних органів, 

інші законодавчі акти та міжнародно-правові угоди і договори, учасником 

яких є Україна. 

Нормативно-правові акти, які регламентують оперативно-розшукову 

діяльність, можна поділити на три групи: 

а) Конституція України і відповідні закони України; 

б) нормативно-правові акти міністерств і відомств та судових органів; 

в) міжнародно-правові акти, учасником яких є Україна.  

В ст. 1 Конституції України проголошується, що Україна є незалежна, 

суверенна, демократична, соціальна і правова держава. Саме в такій державі 

права і свободи людини і громадянина мають бути пріоритетними і всебічно 

захищеними. Розділ 2 Конституції України проголошує основні права і 

свободи людини і громадянина, які визначають основу правового статусу 

громадянина України. Конституція надає особам право на власність, вибір 

професії і роду занять, право в'їзду і виїзду з України, таємницю листування, 

телефонних розмов, поштової, телеграфної та іншої кореспонденції, 

недоторканність житла, особистості, права пересування і вибору місця 

проживання та інші права і свободи. Обмеження таких прав можливе тільки 

на підставі судового рішення. Саме про таке можливе обмеження прав 

громадянина говориться в законодавстві про оперативно-розшукову 

діяльність. Права і свободи людини і громадянина можуть бути обмежені 

відповідно до закону тільки в тій мірі, в якій це необхідно для захисту основ 

конституційного ладу, державного устрою, моралі, здоров'я, прав і законних 

інтересів других осіб, забезпечення оборони і безпеки держави. Разом з тим, 

кожному громадянину, права і свободи якого обмежуються на підставі 

закону, Конституція гарантує судовий захист і не допускає фізичного і 

морального приниження честі, гідності та недоторканність особи. 

Життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека особи 

визнаються найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини, їх 

гарантії складають зміст і цілі державної діяльності. Україна, як держава, 
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відповідає перед людиною за свою діяльність. Ствердження і забезпечення 

прав і свобод людини є головним обов'язком держави. 

Виконання вказаних завдань покладається на всі державні органи і 

громадські організації. Разом з тим, серед державних органів діють і такі, які 

створені, в основному, для охорони і захисту прав громадян, тобто для 

здійснення правоохоронної діяльності. Такі органи наділяються певною 

компетенцією на здійснення своїх повноважень, в т.ч. і засобами оперативно-

розшукової діяльності. 

Для правового регулювання оперативно-розшукової діяльності особливе 

значення мають ті конституційні положення, якими вирішуються питання 

загальної структури відповідних органів, основи їх взаємовідносин, порядок 

їх утворення, а також поставлені основні завдання, які вони мають 

виконувати. В цих розділах Конституції сформульовані принципи побудови 

правоохоронних органів і відправлення правосуддя в державі. Так, 

Конституція України встановлює, що численність і структура військових та 

воєнізованих формувань (якими є і підрозділи Міністерства внутрішніх 

справ, Служби національної безпеки України, Прикордонні війська та інші), 

та їх функції визначаються тільки Верховною Радою України через 

прийняття законів. 

Приписи Конституції України - юридична база для розробки і прийняття 

всіх інших законодавчих актів, в т.ч. актів з питань організації і діяльності 

судових і правоохоронних органів та їх компетенції в сфері оперативно-

розшукової діяльності. Конституція України закріпила положення про 

розподіл державної влади в Україні на законодавчу, виконавчу і судову. 

Конституція визначає повноваження не тільки Верховної Ради України, 

як «єдиного органу законодавчої влади в Україні», а встановлює також 

повноваження Президента України, Кабінету міністрів, Верховного Суду 

України, Прокуратури, систему судоустрою та судочинства (ст. 106, 113-116, 

124, 125, 150, 151 Конституції України). В переліку найважливіших 

повноважень Президента, встановлених Конституцією, призначення за 
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згодою Верховної Ради, Прем'єр-міністра України і Генерального прокурора 

України, самостійно - міністрів і керівників Служби безпеки, які 

безпосередньо мають відношення до організації діяльності оперативно-

розшукових органів. 

 

Висновок з першого питання: 

Положення Конституції України є нормами прямої дії і чітко 

регламентують окремі положення  оперативно-розшукової діяльності. Саме 

права та свободи громадянина і людини в першу чергу предметом цієї 

регламентації.  

 

 

2. Оперативно-розшукове законодавство України — правова основа 

оперативно-розшукової діяльності 

 

Поряд з державними органами, які вирішують завдання поточних і 

перспективних питань господарчого будівництва, культури, науки, освіти, 

оборони і державної безпеки, зовнішньої політики і т.п., діють і такі, які 

створені тільки (або головним чином), для охорони і захисту права, тобто 

здійснення діяльності, яка на практиці і в теорії називається 

правоохоронною. І цьому виду державної діяльності притаманні, тільки для 

неї характерні, суттєві ознаки. Одна із них проявляється у тому, що така 

діяльність може здійснюватись тільки шляхом застосування юридичних 

заходів впливу. До заходів такого роду можна віднести заходи державного 

примусу і стягнення. Наприклад, якщо особа вчинила злочин, то їй може 

бути призначено покарання; якщо особа ухиляється від розслідування чи 

відбуття покарання, то можуть бути застосовані спеціальні заходи розшуку, 

затримання і примусового стягнення збитків, завданих злочином і 

направлення до місць позбавлення волі; якщо людина незаконно проникла на 

територію України, вона може бути примусово видворена; якщо особа 
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займалась незаконною діяльністю, то, стосовно неї, можуть бути вжиті 

спеціальні заходи розкриття її протиправної поведінки, якщо особа готується 

вчинити злочин, то правоохоронні органи зобов'язані вжити належних 

заходів попередження і т.п. 

Іншою суттєвою ознакою правоохоронної діяльності являється те, що 

застосовувані в процесі її здійснення юридичні заходи повинні неухильно 

відповідати закону або іншим правовим актам, прийнятим на основі закону. 

Тільки на їх основі допускається застосування конкретних заходів впливу і 

чітко визначається їх міра та зміст. Орган, який звертається до таких заходів, 

зобов'язаний пунктуально виконувати вимоги відповідних нормативних 

актів. Так, якщо про затримання особи, підозрюваної у скоєні злочину 

необхідно протягом 24 годин повідомити суд та прокурора, то таке правило є 

обов'язковим для всіх, кому надано право проводити затримання. 

Характерним для правоохоронної діяльності являється і те, що вона 

реалізується у встановленому законом порядку, з дотриманням певних 

процедур. Всі випадки прийняття рішень про застосування чи незастосування 

юридичних заходів впливу відбуваються згідно конкретних правил, 

регламентуючих такі дії. Такі правила підлягають обов'язковому виконанню, 

їх порушення може мати наслідком визнання вжитих заходів незаконними 

недійсними. Так, затримання і звільнення підозрюваного у вчиненні злочину 

повинні бути оформлені спеціальними протоколами і постановами згідно 

кримінально-процесуального законодавства, чоловіки і жінки, неповнолітні і 

дорослі в ізоляторах тимчасового утримання мають утримуватись роздільно, 

проникнення в приміщення, обшук житла повинні бути не тільки належним 

чином оформлені, а й відповідним чином санкціоновані. 

Нарешті, суттєвою ознакою правоохоронної діяльності є те, що її 

здійснення покладається, перш за все, на спеціально створені державні 

органи. Такі органи комплектуються відповідним чином підготовленими 

спеціалістами. Організація і діяльність таких органів детально і всебічно 

регламентована законодавством та відомчими актами, направленими на 
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виконання законів. 

Правоохоронна діяльність включає в себе і такий вид державної 

діяльності як роботу по попередженню, виявленню і припиненню злочинів за 

допомогою спеціальних сил і засобів, в т.ч. і негласного характеру та з 

використанням інших конфіденційних можливостей, які передбачені 

законом. 

В Законі України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів» від 23.12.93 р. в ст. 2 дається перелік 

правоохоронних органів України. До них відносяться органи прокуратури, 

внутрішніх справ, служби безпеки, митні органи, органи охорони, 

державного кордону, інші органи, здійснюючі правозастосовчу і 

правоохоронну функції. І цей перелік не повний, оскільки в ньому не 

враховані державні органи і громадські організації, які в тій чи іншій мірі 

здійснюють правоохоронні функції. До них слід віднести органи і установи 

Міністерства юстиції, Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і 

організованою злочинністю. Раду Національної безпеки і оборони України, 

адвокатуру, розвідувальні органи. Але право здійснювати оперативно-

розшукову діяльність надається не усім правоохоронним органам, а тільки 

тим, які названі в ст. 5 Закону «Про оперативно-розшукову діяльність» та в 

Законі України «Про розвідувальні органи України» від 22 березня 2001 

року. 

Згідно цього закону оперативно-розшукова діяльність здійснюється 

оперативними підрозділами: 

- органів внутрішніх справ - кримінальною та спеціальною міліцією, 

спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю, 

оперативно-розшуковими апаратами Державної автомобільної інспекції; 

- органів служби безпеки розвідкою, контррозвідкою, підрозділами 

захисту національної державності, боротьби з корупцією та організованою 

злочинністю, оперативно-технічним, оперативного документування і органів 

розшукової роботи; 
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-  Служби зовнішньої розвідки України; 

- установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної 

пенітенціарної служби України - оперативними підрозділами; 

- Державної прикордонної Служби України - підрозділами по 

оперативно-розшуковій роботі; 

- управління державної охорони - підрозділом оперативного 

забезпечення охорони; 

- органами доходів і зборів - оперативними підрозділами податкової 

міліції; 

- розвідувального органу Міністерства оборони України; 

- Національного антикорупційного бюро України. 

Проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами 

зазначених органів, підрозділами інших міністерств, відомств, громадськими, 

приватними організаціями та особами не допускається. 

Оперативно-розшукова діяльність займає важливе місце серед 

комплексу правових і організаційних заходів, які вживає держава по боротьбі 

зі злочинністю і захисту законних інтересів людини і суспільства. В сучасний 

час оперативно-розшукову діяльність здійснюють вже не два, - три суб'єкти, 

як було раніше (МВС, КДБ, ГРУ), а оперативні підрозділи семи відомств, а 

прокуратура і суд мають свої повноваження по контролю і використанню 

результатів оперативно-розшукової діяльності. Компетенція кожного із них 

встановлюється як загальним законом «Про оперативно-розшукову 

діяльність» так і законами України: «Про міліцію» від 20.12.90 р.; «Про 

Службу безпеки України» від 25.03.92 р.; «Про прикордонні війська України» 

від 04.11.91 р. та іншими законами України. 

Правову основу оперативно-розшукової діяльності складають не тільки 

перелічені закони, а й такі, як Кримінальний процесуальний кодекс, 

Кримінальний кодекс, Закон України «Про інформацію». Закон України «Про 

державну таємницю». Закон України «Про державний захист працівників 

суду і правоохоронних органів», «Про статус суддів Україні» і ряд інших. 
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Кожний з цих законів регламентує певні групи спеціальних відносин, які 

виникають в процесі оперативно-розшукової діяльності і у зв'язку з нею. 

Закон України «Про державну таємницю» вказує, що державна таємниця 

- вид таємної інформації, яка охоплює відомості в сфері оборони, економіки, 

державної безпеки і охорони правопорядку, розголошення яких може 

причинити ущерб життєво-важливим інтересам України, а також визначає, 

що до державної таємниці можуть бути віднесені результати розвідувальної, 

контррозвідувальної і оперативно-розшукової діяльності, відомості про осіб, 

які співробітничають або співпрацювали на конфіденційній основі з 

органами, здійснюючими таку діяльність, про порядок організації і 

здійснення охорони вищих законодавчих і виконавчих органів влади, вищих 

посадових осіб держави, про систему урядового і спеціального зв'язку. 

В законах України «Про інформацію» та «Про звернення громадян» 

викладені пояснення про інформацію стосовно громадян, порядок доступу 

громадян і організацій до інформації про них, захист інформації і захист 

права громадян на доступ до інформації, порядок обов'язкового розгляду 

звернень громадян, реагування та відповіді на них. 

 

Висновок з другого питання: 

Протягом десятиріччя в Україні сформовано основу законодавчого 

забезпечення оперативно-розшукової діяльності. Цей процес продовжується 

в рамках поступової євроінтеграції нашої країни. Прикладом може слугувати 

поява у 2014-2015 роках новітнього суб’єкта ОРД – Національного 

антикорупційного бюро України. 

 

 

З. Нормативно-правові акти виконавчих органів влади та 

правоохоронних відомств 

 

Крім законів, правове регулювання оперативно-розшукової діяльності 
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здійснюється також указами Президента України, постановами і 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами 

відомств, здійснюючих оперативно-розшукову діяльність чи її 

контролюючих. 

Президент України має право видавати укази з питань охорони 

правопорядку, боротьби зі злочинністю, діяльності правоохоронних органів. 

Так, Президент України видав Укази від 17.09.96р. «Про комплексну цільову 

програму боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки», від 21.06.94 р. «Про 

невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю». 

Президент України, згідно конституційних повноважень, видає 

розпорядження, в т.ч. з питань правоохоронної та оперативно-розшукової 

діяльності. Так, розпорядженням Президента України від 07.10.92 р. 

затверджено Положення про Міністерство внутрішніх справ України, 

розпорядженням Президента України від 30.12.97 р. затверджено Положення 

про Міністерство юстиції України. 

Кабінет Міністрів України затвердив Положення про державну службу 

охорони при МВС України (Постанова КМ № 615 від 10 вересня 1993 р.). 

Цим Положенням Державна служба охорони при МВС України визначається 

як централізована система підрозділів, створених для охорони фізичних і 

юридичних осіб, державного, колективного, приватного майна, майна 

іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних юридичних осіб, а 

також громадян. Кабінетом Міністрів України затверджена ціла низка 

Положень, постанов, інструкцій, правил, які регламентують різні сторони 

оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів і їх структурних 

підрозділів. Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.92 р. 

затверджено Положення про дозвільну систему, яким визначено перелік 

об'єктів, на які поширюється дозвільна система та порядок виготовлення, 

придбання, перевезення, обліку і використання спеціально визначених 

предметів, матеріалів і речовин, а також відкриття та функціонування 

окремих підприємств, майстерень і лабораторій з метою охорони інтересів 



 27 

держави та безпеки громадян. Цим положенням регламентуються питання 

обліку і контролю за збереженням і використанням зброї, вибухових і 

отруйних речовин, ядохімікатів, наркотиків і наркотичної сировини, 

незаконні операції щодо яких є об'єктом особливої уваги суб'єктів 

оперативно-розшукової діяльності. 

Велике значення в правильному застосуванні законів правоохоронними 

органами в діяльності по боротьбі зі злочинністю мають керівні роз'яснення, 

які даються Пленумом Верховного Суду. Такі роз'яснення оформляються у 

вигляді постанов і містять, як правило, приписи з питань належного 

застосування законодавства, в тому числі і того, що регламентує організацію 

для всіх органів і посадових осіб, які застосовують закон, по якому дане 

роз'яснення. 

Генеральний прокурор України видає накази, вказівки і приписи, 

обов'язкові для виконання всіма органами прокуратури. Так, наприклад, 

наказом Генерального прокурора України № 2 від 04.04.92 р. передбачена 

організація роботи по підбору, підготовці, розміщенню кадрів прокуратури 

та їх вихованню. Прокуратурою України спільно з МВС, СБУ і Держком 

кордоном та Мінюстом розроблена інструкція про порядок зносин з 

закордонними правоохоронними органами, направлення до них службових 

звернень та виконання їх доручень; інша спільна інструкція передбачає 

взаємодію правоохоронних органів України при організації затримання та 

видачі іноземних громадян, які вчинили злочини за кордоном та передачі 

українським органам правопорядку тих, які вчинили злочини в Україні. 

Компетенцію МВС України як центрального органу державної 

виконавчої влади визначено в-Положенні про Міністерство внутрішніх справ 

України. Цим Положенням передбачено видання актів управління з питань 

діяльності органів внутрішніх справ, в тому числі і оперативно-розшукової 

діяльності. Зокрема, п. 7 Положення передбачає, що МВС у межах своїх 

повноважень видає накази, організує і контролює їх виконання. 

Під нормативними актами відомства, здійснюючого оперативно-
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розшукову діяльність розуміються такі юридичні акти підзаконного) 

адміністративного нормотворення у вигляді правових актів управління, 

якими деталізуються норми закону та регламентуються суспільні відносини, 

що виникають в оперативно-розшуковій діяльності. 

У разі потреби МВС України видає разом з іншими центральними 

органами державної виконавчої влади спільні акти. Так, МВС разом зі 

Службою безпеки видало ряд спільних наказів про боротьбу з наркоманією, 

тероризмом, контрабандою і бандитизмом, разом з Державним комітетом по 

охороні кордонів - спільний наказ про боротьбу з незаконною міграцією. 

У спільній інструкції МВС, СБУ, Держкомкордону, Держмитслужби, 

Міноборони та Мінюста України про взаємодію правоохоронних та інших 

державних органів України у боротьбі із злочинністю, зареєстрованій в 

Міністерстві юстиції України 21 вересня 1994 року передбачається: 

- взаємне інформування правоохоронними органами один одного про 

виявлені ними в процесі здійснення своїх функцій причини та умов, що 

сприяють злочинам та іншим правопорушенням, безпосередня боротьба з 

якими віднесена до компетенції іншого правоохоронного органу; 

- погоджене визначення переліку інформації, оперативний облік якої та 

використання може сприяти своєчасному вжиттю заходів щодо запобігання 

злочинам, нормативне закріплення і порядок обліку такої інформації; 

- забезпечення введення ступенів готовності у міськрайлінорганах; 

- поміщення (звільнення) до ізоляторів тимчасового утримання, що не 

мають самостійних чергових частин, затриманих і взятих під варту осіб, 

забезпечення порядку їх конвоювання; 

- виконання довідкової роботи при зверненні посадових осіб і громадян з 

питань роботи міськрайлінорганів та їх служб; 

- контроль за станом охорони міськрайлінорганів та їх служб; 

- забезпечення збереження службової документації, зброї, спеціальних 

засобів, засобів захисту, зв'язку, оперативної та криміналістичної техніки, 

іншого майна, закріпленого за черговою частиною; 
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- здійснення контролю за додержанням правил пожежної безпеки та 

санітарних правил в адміністративних будинках міськрайлінорганів та 

прилеглій до них території. 

Відповідно до цих завдань формуються обов'язки добових нарядів та 

чергових частин. 

Накази, вказівки і інструкції Міністерства внутрішніх справ України 

містять приписи стосовно діяльності як центрального апарату, так і 

територіальних органів внутрішніх справ. Наказом МВС України № 469 від 

02.09.94 р. оголошено структуру апарата МВС України,  

Детальне правове регулювання в органах МВС роботи оперативних 

підрозділів міліції є важливим засобом повного і правильного проведення в 

життя законів та підзаконних актів з питань боротьби зі злочинністю, 

охорони громадського порядку. Це забезпечує єдиний порядок і 

погодженість дій всіх підрозділів міліції, визначає конкретні шляхи 

подальшого вдосконалення роботи міліції із забезпечення правопорядку та 

безпеки громадян. 

 

Висновок з третього питання: 

Слід зазначити, що переважно оперативно-розшукова діяльність 

регламентована закритими відомчими нормативно-правовими актами (з 

грифом обмеженого користування) за кожним з суб’єктів ОРД. Проте, 

значення відкритих правових норм полягає у концептуальному сенсі та є 

незамінними при вирішенні питань міжвідомчої взаємодії при вирішенні 

завдань оперативно-розшукової діяльності. 

 

 

4. Правова основа міжнародного співробітництва в ОРД 

 

Проблема злочинності в даний час набуває зростаючого глобального 

характеру. Злочинність практично у всіх країнах світу перетворюється у 
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серйозну перешкоду на шляху їх соціально-економічного, політичного і 

культурного розвитку, істотно знижуючи рівень життя населення, що 

викликає для світової спільноти необхідність спільного пошуку оптимальних 

форм співробітництва у вирішенні цієї проблеми. На даний час 

правоохоронні органи зіткнулись з такими видами злочинів, як міжнародний 

тероризм, організована транснаціональна злочинність, торгівля людьми, 

кіберзлочинність, незаконна міграція, наркобізнес, торгівля зброєю та 

іншими, що становлять небезпеку не тільки для окремих держав, але й для 

всього людства, і потребують спільних зусиль і повсякденного 

співробітництва правоохоронних органів. 

Можна виділити два види правового регулювання діяльності 

правоохоронних органів у боротьбі з міжнародною злочинністю: договірно-

правовий (або конвенційний) механізм, шляхом укладання спеціальних угод 

та інституційний механізм у рамках міжнародних організацій. Причому 

друга форма є якісно новою і більш високим щаблем у співробітництві 

держав, важливим доповненням до системи договірних зв'язків. Виникнення 

міжнародних правоохоронних органів і організацій є відгуком на потребу 

держав у постійних формах узгодження і координації спільних зусиль у 

визначеній галузі й у заданих межах. Між двома названими видами 

співробітництва існують постійна взаємодія і взаємозв'язок. З одного боку, 

міжнародні органи й організації створюються на основі відповідних 

міждержавних договорів, а з іншого боку - у рамках міжурядових організацій 

розробляються і приймаються нові, і змінюються або доповнюються існуючі 

угоди, а в ряді випадків створюються органи з контролю над їх виконанням. 

Можна виділити такі основні форми співробітництва держав в 

оперативно-розшуковій діяльності: 

- обмін оперативно-розшуковою, правовою та іншою інформацією; 

- профілактика, розкриття та розслідування злочинів, стосовно яких 

укладені спеціальні угоди між державами; 

- розшук і затримання злочинців на підставі договірних відносин або 
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разових звернень однієї держави до іншої; 

- видача злочинців іншій державі або міжнародному органу для 

кримінального переслідування; 

- передача осіб, засуджених до позбавлення волі, для відбування 

покарання у державі, громадянами якої вони є або до країни, де вони 

постійно проживають; 

- передача органам іншої держави нагляду за умовно засудженими або 

умовно звільненими правопорушниками; 

- захист прав і свобод громадян однієї держави при здійсненні 

правосуддя в іншій країні; 

- спільне вивчення причин та інших проблем злочинності, а також обмін 

досвідом роботи поліцейських та Інших органів; 

- підготовка кадрів, надання експертних послуг, постачання спеціальних 

науково-технічних засобів і надання матеріально-технічної допомоги іншим 

державам. 

Міжнародне співробітництво в оперативно-розшуковій діяльності 

повинно здійснюватися при дотриманні державного суверенітету, 

національного законодавства, невтручання у внутрішні справи держав, інших 

основних принципів міжнародного права. У якості спеціальних аспектів 

співробітництва можна виділити невідворотність відповідальності за вчинені 

міжнародні кримінальні злочини; гуманізм по відношенню до потерпілих 

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, захист державою 

прав своїх громадян за кордоном; спрямованість оперативно-розшукової 

діяльності при міжнародному співробітництві тільки на кримінальні злочини 

та осіб, їх вчинивших, і невтручання в політичну, релігійну чи іншу 

громадську діяльність. 

Під правовою допомогою у кримінальних справах варто розуміти форму 

співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю, що виявляється у 

виконанні на підставі взаємно дозволених за національними законами і 

міжнародними угодами заходів по виявленню та розкриттю злочинів, їх 
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розслідуванню і судовому розгляду, а також реалізації вироків та інших 

рішень. 

Поняття «правова допомога» вживається у двохсторонніх і 

багатосторонніх договорах, що укладаються між державами з метою 

врегулювання цивільних і кримінально-правових відносин. Під міжнародною 

взаємодопомогою в оперативно-розшуковій діяльності слід розуміти 

відносини взаємного співробітництва між державами в галузі кримінального 

судочинства, що полягають у використанні на підставі міжнародних угод і 

національного законодавства визначених дій, необхідних для здійснення 

іноземною державою правосуддя в конкретній справі. 

Міжнародне співробітництво в рішенні проблем, що стосуються прав і 

інтересів усіх держав і народів, є об'єктивною необхідністю. 

Правова допомога іноземним державам у кримінальних справах — це 

одна з форм міжнародного співробітництва. В даний час існує значна 

кількість міжнародних договорів про правову допомогу і правові відносини в 

цивільних, сімейних і кримінальних справах, які є основою правового 

співробітництва між державами. Їх можна поділити на дві категорії: 

1) Укладені СРСР; діють в Україні як такі, що зберегли свою юридичну 

чинність у порядку правонаступництва; 

2) Підписані від імені суверенної, незалежної держави України. 

Такий поділ виник за умов історичного розвитку законодавства України 

на сучасному етапі. 

В умовах, коли міжнародне співробітництво правоохоронних органів 

України розвивається у різних напрямках, принципового значення набувають 

питання видачі злочинців. Україна не має спеціального закону про видачу 

злочинців і керується двосторонніми угодами або окремими домовленостями 

про передачу конкретних злочинців. Відносини в питаннях видачі злочинців 

ґрунтуються, як правило, на умовах взаємності і на підставі двосторонніх 

угод між державами. Проте існують декілька багатосторонніх конвенцій про 

видачу злочинців, серед них: Європейська конвенція про видачу злочинців 
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1975 р.; Гарвардський проект про видачу злочинців; Конвенція про 

застосування терміна давнини до військових злочинців і злочинів проти 

людства 1968 р.; Гаазька конвенція про боротьбу з незаконним захопленням 

повітряних суден 1970 р. та ін. Одним із перших таких договорів з 

міжнародного співробітництва був Ам'єнський договір 1802 р., який уклали 

Франція, Іспанія, Голландія та Великобританія у справах про фальшування 

грошей, банкрутство і вбивство. В них, як і в обопільних умовах, вказуються 

принципи «подвійної злочинності» або «подвійного зобов'язання», 

відповідно до яких особа підлягає видачі лише у випадку, коли скоєне нею 

діяння кваліфікується як злочин за законодавством тієї держави, що запитує і 

держави, яка запитує. Крім цього, у кримінальних законах обох держав за 

злочин, що тягне за собою видачу злочинця, повинно бути передбачене 

покарання у вигляді позбавлення волі на термін від одного року і більше. 

Бездоговірна видача злочинців можлива за розсудом держави відповідно 

до її національного законодавства або на підставі принципу взаємності. 

Таким чином, правову основу міжнародного співробітництва в 

оперативно-розшуковій діяльності складають: 

- міжнародні, міждержавні договори (двосторонні і багатосторонні): 

пакти, конвенції, договори, угоди; 

- міжурядові угоди з окремих питань, які стосуються взаємодії в 

боротьбі зі злочинністю; 

- міжвідомчі договори (угоди); 

- національне законодавство з питань надання міжнародної правової 

допомоги; 

- неписані норми (звичаї") міжнародного права (міжнародна ввічливість, 

взаємність і ін.). 

Міжнародне співробітництво в питаннях боротьби зі злочинністю 

основною своєю метою ставить захист прав і свобод людини. Тому правовою 

основою в даній сфері діяльності будуть Загальна Декларація прав і свобод 

людини. Міжнародний пакт про цивільні і політичні права, Європейські 
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конвенції та інші міжнародні нормативні акти з питань захисту прав людини, 

охорони громадського порядку, миру і спокою. 

У міжнародному співробітництві оперативно-розшукові органи України 

дотримуються основних міжнародних правових документів, які 

регламентують захист прав та свобод людини, визначають світові підходи у 

боротьбі зі злочинністю і встановлюють узвичаєні правила поведінки 

стосовно осіб, що розшукуються, відбувають покарання за вироком суду, 

затриманих під час слідства або утримуються під вартою. 

Такими міжнародно-правовими документами є: 

- Загальна декларація прав людини, прийнята резолюцією Генеральної 

Асамблеї 00Н від 10.12.1948 р.; 

- Міжнародний пакт про цивільні і політичні права, прийнятий 

резолюцією Генеральної Асамблеї 00Н від 16.12.1966 р. та підписаний 

Україною від 19.10.1973 р.; який набрав сили 23.03.1976 р.; 

- Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або 

принижуючих гідність видів поведінки або покарання, прийнята резолюцією 

Генеральної Асамблеї 00Н від 10.12.1984 р., підписана Україною 26.01.1987 

р., набрала сили 26.06.1987 р.; 

- Мінімальні стандартні правила поведінки з ув'язненими, прийняті 

резолюцією Генеральної Асамблеї 00Н від 31.07.1957 р.; 

- Стандартні мінімальні правила 00Н щодо заходів, не пов'язаних з 

ув'язненими (Токійські правила), прийняті резолюцією Генеральної Асамблеї 

00Н 14.12.1990 р.; 

- Міжнародні акти, спрямовані на запобігання організованої злочинності 

і боротьбу з нею; 

- Головні принципи застосування сили і вогнепальної зброї посадовими 

особами для підтримки правопорядку, прийняті резолюцією на VIII Конгресі 

00Н про запобігання злочинності й поводження з правопорушниками від 

7.09.1990 р.; 

- Типова угода про взаємну допомогу в сфері кримінального правосуддя 
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і Типова угода про видачу, прийняті резолюцією Генеральної Асамблеї 00Н 

14.12.1990 р. 

Україна приєдналася і ратифікувала практично всі міжнародно-правові 

конвенції, присвячені боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом, 

кіберзлочинністю та іншими злочинами проти життя людей. 

Нині діють такі міжнародні договірні документи, підписані МВС 

України і МВС країн-членів СНД: 

- Про взаємодію МВС незалежних держав у сфері боротьби зі 

злочинністю (Алма-Ата, 1992); 

- Про взаємовідносини МВС у сфері обміну оперативно-розшуковою 

інформацією (Чолпон-Ата.1992); 

- Про співробітництво МВС в області забезпечення матеріально-

технічними засобами і виготовлення спеціальної техніки (Чолпон-Ата, 1992); 

- Про співробітництво МВС по боротьбі з незаконним обігом 

наркотичних засобів і психотропних речовин (Київ, 1992); 

- Про співробітництво МВС з техніко-криміналістичного забезпечення 

оперативно-службової діяльності (Єреван, 1993); 

- Про співробітництво МВС у сфері боротьби з організованою 

злочинністю (Ашхабад, 1994); 

- Про порядок передачі та транзитне перевезення осіб, що утримуються 

під вартою (Ашхабад, 1994); 

- Про співробітництво в боротьбі з організованою злочинністю (Харків, 

2001) та інші. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 

1993 р. № 220 «Про Національне центральне бюро Інтерполу» взаємодія 

правоохоронних органів України з компетентними органами зарубіжних 

держав щодо рішення питань боротьби зі злочинами, що мають 

транснаціональний характер, здійснюється тільки через Національне 

центральне бюро Інтерполу. Міністерство внутрішніх справ України 

виступає як Національне центральне бюро Інтерполу. Варто зауважити, що 
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ефективність виконання завдань-функцій Укрбюро Інтерполу в значній мірі 

залежить від інформаційної підтримки - інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності всіх правоохоронних органів України та інших 

держав, а, отже, від державної інформаційної політики, що проводиться як в 

усьому світі, так і в Україні. 

На цей час вже налагоджена взаємодія між ОВС України та 

правоохоронними органами інших держав.  

Конституція України встановлює, що збирання, збереження, 

використання і поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди 

не припускається. У той же час, в інтересах боротьби зі злочинністю і 

безпеки держави можуть бути проведені на законній підставі оперативно-

розшукові заходи у відношенні окремих осіб, що передбачають збирання, 

збереження і використання інформації про їх приватне життя без їх згоди. 

Таке збирання інформації про особу може бути як на території України, так і 

за її межами. Якраз в таких випадках і потрібне міжнародне співробітництво. 

Безумовно, що перелік засад і випадків такого використання має бути 

вичерпним і відповідати закону. 

 

Висновок з четвертого питання: 

 Міжнародний аспект регламентації оперативно-розшукової діяльності є 

практично суттєвим, бо допомагає реалізувати деякі зі спеціальних її 

принципів (наприклад, наступальність), а також є джерелом новаційних ідей 

цивілізованого людства у питанні дотримання балансу між дотриманням 

прав і свобод людини та реалізацією такої правоохоронної функції як ОРД. 

 

 

Висновки 

Оперативно-розшукова діяльність як  галузь права і різновид 

правозастосовної практики має в Україні свою вже в загальному сенсі 

сформовану систему нормативно-правового забезпечення, яка складається з 
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норм усіх рівнів.  

Основним завданням є інтеграція вітчизняних правових традицій у 

міжнародне правове поле та розробка правових конструкцій задля 

забезпечення максимальної ефективності ОРД. 
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ТЕМА № 3  „Принципи оперативно-розшукової діяльності в Україні” 
 

(2 години) 

 
 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

Вступ. 

1. Загально-правові принципи ОРД 

2. Галузеві принципи ОРД 

Висновки 
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здійснення негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) : 
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Мета лекції: 

 

Наповнити практичним змістом відправні начала (принципи) 

оперативно-розшукової діяльності. Довести специфічність принципів ОРД та 

їх актуальність. 

 

 

Вступ. 

 

 

Оперативно-розшукова діяльність як різновид правоохоронної 

діяльності здійснюється за певними правилами. Фундаментом цих правил є 

принципи, які притаманні саме цьому виду діяльності. Враховуючі наявність 

в ОРД ознак інституту крайньої необхідності, законодавець на рівні 

принципів забезпечив дотримання прав і свобод людини, яка потрапляє до 

сфери оперативно-розшукових інтересів. 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвер-

дження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. 

 Систему принципів ОРД складають загально правові (конституційні) 

та галузеві. 

 

 

1. Загально-правові принципи ОРД 

 

Ст. 4 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» визначає, 

що оперативно-розшукова діяльність ґрунтується на принципах законності, 

дотримання прав і свобод людини, взаємодії з органами управління і 

населення. 

Ці принципи є загальноправовими, вони витікають із основного закону - 

Конституції України, тому їх називають ще конституційними. Головним 
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серед них є принцип законності, який полягає в тому, що посадові особи 

органів внутрішніх справ, які займаються оперативно-розшуковою 

діяльністю, а також особи, які сприяють її здійсненню, або контролюють і 

наглядають за нею, зобов'язані виконувати вимоги законодавства у точній 

відповідності до їх змісту. Законність при здійсненні оперативно-розшукової 

діяльності означає, що посадові особи оперативних підрозділів керуються в 

своїй діяльності нормами оперативно-розшукового законодавства і інших 

правових актів, які складають правову основу ОРД. 

Будучи принципом і методом суспільних відносин, режимом 

соціального життя, законність являється основою діяльності держави і всіх її 

органів. Вона є складовою частиною механізму регулювання   суспільних   

відносин,   представляє   собою обов'язкову умову правопорядку, державної і 

громадської дисципліни, важливий елемент демократії і культури. Принцип 

законності вимагає від органів внутрішніх справ повного забезпечення 

гарантій прав і свобод людини, консолідації, гуманізму, міжнаціональної 

згоди, рівності всіх перед Законом. 

Проблема забезпечення законності полягає у двох площинах: по-перше: 

сама професійна діяльність органів, здійснюючих оперативно-розшукову 

діяльність по попередженню, розкриттю і розслідуванню злочинів 

направлена на забезпечення суворого і неухильного дотримання, виконання 

громадянами, посадовими особами, організаціями і установами норм права, 

охороняючих суспільство від злочинних посягань, що представляє собою 

головну ціль їх функціонування; 

по-друге: забезпечення законності в діяльності самих правоохоронних 

органів внутрішніх справ, що фактично є засобом досягнення цілей їх 

функціонування. 

Без дотримання законності діяльність правоохоронних органів буде 

незаконною, недійсною, її результати не будуть визнаватись ні суспільством, 

ні державою. Окремі вчені на підставі цього розподілу говорять про 

«законність зовнішню» і «законність внутрішню» в діяльності 
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правоохоронних органів. Такий поділ забезпечення законності є умовним, 

хоч, певне, його можна використовувати при деталізації заходів по 

забезпеченню законності в різних сферах діяльності органів, забезпечуючих 

оперативно-розшукову діяльність. 

Слід розрізняти поняття законності і дотримання службової дисципліни, 

що має і теоретичне і практичне значення. Порушення законності мають 

місце там і тоді, коли порушуються (не дотримуються) норми законодавчих 

актів. Наприклад, затримання громадянина з порушенням норм кримінально-

процесуального законодавства - це порушення законності, а запізнення 

працівника на роботу без поважних причин буде порушенням службової 

дисципліни, оскільки внутрішній розпорядок роботи відділу міліції 

регламентується відомчими нормативними актами. Стан законності і 

дисципліни тісно між собою пов'язані. 

Для організації практичної діяльності оперативного підрозділу важливо 

класифікувати порушення законності, розробити об'єктивні критерії оцінки 

стану законності в конкретному органі, здійснюючому оперативно-

розшукову діяльність. Висока відповідальність енергійних працівників за 

виконання обов'язків, колективна та особиста дисциплінованість, діяльність в 

межах закону дозволили в кризовий період 90-х років органам МВС, чи не 

єдиній організованій силі в державі, незалежно від усіх потрясінь, 

вирішувати завдання по охороні громадського порядку і боротьбі зі 

злочинністю протягом тривалого часу. 

В системі правоохоронних органів України відбуваються серйозні зміни, 

удосконалюється їх структура і оновлюється правова база, покращується 

система підготовки кадрів, зміцнюється матеріально-технічна база, 

корегується стратегія і тактика боротьби зі злочинністю. Суспільство і 

державу хвилює не тільки результат діяльності правоохоронних органів, а і 

те, як цей результат досягається. Вимоги боротися за дотримання 

правопорядку законними методами і засобами залишаються особливо 

актуальними, коли в Україні будуються правова держава і громадянське 
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суспільство. 

Ст. З Конституції України проголошує, що людина, її життя і здоров'я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст 

і спрямованість держави. Держава відповідає перед людиною за свою 

діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов'язком держави. Принцип законності в оперативно-розшуковій 

діяльності означає належне застосування оперативно-процесуальних норм, 

зокрема, проведення оперативно-розшукових заходів у відповідності з 

підставами і з дотриманням відповідних умов, встановлених чинним 

законодавством. 

Законність оперативно-розшукової діяльності передбачає оформлення 

всього її проведення відповідними документами. Оперативні підрозділи 

отримують інформацію, що має ймовірний характер і потребує перевірки та 

документального закріплення. В ході оперативно-розшукових заходів така 

інформація перевіряється і вона має бути спрямована на законні цілі, а саме: 

- пошук і фіксацію даних, необхідних для встановлення конкретних осіб 

і їх, причетності до протиправної діяльності; 

- пошук і фіксацію фактичних даних, необхідних для розкриття і 

розслідування злочинів; 

- виявлення обставин вчинення злочинів і різних протиправних діянь та 

іншої інформації про оперативну обстановку на території і об'єктах 

оперативного обслуговування; 

- оперативно-розшукове супроводження попереднього слідства по 

конкретним справам; 

- оперативно-розшукове провадження по справам оперативного обліку, 

заведеного по фактам таємних і з елементами маскування злочинів; 

- виконання доручень слідчого, вказівок прокурора або рішень суду по 

кримінальним справам, які знаходяться в їх провадженні; 

- виявлення осіб, які ухиляються від слідства і суду і відбування 
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покарання та оголошених в розшук; 

- розшук безвісно зниклих громадян; 

- захист учасників кримінального судочинства від протиправних 

посягань; 

- оперативно-розшукове забезпечення виконання завдань, отриманих із 

інших правоохоронних органів, які мають право здійснення оперативно-

розшукової діяльності; 

- розкриття злочинів міжнародного характеру, в тому числі в рамках 

співробітництва з Інтерполом та у відповідності з угодами України з іншими 

державами про правову допомогу у кримінальних справах; 

- забезпечення відшкодування збитків, нанесених злочином; 

- забезпечення охорони державного кордону України, боротьби з 

нелегальною міграцією; 

- забезпечення перевірки конкретних осіб, якщо розглядається питання 

про їх відповідність роботі на важливих державних посадах, на режимних 

об'єктах, доступу до державної таємниці чи іншим охороняємим законом 

таємницям. 

Як бачимо, принцип законності в оперативно-розшуковій діяльності 

справ полягає в: 

- забезпеченні законності при перевірці осіб та фактів, що становлять 

оперативний інтерес; 

- забезпеченні законності при проведенні оперативно-розшукових 

заходів відносно осіб, підозрюваних у здійсненні злочину; 

- забезпеченні законності при попередженні, розкритті та розслідуванні 

злочинів; 

- дотриманні і виконанні вимог закону самими оперативними 

працівниками при здійснені ними оперативно-розшукової діяльності. 

Принцип законності безпосередньо пов'язаний з конституційними 

принципами дотримання прав і свобод людини і громадянина. 

Ст. 21 Конституції України проголошує, що усі люди є вільні і рівні у 
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своїй гідності і правах. Права і свободи людини є недоторканними та 

непорушними. Кожний громадянин України може користуватись на рівних 

підставах з іншими громадянами усім обсягом конституційних прав і свобод 

без ущемлення та утиску з боку держави або інших осіб за будь-якими 

мотивами. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на 

законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а 

також несуть такі самі обов'язки як і громадяни України - за винятками, 

встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами 

України (ст. 26 Конституції України). 

Конституційні права і свободи людини і громадянина гарантуються і не 

можуть бути скасовані, вони можуть бути тільки тимчасово обмежені на 

підставі закону. А такі права як право на життя, право кожного захищати 

своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних 

посягань, право на повагу до його гідності, на особисту недоторканність, 

право безпосередньо звертатися до державних органів, місцевого 

самоврядування, посадових осіб, рівність чоловіка і жінки у своїх правах та 

обов'язках, право знати свої права і обов'язки, право на здорове навколишнє 

середовище є природними і вони надаються людині від народження і не 

можуть бути обмежені. 

Конституційні права і свободи людини і громадянина захищаються 

правосуддям. Законодавством передбачено і гарантовано право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування і службових осіб. Кожна особа, крім 

судового захисту на національному і міжнародному рівнях, має можливість 

захищати свої права і свободи від порушень і протиправних діянь також 

іншими засобами, зокрема зверненнями до громадськості безпосередньо та 

через засоби масової інформації. 

Законність дотримання прав і свобод людини і громадянина, як принцип 

оперативно-розшукової діяльності, викликає необхідність виконання 

правового режиму отримання, перевірки і використання оперативно-
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розшукової інформації. Згідно цього основополагаючого принципу 

оперативно-розшукової діяльності, працівники оперативних підрозділів, 

здійснюючих оперативно-розшукові заходи, мають дотримуватись 

принципів, викладених перш за все у відкритих законодавчих і інших 

правових актах відносно різних процедур отримання, перевірки, обробки та 

використання оперативно-розшукової інформації для виконання поставлених 

перед ними завдань. Під час здійснення оперативно-розшукової діяльності не 

допускається порушення прав і свобод людини та юридичних осіб. Окремі 

обмеження цих прав і свобод мають винятковий і тимчасовий характер і 

можуть застосовуватись лише з санкції суду щодо особи, в діях якої є ознаки 

злочину, та у випадках, передбачених законодавством України. 

Законом встановлено, що у випадках порушення прав і свобод людини 

або юридичних осіб, а також у разі, якщо причетність до правопорушення 

особи, щодо якої здійснювались оперативно-розшукові заходи, не 

підтвердилась, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ 

України, Прикордонні війська України, Управління охорони вищих 

посадових осіб, Державна податкова адміністрація України, Державний 

департамент України з питань виконання покарань зобов'язані поновити 

порушені права і відшкодувати матеріальні та моральні збитки. Одержані 

внаслідок оперативно-розшукової діяльності відомості, що стосуються 

особистого життя, честі, гідності людини, якщо вони не містять інформації 

про вчинення заборонених законом дій, зберіганню не підлягають і повинні 

бути знищені. Громадяни України та інші особи мають право у 

встановленому законом порядку одержати від органів, на які покладено 

здійснення оперативно-розшукової діяльності, письмове пояснення з приводу 

обмеження їх прав і свобод та оскаржити ці дії. 

Гарантом дотримання законності в оперативно-розшуковій діяльності 

виступають прокурорський нагляд, судовий контроль та відомчий контроль. 

Законність в оперативно-розшуковій діяльності також забезпечується і 

дотримується принципом взаємодії оперативних підрозділів з органами 
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управління і населенням. 

Підзвітність і підконтрольність вищим органам державної влади і 

управління, взаємодія з ними і населенням передбачають здійснення 

оперативно-розшукової діяльності під контролем Глави держави. Верховної 

Ради України, Уряду в межах їх повноважень, визначених Конституцією 

України і законами та звітність і відкритість в своїй діяльності оперативних 

підрозділів перед місцевими органами влади і населенням. Принцип 

взаємодії з органами влади та управління витікає із компетенції, якою, 

наділені законодавчі, виконавчі та судові гілки влади та їх органи управління, 

Конституцією України. Кожна з них має досить широкі повноваження по 

забезпеченню законності, контролю за діяльністю органів державної влади і 

місцевого самоврядування, окремих посадових осіб по дотриманню прав і 

свобод людини, зокрема, в правоохоронній діяльності, складовою частиною 

якої є оперативно-розшукова діяльність. 

Конституція України віднесла до компетенції Верховної Ради України: 

- затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, 

контроль за виконанням державного бюджету України, в т.ч. бюджетів 

відомств, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність із визначенням, 

коштів на забезпечення безпосередньо оперативних підрозділів; 

- визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, в т.ч. 

правоохоронної політики держави, забезпечення законності, прав і свобод 

людини; 

- затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони 

довкілля, охорони правопорядку, боротьби із злочинністю, усунення причин і 

умов її породжуючих; 

- затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій 

Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань; 

- питання згоди на призначення Президентом України на посаду 
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Генерального прокурора, висловлення недовіри Генеральному прокуророві 

України, що має наслідком його відставку з посади; 

- обрання суддів; 

- створення тимчасових слідчих комісій для проведення розслідування з 

питань, що становлять суспільний інтерес. 

Конституція України до компетенції Верховної Ради віднесла 

визначення виключно Законами: 

- прав і свобод людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, 

основних обов'язків громадянина; 

- організацію і діяльність органів виконавчої влади, основ державної 

служби, організацію державної статистики і інформатики; 

- судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи, 

організації і діяльності прокуратури, дізнання і слідства, нотаріату, органів і 

установ виконання покарань, основ організації та діяльності адвокатури; 

- основ національної безпеки, організації Збройних Сил і забезпечення 

громадського порядку; 

- правовий режим державного кордону; 

- правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної 

екологічної ситуації; 

- засад цивільно-правової відповідальності, діянь які є злочинами, 

адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями та 

відповідальності за них; 

- військових звань та інших спеціальних звань, в т.ч. і для працівників 

оперативних підрозділів. 

Згідно Конституції України Президент України: 

- забезпечує державну незалежність, національну безпеку і оборону 

держави; 

- звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими 

посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище 

України, в яких поряд із проблемами соціального, економічного і 
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політичного розвитку України розглядаються і питання боротьби зі 

злочинністю і охорони громадського порядку; 

- призначає за згодою Верховної Ради України на посаду Генерального 

прокурора України та звільняє його з посади; 

- утворює, реорганізовує та ліквідує за поданням Прем'єр-міністра 

України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в 

межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади; 

- призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних 

Сил України, інших військових формувань, здійснює керівництво у сферах 

національної безпеки та оборони держави; 

- очолює Раду Національної безпеки і оборони України, яка («юрдинує і 

контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки 

і оборони; 

- приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в 

окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі 

необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної 

ситуації; 

- утворює суди у визначеному законом порядку; 

- присвоює вищі військові звання та інші спеціальні звання і чини; 

- нагороджує державними нагородами, встановлює президентські 

відзнаки та нагороджує ними; 

- здійснює помилування. 

Кабінет Міністрів України за Конституцією України є вищим органом у 

системі органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України: 

- забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, 

здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання 

Конституції і законів України, актів Президента України; 

- вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина; 

- розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує 
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виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету 

України; 

- здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і Національної 

безпеки України, громадського порядку, боротьби із злочинністю; 

- спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої 

влади. 

Кабінет Міністрів України в межах компетенції видає постанови і 

розпорядження, в тому числі і по питанням боротьби із злочинністю, які є 

обов'язковими до виконання. 

Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують 

законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадянина. 

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у 

державі, в тому числі і правовідносини, що виникають у сфері оперативно-

розшукової діяльності. 

Порядок взаємодії оперативних підрозділів з органами влади та 

управління визначається законом України «Про оперативно-розшукову 

діяльність», законами України «Про міліцію», «Про Службу безпеки 

України», Кримінально-процесуальним кодексом України та рядом інших 

законів і відомих нормативних актів органів, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність. Органи державної влади і управління, їх службові 

особи в межах своєї компетенції, визначеної Конституцією України та 

іншими законами, зобов'язані сприяти правоохоронній діяльності. Об'єктами 

правоохоронної діяльності являються трудові колективи, громадяни і 

громадські об'єднання, які самостійно чи разом з працівниками міліції в 

межах своєї компетенції охороняють громадський порядок, борються зі 

злочинністю, а саме, постійні комісії місцевого самоврядування, товариські 

суди, комісії з питань профілактики, групи самоохорони в населених пунктах 

і мікрорайонах, позаштатні працівники органів внутрішніх справ, об'єднання 

громадян по охороні громадського порядку і державного кордону та інші. 

Органи, в компетенцію яких входить здійснення оперативно-розшукової 
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діяльності, мають право отримання безкоштовно від державних органів і 

безкоштовно або за винагороду від громадян інформації, що становить 

оперативний інтерес, крім того, громадяни згідно ст. 6 Закону України «Про 

міліцію» зобов'язані сприяти органам міліції в охороні громадського порядку 

і боротьбі зі злочинністю. 

Останнім часом зв'язки правоохоронних органів, зокрема, органів 

внутрішніх справ з населенням зміцнилися, кожний рік колегія МВС України 

затверджує спеціальну програму «Міліція і народ - партнери», публічно 

звітує про результати оперативно-службової діяльності перед українським 

народом. 

Висновок з першого питання: 

 

 

2. Галузеві принципи ОРД 

 

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» та інші закони, 

що регламентують цей вид правоохоронної діяльності, крім принципів, 

вказаних в ст. 4 Закону про ОРД, вказують і на інші принципи, тобто на ті 

керівні основні положення, розроблені теорією та прийняті практикою і 

закріплені в оперативно-розшуковому законодавстві та відомчих 

нормативних актах. Такі принципи притаманні саме такій галузі 

правоохоронної діяльності, як оперативно-розшукова, і тому їх називають ще 

галузевими. Такими принципами є поєднання гласних і негласних заходів, 

добровільність, конфіденційність, конспірація, наступальність, 

цілеспрямованість, об'єктивність і повнота, доцільність, соціальна 

захищеність конфідентів. 

В ст. 2 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» вказано, 

що оперативно-розшукова діяльність - це система гласних і негласних 

пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що 

здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних 
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засобів. 

Порядок отримання даних в процесі оперативно-розшукової діяльності 

та її характер не дозволяє вважати їх достовірними з моменту отримання, чи 

піддати розголосу, оскільки це може привести до розшифровки джерел 

інформації. В ряді випадків оперативно-розшукову інформацію необхідно 

законно легалізувати, тобто із таємної негласної, зробити її гласною, 

відкритою для використання в кримінальному судочинстві. Попередній, 

підготовчий, пошуковий характер оперативно-розшукової діяльності 

обмежується межами її гласності. Гласність проявляється у доступності, 

відкритості інформації, можливості її використання у відповідності з 

нормами кримінально-процесуального законодавства. 

Поєднання гласних і негласних заходів полягає в поінформованості 

громадян про мету, завдання та принципи роботи оперативно-розшукових 

підрозділів, права і обов'язки цих підрозділів з одного боку і громадян, 

посадових осіб, державних органів і громадських організацій - з іншого, про 

межі законного втручання оперативно-розшукових підрозділів в сферу 

суспільних відносин, що охороняються правом, та про здійснення діяльності 

правоохоронних органів тільки в межах установленої для них компетенції. 

Принцип поєднання гласних і негласних заходів проявляється в 

практичній діяльності оперативного працівника постійно. Він може отримати 

інформацію негласно про ознаки злочину, наприклад, про знаходження в 

певному місці викраденого майна, а перевірити її відкрито, гласно, шляхом 

проведення обшуку з метою вилучення матеріальних доказів, оперативний 

працівник може отримати інформацію по справі гласно, а перевіряти її 

негласно. Так, отримавши офіційну інформацію про очікувану появу 

розшукуваного злочинця по вказаній адресі, оперативний працівник може 

здійснювати для перевірки негласне спостереження, з метою фіксації появи 

злочинця і затримання його гласно, офіційно. Вибір форм поєднання гласних 

і негласних методів залежить від конкретних обставин, визначається, як 

самим оперативним працівником самостійно, так і за вказівкою його 
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керівників, прокурора, у взаємодії з слідчим чи іншим оперативно-

розшуковим підрозділом. Але при всіх формах поєднання гласних і 

негласних заходів в оперативно-розшуковій діяльності має бути обов'язково 

дотримана одна головна умова - це їх законність, без дотримання якої всі 

результати таких заходів будуть визначені недійсними, незаконними. 

При здійсненні оперативно-розшукової діяльності до співробітництва на 

постійній чи тимчасовій основі можуть залучатись окремі особи за 

добровільної згоди. Таке співробітництво може бути гласним або негласним, 

але воно не може бути примусовим. 

Форми такого співробітництва можуть бути різними. Вони можуть бути 

у вигляді безпосередніх контактів, письмовими, усними, за допомогою 

технічних засобів, за мотивами - громадського обов'язку, особистої 

моральної чи матеріальної зацікавленості, відкритими чи з елементами 

маскування істинних цілей співробітництва, але в будь-якому випадку таке 

співробітництво можливе за умови обопільної згоди оперативного 

працівника і особи. Закон не допускає при встановленні співробітництва 

використання фізичного, психологічного чи морального примусу. У цьому 

випадках конфіденційне співробітництво здійснюється на засадах 

добровільності. 

Принцип конфіденційності в оперативно-розшуковій діяльності полягає 

в нерозголосі, у таємничих, довірчих стосунках оперативного працівника і 

особи, яка добровільно погодилась на негласне співробітництво. 

Конфіденційність в оперативно-розшуковому співробітництві з особами - є 

умовою реалізації конституційного обов'язку держави-дотримання і захисту 

прав і свобод людини від злочинних посягань. 

Конфіденційність тісно пов'язується з принципом конспірації в 

оперативно-розшуковій діяльності. Організація оперативно-розшукової 

діяльності здійснюється в умовах конспірації форм і методів, до яких 

вдаються оперативні працівники з метою отримання інформації по 

виявленню, попередженню, розкриттю і розслідуванню злочинів, що носять 
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таємний характер. Стосовно осіб, які співробітничають з оперативно-

розшуковими апаратами, вживається термін «конфіденційність», а відносно 

форм і методів роботи - «конспіративність». Конспіративність дозволяє 

оперативним підрозділам збирати негласно інформацію про ті чи інші 

протиправні явища, накопичувати її в оперативно-інформаційних системах, 

аналізувати, готувати до легалізації для використання в кримінальному 

судочинстві. Для конспірації своїх намірів і вживаних заходів оперативні 

підрозділи можуть створювати підприємства, організації, використовувати 

документи, які зашифровують їх діяльність, чи приналежність до 

правоохоронних органів, проводити контрольні закупки товарів з метою 

виявлення фактів протиправної діяльності, негласно брати участь у перевірці 

фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій та 

окремих осіб, негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого злочину, 

документи та інші предмети, що можуть бути доказами підготовки або 

вчинення такого злочину та інші заходи дозволені законом. 

Вся оперативно-розшукова діяльність має здійснюватись наступально, 

використовуючи поєднання гласних і негласних заходів, добровільність, 

конфіденційність, конспірацію. 

Принцип наступальності (оперативності) полягає в тому, що оперативні 

працівники й інші посадові особи, які сприяють її здійсненню з метою 

попередження, розкриття та розслідування злочинів, зобов'язані проводити 

оперативно-розшукові заходи постійно, наступально, проявляти ініціативу, 

своєчасно й обґрунтовано заводити оперативно-розшукові справи, 

використовувати всі дозволені законом заходи для встановлення осіб, що 

вчинили злочини з метою наступного невідворотного реагування, 

передбаченого кримінально-процесуальним  законодавством України. 

Оперативно-розшукові заходи мають здійснюватись не тільки 

наступально, але й цілеспрямовано до повного виконання завдань по пошуку 

і фіксації даних про протиправну діяльність окремих осіб, організацій, 

спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення 
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правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також 

отримання інформації в інтересах громадян, суспільства і держави. 

Оперативні підрозділи різних відомств виконують завдання, які можуть 

бути взаємопов'язані між собою, а можуть бути і самостійними, кожне з них 

може вимагати застосування специфічних, притаманних для виконання саме 

такого завдання сил, засобів і методів, оперативно-розшукових заходів. 

Принцип цілеспрямованості направлений на встановлення причин і умов 

вчинення злочинів, на випередження протиправних дій, на встановлення осіб, 

що вчинили суспільне небезпечні протиправні дії, розшук тих, хто 

ухиляється від слідства і суду, на досягнення цілей, що поставлені перед 

оперативно-розшуковою діяльністю в ст. 1 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність». 

Оперативно-розшукові підрозділи зобов'язані вжити всіх заходів для 

всебічного, повного й об'єктивного дослідження обставин протиправної 

події чи поведінки особи. В процесі оперативно-розшукової діяльності 

оперативні працівники збирають, фіксують, аналізують фактичні дані задовго 

до порушення кримінальної справи. Фактичні дані для оперативних 

працівників полягають в оперативній інформації гласного і негласного 

характеру, яка могла б бути використана для об'єктивного і повного 

розкриття і розслідування справи, встановлення істини в дослідженні 

протиправної події чи поведінки. Принцип об'єктивності в оперативно-

розшуковій діяльності - «це встановлення істини конкретного факту 

підготовки або вчинення злочину, змістом якої є правильне (повне) 

відповідно до дійсності відображення її у свідомості осіб, які здійснюють 

оперативно-розшукове документування». 

Встановлюючи істину, оперативні працівники мають обирати найбільш 

доцільні Оперативно-розшукові заходи, які допустимі законом і необхідні 

для досягнення цілі. 

Має бути розумно узгоджене співвідношення змісту і обсягів 

оперативно-розшукових заходів і ступеню суспільної небезпеки злочинного 
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прояву. Принцип доцільності визначає межі застосування оперативно-

розшукових заходів стосовно конкретного правопорушення чи особи, він 

полягає в забезпеченні необхідних умов встановлення істини, а саме через 

вибір таких оперативно-розшукових заходів, які б привели до всебічного, 

об'єктивного, повного і своєчасного розслідування злочину, або розгляду 

кримінальної справи в суді. 

Оперативно-розшукове законодавство передбачає, що особа, яка 

залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, має 

бути під соціальним і правовим захистом держави. Соціальний і правовий 

захист конфідента забезпечується трудовим законодавством, Кримінально-

процесуальним і Кримінальним кодексами, законом України «Про міліцію» 

та іншими законами, що регламентують оперативно-розшукову діяльність. 

Принцип соціального і правового захисту особи, що співробітничає з 

оперативним підрозділом, витікає із конституційних положень про права і 

свободи людини і громадянина. 
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ТЕМА № 4  „Суб`єкти оперативно-розшукової діяльності в Україні” 

 

(2 години) 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

  

Вступне слово 

1. Поняття, види і загальні риси оперативних підрозділів 

2. Субєкти оперативно-розшукової діяльності 

    Оперативні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України 

    Оперативні підрозділи Служби безпеки Україн 

    Оперативні підрозділи Служби зовнішньої розвідки України 

    Оперативні підрозділи Державної прикордонної служби України 

    Оперативні підрозділи Управління державної охорони 

    Оперативні підрозділи Державної податкової служби 

    Оперативні підрозділи Органів і установ виконання покарань та слідчих 

     ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України 

    Оперативні підрозділи розвідувального органу Міністерства оборони  

    України  

3. Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими 

підрозділами правоохоронних органів.  

Заключне слово 

 

 

Вступне слово  Згідно зі Ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» субєктами, які здійснюють ОРД є оперативні підрозділи:  

1)-Міністерства внутрішніх справ Українио; 

2)-Служби безпеки Україн; 

3)-Служби зовнішньої розвідки України; 

4)-Державної прикордонної служби України; 

5)-Управління державної охорони;  

6)-Державної податкової служби; 

7)-Органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної 

кримінально-виконавчої служби України;  

8)-розвідувального органу Міністерства оборони України.  

 

 Закон забороняє проведення оперативно-розшукової діяльності іншими 

підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств, 

відомств, громадськими, приватними організаціями та особами.  

 

Оперативним підрозділам властиві такі загальні ознаки: 

 вони створюються в складі правоохоронних органів; 

 виконують завдання, встановлені оперативно-розшуковим законодавством, 
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відповідно до своєї компетенції; 

 використовують в своїй діяльності гласні і негласні пошукові, розвідувальні 

та контррозвідувальні заходи; 

 можуть виконувати оперативно-розшукову діяльність в повному обсязі або 

частково, або роботу оперативно-розшукового призначення допоміжного 

характеру в залежності від наданих їм повноважень; 

 працюють під керівництвом посадової особи, яка несе персональну 

відповідальність за діяльність оперативного підрозділу, зокрема за підбір і 

розстановку оперативних працівників, якісне виконання ними своїх 

функціональних обов'язків; 

 працюють в умовах чітко визначених законом повноважень і відомчої 

службової підпорядкованості; 

 їх діяльність, що пов'язана з використанням негласних заходів, носить 

закритий характер; 

 мають в своєму складі посадових осіб, які діють гласно і посадових осіб, які 

працюють на конспіративних засадах; 

 забезпечують здійснення оперативно-розшукової діяльності, взаємодіючи з 

іншими галузевими оперативними і неоперативними підрозділами, а також 

іншими органами, здійснюючими оперативно-розшукову діяльність; 

 діють на принципах законності, дотримання прав і свобод людини, 

взаємодії з органами управління і населення. 

 

   Оперативні підрозділи здійснюють оперативно-розшукові заходи (ОРЗ), які 

можна поділити на три групи, а саме: 

      1) ОРЗ судового санкціонування,тобто такі для здійснення яких необхідне 

судове рішення; 

      2) ОРЗ відомчого санкціонування, до яких відносяться ті заходи для 

здійснення яких необхідна постанова чи завдання, затверджені керівником 

органу, здійснюючого ОРД; 

       3) ОРЗ не санкціоновані, тобто такі, які для виконання не вимагають 

ніякої санкції чи рішення і здійснюються оперативним працівником за 

власним рішенням.  

Дана лекція ознайомить вас з поняттям, види і загальними рисами 

оперативних підрозділів органів внутрішніх справ, служби безпеки України, 

прикордонних військ, управління державної охорони, державної податкової 

служби, державного департаменту України з питань виконання покарань та 

розглянемо їх  взаємодію  між собою у боротьбі зі злочинністю. 

 

 

1. Поняття, види і загальні риси оперативних підрозділів(ОП) 

 

Діяльність ОП - один із тих видів державної правової діяльності, який в 

найбільшій мірі обмежує права громадян на недоторканність, тому їх 

діяльність перебуває під контролем відповідних оперативних відомств і 
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прокурорським наглядом, а повноваження ОП, які обмежують тимчасово 

права громадян, урівноважуються правом громадян оскаржувати дії ОП та 

отримувати необхідну інформацію, передбачену законом.  

  

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» послідовно зв'язує 

питання про надання легітимності ОРЗ за рахунок фіксації їх в переліку 

повноважень ОП. 

Законодавець не обмежився переліком ОРЗ, можуть здійснювати 

оперативні підрозділи, а й пояснює окремі аспекти їх застосування. Так, 

надаючи право працівникам оперативних підрозділів запитувати осіб, 

законодавець дає їм можливість використовувати і добровільну допомогу 

громадян. Надаючи можливість оперативним підрозділам здійснювати 

проникнення в злочинне угрупування, законодавець гарантує негласним 

працівникам оперативних підрозділів, чи залученим до виконання завдань 

оперативних підрозділів особам, збереження в таємниці достовірних даних 

стосовно їх особистості, правовий захист, якщо вони діяли в стані необхідної 

оборони чи крайньої необхідності, гарантує соціальний і правовий захист у 

випадках, передбачених законом. 

 Виходячи із оперативно-розшукового законодавства можна дати 

таке поняття оперативних підрозділів:  

оперативні підрозділи органів, здійснюючих ОРД — це 

організаційно-обособлені управлінські структури, яким в правових приписах 

оперативно-розшукового законодавства і в нормативних актах органів, 

здійснюючих ОРД, визначені завдання, принципи, підстави, компетенція, 

обсяг повноважень та обов 'язків по здійсненню ОРЗ і інших правових дій по 

виконанню їх завдань 

 

 

2. Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності 

 

1)Оперативні підрозділи органів внутрішніх справ 
 

Згідно зі Ст. 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» в 

органах внутрішніх справ ОРД здійснюється ОП: 

1) кримінальною, 

2) транспортною, 

3) спеціальною міліцією, 

4) спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю, 

5) підрозділами внутрішньої безпеки, 

6) судовою міліцією. 

 

До складу (1) кримінальної міліції входять підрозділи: 

1/ карного розшуку, 2/державна служба боротьби з економічною злочинніс-

тю, 3/підрозділи по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, 4/кримінальна 
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міліція справах неповнолітніх, інші оперативні підрозділи органів внутрішніх 

справ. 

 

До складу (2) транспортної міліції входять підрозділи, діяльність яких 

спрямована на забезпечення громад. порядку і громад. безпеки, на б-бу зі 

злочинністю на залізничному повітр.та вод. (морському і річковому) 

транспорті. 

 

До складу (3)спеціальної міліції входять підрозділи: 

1/ карного розшуку, 2/ державної служби по боротьбі з економічною злочин-

ністю, а також інші оперативні підрозділи, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність на спеціальних режимних об'єктах воєнного та 

оборонного значення, доступ на суворо обмежений. 

 

У структуру (4) спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою 

злочинністю входять інформаційно-аналітичні відділи, оперативно-

розшукові, а також оперативно-технічні служби, підрозділи швидкого 

реагування, внутрішньої безпеки, кадрові та інші служби. 

 Головне управління, управління, відділи і відділення по боротьбі з 

організованою злочинністю є юридичними особами, мають самостійні 

кошториси, розрахункові та інші рахунки в банках. 

Спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю органів 

внутрішніх справ є Головне управління по боротьбі з організованою 

злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, управління, відділи і 

відділення по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління 

МВС в Автономній Республіці Крим, Головного управління МВС в областях, 

місті Севастополь та інших міст, відповідних органів на транспорті, які 

підпорядковуються відповідно начальникам головних управлінь; управлінь 

внутрішніх справ. 

 

Підрозділи (5) внутрішньої безпеки  -службою внутрішньої безпеки ГУБОЗ 

МВС України розкривається протиправна діяльність працівників органів 

внутрішніх справ. (Наприклад цією службою в результаті спільних заходів з 

органами прокуратури та СБУ викрито протиправну діяльність працівників 

органів внутрішніх справ, які тривалий час, використовуючи своє службове 

становище, скоювали незаконні дії стосовно громадян. Розслідуванням 

з’ясовано, що протягом 2007-2008 років ряд працівників міліції лінійного 

відділу на станції Сімферополь лінійного управління внутрішніх справ на 

Придніпровській залізниці незаконно затримували громадян та із 

застосуванням фізичного насилля вилучали й привласнювали їхнє майно.Цих 

працівники міліції також підозрюють у скоєнні крадіжок та грабежів.) 

 

Безпека працівників суду та учасників судового процесу нині забезпечується 

спец, підрозділами (6) судової міліції відповідно до Законів України «Про 

державний захист працівників суду і правоохоронних органів», «Про 
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забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» 

(обидва — 1993) та Тимчасового положення про спец, підрозділи міліції для 

забезпечення безпеки працівників суду, правоохор. органів, осіб, які беруть 

участь у крим. судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів.  

(Право на забезпечення безпеки мають: 1) особа, яка заявила до правоохор. 

органу про злочин або в ін. формі брала участь у виявленні, запобіганні, 

припиненні й розкритті злочину чи сприяла цьому; 2) потерпілий або його 

представник у кримінальному процесі; 3) підозрюваний, обвинувачений, 

захисники і законні представники; 4) цивільний позивач, цивільний 

відповідач та їхні представники у справі про відшкодування шкоди, завданої 

злочином; 5) свідок; 6) експерт, спеціаліст, перекладач (див. Перекладач у 

кримінальному процесі, Перекладач у цивільному процесі) і понятий; 7) 

члени сімей та близькі родичі і свояки зазначених осіб, якщо шляхом погроз 

або ін. протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на учасників 

крим. судочинства (ст. 2 Закону «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 

участь у кримінальному судочинстві», ст. 52і КПК України). Здійснення 

заходів безпеки на досудовому слідстві покладається на спец, підрозділи 

органів служби безпеки або внутр. справ, а при розгляді Справи в Суді на 

судову міліцію). 

 

2) Оперативні підрозділи Служби безпеки України 
         

До оперативних підрозділів Служби безпеки України відносяться підрозділи:  

1) контррозвідки, 2)військової контррозвідки, 3)підрозділи захисту 

національної державності, 4)боротьби з корупцією та організованою 

злочинною діяльністю, 5)оперативно-технічні, 6) внутрішньої безпеки, 

7)оперативного документування 

8) боротьби з терроризмом і захистом учасників кримінального судочинства 

та працівників правоохоронних органів. 

Сутність оперативно-розшукової діяльності служби безпеки України 

викладена у ст. 1 Закону України «Про Службу безпеки Україні» яка звучить 

так: Служба безпеки України - державний правоохоронний орган 

спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. 

 

Завдання ОРД Служби безпеки України містяться у ст. 2 Закону 

«Про службу безпеки України» на Службу безпеки України покладається у 

межах визначеної законодавством компетенції захист державного 

суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, 

науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів 

держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних 

спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб. 

До завдань Служби безпеки України також входить попередження, 

виявлення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, 

корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і 

економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу 
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життєво важливим інтересам України. 

Служба безпеки України відповідно до ст. 24 Закону України «Про 

службу безпеки України» зобов'язана: 

 -здійснювати інформаційно-аналітичну роботу в інтересах ефективного 

проведення органами державної влади та управління України внутрішньої та 

зовнішньої діяльності, вирішення проблем оборони, соціально-економічного 

будівництва, науково-технічного прогресу, екології та інших питань, 

пов'язаних з національною безпекою України; 

 -здійснювати заходи контррозвідувального забезпечення дипломатичних 

представництв, консульських та інших державних установ, а також заходи, 

пов'язані з охороною державних інтересів у сфері зовнішньополітичної та 

зовнішньоекономічної діяльності, безпекою громадян України за кордоном; 

 -виявляти, припиняти та розкривати злочини, розслідування яких 

віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України, 

проводити дізнання і слідство у цих справах; розшукува ти осіб, які 

переховуються у зв'язку з вчиненням зазначених злочинів; 

 -здійснювати контррозвідувальні заходи з метою попередження, 

виявлення, припинення і розкриття будь-яких форм розвідувально-підривної 

діяльності проти України. 

Метою діяльності оперативних підрозділів Служби безпеки України, як 

пише С.Г. Гордієнко, є забезпечення державної безпеки як якісного стану 

системи суспільних відносин та державних інституцій, котрий 

характеризується надійним функціонуванням органів державної влади, що 

дає змогу досягти захищеності національних інтересів України, створити 

умови для забезпечення та примноження духовних і матеріальних цінностей 

українського народу. 

 

3) Оперативні підрозділи служби зовнішньої розвідки України. 

До оперативних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України відносяться 

підрозділи: 1)агентурної розвідки, 2)оперативно-технічними, 3)власної 

безпеки. 

 

4) Оперативні підрозділи Державної прикордонної служби України. 
1) розвідувальним органом  спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади у справах охорони державного кордону (агентурної 

розвідки,оперативно-технічним, власної безпеки), 2) оперативно-

розшуковими підрозділами   відповідно спеціально уповноваженого 

центрального органу  виконавчої  влади  у справах охорони державного 

кордону та його територіальних органів, 3)підрозділами з охорони 

державного кордону органів охорони державного кордону та Морської 

охорони, 4)забезпечення внутрішньої безпеки, 5)забезпечення власної 

безпеки, 6)оперативного документування та 7)оперативно-технічними;  

ОРД прикордонних військ полягає в збиранні інформації в інтересах 

забезпечення недоторканності державного кордону, забезпечення 

економічної безпеки, виявлення підготовки різного роду ексцесів на кордоні, 



 62 

пов'язаних з контрабандою наркотиків, зброї, провокування збройних і інших 

конфліктів. 

Підрозділи по ОРД здійснюють також заходи по виявленню осіб, які 

ухиляються від слідства, переховуються від суду чи від покарання при їх 

спробі виїхати за кордон, а також виявленню незаконної міграції при спробі 

іноземних громадян в'їхати на територію України. Оперативно-розшукові 

підрозділи прикордонних військ працюють як таємними, негласними 

методами так і гласно, співпрацюючи з населенням. Правові основи 

діяльності органів прикордонної охорони встановлені як Законом України 

«Про державний кордон України» так і Законом «Про участь 

громадськості в охороні громадського порядку і державного кордону» та 

рядом, інших законів. 

  

5) Оперативні підрозділи управління державної охорони 
В систему органів наділених правом ОРД законодавець включив і 

Управління державної охорони, в якому безпосередньо ОРД займається 

підрозділ оперативного забезпечення охорони. На Управління державної 

охорони покладені обов'язки здійснювати охорону вищих посадових осіб 

державної влади і управління: Президента України, Голову Верховної Ради, 

прем'єр-міністра, членів їх сімей, Генерального прокурора України, Голову 

Верховного Суду України, Голову Конституційного Суду, віце-прем'єр-

міністрів та інших вищих посадових осіб. Необхідність державної охорони 

вищої посадової особи може визначитись законом, або розпорядженням 

глави держави. 

Завданням управління державної охорони є також забезпечення 

охорони й захисту урядових приміщень, зв'язку, майна і обладнання, які 

використовуються для забезпечення життєдіяльності глави держави, 

парламенту та уряду, інших охороняємих посадових осіб. 

Оперативний підрозділ Державної служби охорони, зобов'язаний 

вивчати оперативну ситуацію на об'єктах перебування вищих посадових осіб, 

безпека яких забезпечується згідно закону, збирати і аналізувати інформацію 

про підготовку посягань на охороняємих осіб, терористичних актів, інших 

протиправних посягань на відповідних посадових осіб державної влади і чле-

нів їх сімей і вживати заходів по попередженню таких посягань. Управління 

державної охорони тісно співпрацює з органами служби безпеки і органами 

внутрішніх справ при забезпеченні особистої безпеки і транспортної безпеки 

охороняємих вищих посадових осіб, як в місцях їх постійного перебування 

так і в поїздках по території країни. Охорона вищих посадових осіб здій-

снюється управлінням державної охорони і при їх виїздах в інші країни. В 

таких випадках підрозділи державної охорони співпрацюють із 

спецслужбами країн відвідування. 

В компетенцію оперативного підрозділу державної охорони входить 

також оперативно-аналітичний пошук інформації, яка дозволяє виявляти і 

припиняти посягання на терористичний акт і інші протиправні дії на 

посадових осіб органів державної влади і управління зарубіжних держав, 
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міжнародних організацій під час їх візитів в Україну. Отримана оперативна 

інформація може бути реалізована управлінням державної охорони 

самостійно, разом з іншими правоохоронними органами, передана до відома і 

реалізацій іншим правоохоронним органам, або направлена відповідно 

спецслужбам закордонних країн. 

 

6) Оперативні підрозділи Державної податкової служби 

ОРД в органах Державної податкової служби здійснюється для викриття 

порушень податкового законодавства, виявлення навмисного ухилення від 

сплати податків, обов'язкових платежів, зборів. Правом ОРД в Державній 

податковій службі наділені оперативні підрозділи податкової міліції, а саме 

Головне управління податкової міліції і його відділи, відділення на місцях 

Управління по боротьбі корупцією в органах податкової адміністрації. 

Податкову міліцію очолює начальник податкової міліції Державної 

податкової служби, який одночасно є першим заступником Голови 

Державної податкової адміністрації. 

Законом на податкову міліцію покладено, крім виконання завдань по 

боротьбі з податковими злочинами і правопорушеннями, забезпечення 

безпеки діяльності податкових інспекцій, захисту їх працівників від 

протиправних посягань при виконанні ними службових обов'язків. ОРЗ під-

розділів податкової міліції спрямовуються на глибоку розвідку злочинного 

середовища або угрупування, вивчення ступеню його активності, злочинної 

направленості (способу схилення від сплати податків), можливості 

контрзаходів. 

ОП вивчається досвід і спосіб ухилення від плати податків кожного 

учасника злочинного угрупування, його можливості розмістити незаконно 

добуті кошти таким чином, щоб вони не викликали підозри, можливості 

злочинців відмежуватись від фінансових, речових та інших доказів злочинної 

діяльності. 

Особливістю діяльності ОП податкової міліції є те, що вона служить 

цілям попередження і розкриття прихованих і, перш за все, неочевидних, 

глибоко латентних злочинів. Таким злочинам притаманні ретельна 

підготовка, знищення слідів злочину після його вчинення, різні форми 

обману, фальсифікація документів і їх легалізація, обмова невинних осіб і їх 

підставлення під відповідальність, підкуп свідків і посадових осіб, 

хабарництво, наклеп на окремих посадових осіб, їх компрометація, погроза 

насиллям та безпосереднє вчинення насильницьких дій. 

В таких умовах ОРЗ органів податкової міліції представляють собою 

систему прийомів отримання та реалізації ОР інформації, а також прийомів 

організаційно-тактичного характеру із застосуванням сил і засобів ОРД для 

вирішення оперативно-тактичних завдань щодо запобігання злочинам та їх 

розкриття в сфері податкової системи. 

Реалізація ОР інформації здійснюється в основному, за двома напрямками. 

Перший з метою попередження податкових злочинців: 

 вжиття заходів щодо усунення або нейтралізації причин і умов, що 
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сприяють вчиненню злочинів в сфері оподаткування, як правило, гласного 

характеру; 

 вплив на конкретних осіб від яких можна очікувати скоєння злочину, з 

метою припинення їх небезпечної діяльності чи попередження можливості 

протиправних дій, якщо в діях такої особи ще не має складу злочину; 

 застосування заходів, що ускладнюють підготовку чи скоєння злочину, з 

метою схилення особи відмови від протиправних дій; 

 затримання особи за підготовчі дії, замах на злочин і вжиття до неї, 

передбачених законом заходів покарання відповідно до скоєного.  

Другий - з метою розкриття податкових злочинів: 

 встановлення конкретних обставин вчиненого злочину; 

 затримують підозрювану особу на місці злочину, чи безпосередньо після 

його вчинення, вилучають предмети, які можуть бути доказами 

документують злочину поведінку; 

 схиляють одного із підозрюваних до явки з повинною; 

 легалізують ОР інформацію у відповідності з законом для використання її 

як привід для порушення кримінальної справи, або примусового стягнення 

податків, інших обов'язкових платежів; 

- здійснюють за дорученням слідчого, або самостійно в межах 

своєї компетенції процесуальні дії по збиранню та закріпленню доказів 

злочинної діяльності в сфері оподаткування. 

Здійснюючи ОРД, оперативні працівники податкової міліції 

зобов'язані враховувати те, що незважаючи на її переважно негласний 

характер, всі ОРЗ мають здійснюватись виключно у рамках діючого 

законодавства. 

ОП податкової міліції повинні зосереджувати свою увагу на виявлення, 

попередження та розкриття злочинів в паливно-енергетичному комплексі, 

гірничо-металургійній галузі, агропромисловому комплексі, виготовлення і 

реалізацій підакцизних товарів, медичній галузі, транспорту, банківській 

системі, обігу валюти та ряду інших важливих галузей соціально-

економічного життя України. 

 

7) Оперативні підрозділи органів і установ виконання покарань 

таслідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби 

України 

Оперативно-режимні підрозділи Державної кримінально-виконавчої 

служби України здійснюють ОРД в інтересах виявлення та попередження 

злочинних проявів в установах виконання покарань, а в разі скоєння злочинів 

- з метою їх розкриття і розслідування оперативно-режимні підрозділи 

виявляють умови та причини, які сприяють зрушенням режиму відбування 

покарань, вони здійснюють заходи протидії намаганням окремих в'язнів 

встановити нелегальні зв'язки з особами, що знаходяться на волі і ведуть 

протиправну поведінку, з їх родичами і близькими, вони вживають заходів по 

запобіганню проникнення на територію установ виконання покарань грошей, 
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наркотиків, алкоголю, зброї, інших не-дозволених предметів. Особливим 

завданням оперативно-режимних органів і установ виконання покарань та 

слідчих ізоляторів є запобігання втечам ув'язнених, захопленню заручників, а 

випадок вчинення таких злочинів, оперативно-режимні підрозділи 

займаються збором інформації щодо встановлення можливих місць 

перебування втікачів та їх затримання, звільнення заручників. 

 

З метою виявлення умов, що можуть негативно впливати на діяльність 

установ по виконанню покарань оперативно-режимні підрозділи проводять 

ОРЗ не тільки в самих установах, а й серед населення навколишньої 

території. 

Ці ОП здійснюють оперативно-режимні заходи по збору оперативної 

інформації в установах виконання покарань з метою надання допомоги 

органам внутрішніх справ, інших правоохоронних органів в розкритті 

злочинів відповідно до їх підслідності, в тому числі і по нерозкритим 

злочинам минулих років. 

 

8) Оперативні підрозділи Розвідувального органу Міністерства оборони 

України   1)оперптивними, 2) оперативно-технічними, 3) власної безпеки.   

Ст. 6 Закону України «Про розвідувальні органи України» право здійснення 

оперативно-розтукової діяльності надає також спеціальним підрозділам 

Міністерства оборони України для визначення рівня воєнної загрози, 

забезпечення оборони і інтересів держави у сферах: воєнній, воєнно-

політичній, воєнно-технічній, воєнно-еконбмічній, інформаційній та 

екологічній. 

 

 

3. Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими 

підрозділами правоохоронних органів 

 

У відповідності до ст. 7 Закону України «Про ОРД» ОП зобов'язані 

здійснювати взаємодію між собою та іншими правоохоронними органами з 

метою швидкого і повного розкриття злочинів та викриття винних. Взаємодія 

означає взаємно діяти, спільно робити роботу, співробітництво. В ОРД під 

взаємодією розуміється комплекс спільних, або узгоджених за часом, місцем 

і діями кількох ОП по вирішенню певних завдань в боротьбі зі злочинністю 

спільними зусиллями.  

Для взаємодії потрібні: узгодженість цілей, місця і часу, відповідність 

вимогам закону і нормативних відомчих актів, поєднання найбільш важливих 

взаємодіючих суб'єктів, сил, засобів і методів. ОП діють не самі по собі, а в 

системі органів, які здійснюють ОРД. Вони здатні виконувати свої завдання  

не ізольовано, а у взаємодії з іншими підрозділами правоохоронних 

органів, використовуючи їх можливості.  

Питання координації діяльності ОП стоїть особливо актуально, коли 

злочинність носить різноманітний характер, глибоко законспірована, а їй 
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протистоїть діяльність розгалуженої мережі підрозділів, правоохоронних 

органів, що потребує упорядкування, взаємозв'язку, узгодженості їх спільних 

дій, відповідної підпорядкованості і маневру силами і засобами. Взаємодія 

ОП залежить від виконуваних ними завдань і відомчої приналежності.  

Так, наприклад, ОП ОВС можуть взаємодіяти: 

 між собою в межах ОВС (карний розшук та підрозділ по боротьбі з 

економічною злочинністю); 

 з іншими не оперативними підрозділами свого ОВС (карний розшук і 

слідчий відділ, відділ дізнання, патрульно-постова служба); 

 з ОП іншого ОВС (підрозділи карного розшуку двох сусідніх райвідділів); 

 з ОП іншого правоохоронного відомства (карний розшук і оперативно-

розшуковий підрозділ установи виконання покарань); 

 з неоперативними підрозділами іншого правоохоронного відомства 

(карний розшук і слідчий відділ прокуратури). 

Форми взаємодії можуть бути різними, але вони мають відпо-

відати ряду загальних вимог: -всі ОП мають єдину ціль; -кожний ОП діє в 

межах своєї компетенції; -кожний ОП керується своїми відомчими 

нормативними актами, а працівники - функціональними обов'язками; -

взаємодія супроводжується взаємним інформуванням ОП; -ОП проводять 

взаємні інструктажі, службові наради, засідання, конференції, аналізи і 

підведення підсумків; -всі ОП взаємодіють в межах закону. 

Форми взаємодії ОП можуть носити локальний (місцевий) характер, 

регіональний і загальнодержавний: 

 локальний (місцевий) - в межах одного міста, району, в рамках двох, трьох і 

більше сусідніх правоохоронних органів в інтересах вирішення оперативних 

завдань локального характеру; 

 регіональний - в межах регіону (Слобожанщина, Крим, Галичина, Донбас і 

т.п.), кількох областей, із залученням значної кількості ОП для вирішення 

проблем боротьби з злочинністю регіонального масштабу (боротьби з нелега-

льною міграцією в прикордонних областях, боротьби з контрабандою в 

портових містах); 

 загальнодержавний - в межах держави, із залученням ОП різних відомств, з 

постановкою спільних завдань по боротьбі з правопорушеннями, 

поширеними по всій Україні (організована злочинність, торгівля зброєю, 

наркобізнес, насильницькі злочини на автодорогах). 

Загальнодержавна взаємодія може організовуватись на виконання 

рішень вищих органів влади та управління з питань боротьби зі злочинністю 

Взаємодія в сфері боротьби з злочинністю на практиці складна і 

багатогранна. Крім єдиної цілі, що є головним в організації взаємодії, 

необхідно враховувати і ряд інших критеріїв: 

 характер зв'язків оперативних підрозділів між собою; -терміни здійснення 

спільних заходів;-функції взаємодіючих ОП; -відношення до системи органів, 

здійснюючих ОРД; -ступінь конспірації; -етапи здійснення спільних ОРЗ; -

суб'єкти взаємодії; -форми взаємоінформації. 
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Характер зв 'язків ОП між собою може бути безпосередній і 

опосередкований. Безпосередній, коли ОП взаємодіють між собою 

безпосередньо. Наприклад, підрозділи карного розшуку двох сусідніх органів 

внутрішніх справ взаємодіють в розкритті тяжкого злочину, взаємодія 

підрозділу по боротьбі з економічною злочинністю зі слідчим відділом в 

розслідуванні кримінальної справи і т.п. Опосередковане - коли взаємодія 

організується і підтримується через вищестоящий орган, наприклад, через 

міське управління внутрішніх справ. 

За часом здійснення спільних дій взаємодія ОП може бути 

тимчасовою, обмеженою і постійною. Тимчасова взаємодія направлена на 

вирішення конкретного завдання і, як правило, в інтересах одного із 

учасників взаємодії. Такими можуть бути спільні дії по розшуку і 

затриманню злочинця, спільний рейд по виявленню викраденого 

автотранспорту, відрядження для допомоги працівників одного ОП до 

іншого. Обмежена взаємодія може бути спланована на певний час, 

наприклад проведення місячника безпеки дорожнього руху, проведення 

оперативно-розшукової операції «Перехоплення» чи «Зброя» протягом 

десяти діб з залученням всіх ОП. Постійна взаємодія має місце тоді, коли 

ОП працюють спільно тривалий час над питаннями оперативної перевірки, а 

потім оперативного відпрацювання певних осіб, підозрюваних у вчиненні 

таємних протиправних діянь, включно до їх розкриття, над оперативним 

проникненням в злочинне середовище, над розв'язанням проблемних питань 

на території обслуговування -злочинність неповнолітніх, квартирні крадіжки 

і т.п. 

Функції ОП взаємодіючих між собою, враховуються при розподілі 

завдань, спрямуванні ОРЗ. Залежно від функцій передбачаються різні види 

діяльності: оперативно-розшукова, кримінально-процесуальна, 

організаційно-управлінська, оперативно-технічна і т.п. В свою чергу, кожна 

із цих функцій деталізується на ряд дрібніших функцій, характерних для ОРД 

ОП по виявленню, розкриттю, попередженню і припиненню злочинів. 

Відносно системи органів, здійснюючих ОРД, взаємодія ОП може бути 

внутрішньою і зовнішньою. Внутрішня, коли взаємодіють підрозділи одного 

органу і зовнішня - коли взаємодіють ОП різних правоохоронних відомств.  

По ступеню конспірації взаємодія може бути гласною, відкритою і 

негласною, таємною. ОРЗ, здійснювані з обов'язковим дотриманням 

конспірації, як правило, носять характер негласних. При гласному 

співробітництві спеціальної необхідності в конспірації спільних дій немає, 

що відповідає інтересам всіх взаємодіючих сторін, наприклад, правова 

пропаганда серед населення, спільний огляд місця події, профілактичні 

заходи серед неповнолітніх і т.п. 

Етапами взаємодії можуть бути підготовчий, основний і заключний. 

Підготовчий етап - проведення робочих зустрічей, розробка спільних 

планів, доведення їх до виконавців. Основний етап - виконання спільних 

ОРЗ, їх корегування і доповнення, контроль за реалізацією, безпосереднє 

керівництво ОП. Заключний етап -підведення підсумків, аналіз зробленого, 
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оцінка діяльності, підготовка інформації і подання за результатами спільних 

дій, прийняття нових управлінських рішень. 

За рішенням суб'єктів взаємодії вона може бути повною і частковою. 

Повна взаємодія має місце тоді, коли ОП приймають участь у спільних 

заходах всіма своїми силами і засобами, використовують весь свій арсенал 

можливостей. Наприклад, кілька підрозділів карного розшуку працюють над 

розкриттям тяжкого злочину. На його розкриття направлені всі мо-

жливості, задіяні всі сили. Часткова взаємодія буде тоді, коли у спільних 

заходах приймають участь окремі працівники, використовуються тільки 

частина можливостей ОП. 

Наприклад, взаємодія ОП ОВС і оперативного підрозділу служби 

безпеки в установленні автора анонімних погроз, частковою буде і взаємодія 

ОП ОВС і установи виконання покарань по перевірці будинку, в якому може 

переховуватись втікач і т.п. 

Без взаємної інформації не може бути взаємодії. Обмін інформацією 

може бути письмовим, телефонним, радіообміном, мобільним і 

електрозв'язком. Обмін інформацією може здійснюватися постійно і в 

оговорені часи та дати, або по етапам взаємодії. Обмін інформацією може 

бути повний і частковий. Вибір способів взаємного інформування залежить 

від різних форм взаємодії. 

 

 

Заключне слово. 

Таким чином, ОП здійснюють свою діяльність як негласними так і 

гласними засобами, вони можуть залучати окремих осіб за їх згоди до 

підготовки і проведення ОРЗ та виконувати всі інші ОРЗ передбачені 

Законом України «Про ОРД» оскільки яких-небудь обмежень щодо 

проведення ОРД серед ув'язнених і арештованих закон не встановлює. 
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ТЕМА № 5  „Підстави проведення оперативно-розшукової діяльності в 

Україні” 

 

(2 години) 

 
 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

Вступне слово 

1. Підстави проведення ОРД. 

2. Достатня інформація про протиправні дії кримінального 

характеру  – як підстава для проведення ОРД. 

3. Наявність достатньої інформації про осіб, які безвісно зникли.  

4. Запити повноважних державних органів, установ, організацій про 

перевірку осіб у зв'язку з їх допуском до державної, військової  

та службової таємниці. 

5. Потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах 

безпеки суспільства і держави. 

Заключне слово 

 

 

 

Вступне слово ОРД є однією з найбільш важливих сфер громадського життя, 

яка потребує суворого дотримання законності, оскільки безпосередньо 

зачіпає права і свободи людини і громадянина. Знову наголосимо що 

діяльність ОП та їх окремих посадових осіб по виявленню, розкриттю та 

розслідуванню злочинів та їх профілактики має бути відповідного, 

адекватного характеру і ступеню суспільної небезпеки злочинного посягання, 

співвідношенню " законності і гласності, конспіративності і відкритості, 

тотальності оперативних заходів і індивідуальності підходу до тої чи іншої 

оперативної ситуації. ОРД здійснюється через систему гласних і негласних 

пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюють-

ся із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів. 

Закон дозволяє здійснення ОРД при наявності необхідних підстав для 

проведення ОРЗ і використання відповідних засобів, тобто для початку ОРД 

ОП повинні мати якісь законні приводи. Законні підстави ОРД є гарантією 

дотримання законності при її проведенні. Підстави встановлюють той 

обмежувальний характер щодо застосування сил, засобів і методів ОРД, який 

не допускає безмежного, безконтрольного їх використання. ОРД представляє 

собою найбільш результативну державно-правову форму боротьби із 

злочинністю.  

ОР підрозділи, з одного боку, наділені правом широкого використання 

специфічних сил, засобів і методів в боротьбі із злочинністю, а з іншого боку, 

у відповідності з кримінально-процесуальним законодавством ОП як органи 

дізнання наділені і кримінально-процесуальними функціями. Це дає їм 
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можливість за допомогою ОР методів не тільки виявлять осіб, вчинивших 

злочини, а процесуальним шляхом оформляти, закріплювати отримані 

фактичні дані як докази. Поєднання таких двох функцій сприяє підвищенню 

ефективності ОРД в боротьбі зі злочинністю. Кримінально-процесуальне 

законодавство встановлює вичерпні правила проведення дізнання, 

досудового слідства і судового розгляду кримінальних справ. 

 

Так, ст. 94 КПК України встановлює, що приводом і підставами до 

порушення кримінальної справи є: 

1 -заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, 

посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян; 

 2 -повідомлення представників влади, громадськості або 

окремих громадян, які затримати підозрювану особу на місці вчинення 

злочину або з поличним;  

 3 -явка з повинною;  

 4 -повідомлення, опубліковані в пресі;  

 5 -безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокуро-

ром або судом ознак злочину. 

Кримінальна справ може бути порушена тільки в тих випадках, коли є 

достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину. Якщо порушення 

кримінальної справи початкова стадія кримінального процесу, яка дає 

можливість проводити слідчі дії (виняток у невідкладних випадках лише 

огляд місця події), то ОРД може проводитись за певних законних підстав і 

до порушення кримінальної справи. Як пише В.П.Хомколов: оперативно-

розшукові апарати покликані підготувати «фронт» роботи для органів 

попереднього слідства і за допомогою притаманних їм негласних сил і 

методів забезпечувати розслідування злочинів.  

Дана лекція ознайомить вас з загальною характеристикою проведення 

ОРД про її підстави, про достатню інформацію про протиправні дії 

кримінального характеру,  про наявність достатньої інформації про осіб, які 

безвісно зникли та про запити повноважних державних органів, установ, 

організацій щодо перевірки осіб у зв'язку з їх допуском до державної, 

військової та службової таємниці, потреба в отриманні розвідувальної 

інформації в інтересах безпеки суспільства і держави 

 

 

 

1. Підстави проведення ОРД 

 

ОРД може проводитись лише за наявності достатньої інформації про 

правопорушення, що містять в собі ознаки злочину та про осіб, причетних до 

їх вчинення. На органи дізнання, які мають у своєму складі відповідні ОП, 

прямо покладається вжиття необхідних ОРЗ з метою виявлення ознак злочи-

ну і осіб, що його вчинили. 

Не будучи процесуальною, ОРД поєднується з нею при провадженні 
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дізнання і забезпеченні попереднього слідства. Завдяки заходам ОРД можуть 

бути одержані відомості про злочини і злочинців, отримані предмети й 

документи, які можуть бути доказами, встановлені місця зберігання майна і 

цінностей, здобутих злочинним шляхом, місця переховування від слідства і 

суду, осіб, оголошених в розшук. Але одержані в результаті проведення ОРД 

фактичні дані можуть набути доказового значення тільки в тому разі, якщо 

для її проведення були законні підстави, а результати оформлені й перевірені 

в порядку, визначеному Кримінально-процесуальним Кодексом. 

Такими підставами для проведення ОРД згідно ст.6 Закону України «Про 

ОРД» є наявність достатньої інформації про: 

 злочини, що готуються або вчинені невстановленими особами; 

 осіб, які готують або вчинили злочин; 

 осіб, які переховуються від органів розслідування або ухи-

ляються від відбування кримінального покарання; 

 осіб, які безвісти зникли; 

-розвідувально-підривну діяльність спецслужб іноземних 

держав, організацій та окремих осіб проти України; 

 реальну загрозу життю, здоров'ю, майну, житлу працівників суду і 

правоохоронних органів у зв'язку з їх службовою діяльністю, а також особам, 

які беруть участь у кримінальному судочинстві, членам їх сімей та близьким 

родичам, з метою створення необхідних умов для належного відправлення 

правосуддя; 

 запити повноважних осіб державних органів, установ та організацій про 

перевірку осіб у зв'язку з їх допуском до державної, військової та службової 

таємниці; 

 потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки 

суспільства і держави. 

Підстави для проведення ОРД можуть виникати із заяв, повідомлень 

громадян, посадових осіб, громадських організацій, засобів масової 

інформації, вони можуть міститися у письмових дорученням і постановах 

слідчого, прокурора, ухвалах суду в кримінальних справах, що знаходяться в 

його провадженні, матеріалах органів дізнання, інших правоохоронних 

органів, у запитах ОП міжнародних правоохоронних органів та організацій 

інших держав, а також у запитах повноважних державних органів, установ та 

організацій, визначених Кабінетом Міністрів України, про перевірку осіб у 

зв'язку з їх допуском до державної, військової та службової таємниці. 

Інформацію про ознаки протиправних діянь, що готуються або 

вчинені, а також про осіб, які їх готують або вчиняють, про події і дії, що 

створюються загрозу державній, військовій, економічній чи екологічній 

безпеці, яка може бути підставою для проведення ОРД, якщо немає достатніх 

даних для вирішення питання про порушення кримінальної справи, можна 

отримати із:  

  -аналізу і оцінки оперативної обстановки, вивчення способу життя осіб, 

схильних, виходячи з поведінки в минулому, до скоєння злочинів; 
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 -розгляду причин і умов вже розслідуваних злочинів; 

 -вивчення матеріалів кримінальних справ; 

 -повідомлень засобів масової інформації та інших офіційних повідомлень; 

 -результатів ОРЗ, підсумку діяльності інших державних органів. 

 

 

 

 

2. Достатня інформація про протиправні дії кримінального характеру - 

як підстава для проведення ОРД. 

 

Наявність достатньої інформації про злочини, що готуються або 

вчинені невстановленими особами, про осіб, які готують або вчинили 

злочини, про осіб, які переховуються від органів розслідування або 

ухиляються від кримінального покарання, викликає необхідність і 

правомірність здійснення ОРЗ для встановлення фактичних даних вчиненого 

правопорушення по слідам, залишеним злочинцями на місці події, по 

ознакам, які залишились в пам'яті людей, по деталям, які дозволяють виявити 

латентні злочини. Такі ОРЗ можуть здійснюватись ОП за власною 

ініціативою до порушення кримінальної справи.  

Значна кількість небезпечних злочинів вчиняється організованими 

угрупуваннями по заздалегідь розробленому плану, утаємничено з 

маскуванням або ліквідацією слідів злочину. Окремі небезпечні злочини, 

такі, як збут наркотиків, торгівля зброєю, отримання хабара вчиняються 

узгоджено, тобто за згодою усіх сторін, тому при їх вчиненні, в звичайному 

розумінні, немає потерпілих, які були б зацікавлені у встановлені істини, в 

розкриті злочину. Використання для їх розкриття таких традиційних 

процесуальних засобів, як опитування потерпілих, свідків, підозрюваних, 

виявляється недостатнім. 

В ряді злочинних проявів потерпілі можуть нічого не знати про 

злочинців, наприклад, при вчиненні терористичного акту шляхом вибуху, 

коли постраждали зовсім сторонні люди, або ж знають, але мовчать зі страху 

перед злочинцями, наприклад, у справах про вимагательство, або мовчать в 

силу своєї причетності до інших протиправних дій, як це може бути у 

кримінальних справах по економічним злочинам. В такій ситуації ОРД 

проводиться у взаємодії з процесуальними слідчими діями, поряд і одночасно 

з ними. 

Безумовно, процесуальні дії слідчого чи органу дізнання, прокурора чи 

суду є основними, вони складають основу попереднього слідства і судового 

розгляду справи, а ОРЗ є допоміжними, забезпечуючими; але саме їх 

застосування може мати вирішальне значення для виявлення, розкриття, 

розслідування та припинення злочинних дій. 

Наявність достатньої інформації про подібні криміногенні ситуації 

дає підстави ОП для проведення ОРД. Методи ОРД дозволяють не 

обмежуватись тільки процесуальними діями, а використовувати різноманітні 
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ОР прийоми і засоби:  

- візуальне спостереження,  

- прослухо-вування телефонних розмов,  

- контроль поштових відправлень, телеграфних і інших повідомлень,  

- оперативне проникнення в злочинне середовище, застосовувати при цьому 

необхідні технічні засоби,  

- підтримувати більш чи менш тривалий час контакти з підозрюваними, 

відстежувати і в певній мірі контролювати їх діяльність, збираючи необхідну 

додаткову інформацію про їх поведінку. 

Заходи ОРД при наявності достатньої інформації спрямовуються 
на виявлення часу, місця, способу та інших обставин вчинення злочину, 

встановлення винуватості звинуваченого у вчинені злочину і мотивів 

злочину, обставин, що впливають на ступінь і характер відповідальності 

звинуваченого, характеру і розміру шкоди, завданої злочином. 

При наявності достатньої інформації про осіб, які готують або вчинили 

злочин, ОРЗ направляються на встановлення навмисних дій таких осіб щодо 

створення умов для здійснення злочину, пошуку і підбору засобів і знаряддя 

злочину, співучасників, розробки планів, визначення способу, місця й часу 

вчинення злочину, пошуку пособників, підбурювачів та осіб, які 

переховують злочинців, чи обіцяли схованку на випадок злочину. 

ОРЗ при наявності підстав, таких як постанови слідчого, органу 

дізнання, прокурора чи рішення суду, звернення адміністрації установ 

відбування покарань, орієнтировок інших правоохоронних органів можуть 

здійснюватись відносно осіб, які переховуються від органів розслідування 

або ухиляються від відбування кримінального покарання за вчинення тяжких 

та особливо тяжких злочинів проти держави, прав і свобод людини, 

обвинувачених та підсудних, які ухилилися від слідства та суду, засуджених, 

які втекли з установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, осіб, які 

ухилилися від адміністративного нагляду та інше. 

 

Окремі ОРЗ, які здійснюються при наявності достатньої інформації про 

протиправні дії кримінального характеру можуть тимчасово обмежувати 

окремі конституційні права громадян. До таких ОРЗ, які обмежують 

конституційні права, відносяться: 

      1)проникнення оперативного працівника в приміщення,транспортні 

засоби, на земельні ділянки; 

      2)контроль поштових відправлень, телеграфних і інших повідомлень, 

зняття інформації з технічних каналів зв'язку, застосовування інших 

технічних засобів отримання інформації; 

      3) контроль шляхом відбору за окремими ознаками телеграфно-поштових 

відправлень; 

      4) застосування засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та 

вогнепальної зброї на підставах і в порядку, встановленими законодавством. 

Керівники ОП, здійснюючих контроль за ОРД, прокурори при 

здійсненні нагляду за дотриманням законів при проведенні ОРЗ, судді при 
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санкціонуванні ОРЗ, мають приділяти особливу увагу обгрунтованості 

підстав для їх проведення.  

 

 

3. Наявність достатньої інформації про осіб, які безвісно зникли 

Підставами для проведення ОРД згідно ст. 6 Закону України «Про 

ОРД» є наявність достатньої інформації про осіб, які безвісно зникли. До 

таких осіб відносять тих, хто без видимих причин зник із свого звичного 

оточення, постійного місця проживання чи постійного місця роботи, 

стосовно яких в ОВ справ надійшли заяви чи повідомлення про зникнення і 

є підстави вважати, що вони стали жертвами злочину чи нещасного випадку. 

Такі заяви і повідомлення можуть надійти від родичів і близьких особи, яка 

зникла, від посадових осіб житлово-комунальних органів, адміністрацій 

установ, організацій, підприємств, де працювала чи навчалась безвісно 

зникла особа, від органів місцевої влади і місцевого самоврядування. 

Повідомлення про осіб, які безвісно зникли може бути отримано із засобів 

масової інформації, інформація про зникнення може міститися в матеріалах 

кримінальної справи чи отримана від особи, яка залучена до виконання 

завдань ОРД.           

При отриманні інформації про особу, яка безвісно зникла, ОП 

вивчають обставини, що передували її зникненню, образ життя, зв'язки, 

поведінку в громадських місцях та в побуті, можливу причетність до 

протиправних дій чи можливу свідому втрату зв'язків із своїм оточенням та 

інші деталі, і тільки при наявності достатньої інформації про можливість 

вчинення злочину стосовно особи, яка зникла, виникають підстави для 

проведення ОРД. Особа, яка безвісно зникла може бути вбитою чи стати 

жертвою нещасного випадку із приховуванням тяжких наслідків, може бути 

викраденою для фізичної чи сексуальної експлуатації, захопленою в 

заручники з метою викупу чи виконання інших протиправних умов. 

Застосування ОРЗ стосовно осіб, які безвісно зникли розпочинається, 

як правило, з оперативної перевірки, метою якої є забезпечити вияснення 

достовірності інформації про кримінальний характер зникнення і визначення 

подальшого розвитку ОРД. ОРЗ можуть бути направлені на виявлення 

свідків, інформованих про зникнення розшукуваної безвісно зниклої особи, 

проведення опитування, фіксації показань у вигляді пояснень, технічних 

записів, оформлених у відповідності з нормами закону, використання таких 

показань при допитах та інших процесуальних діях, виявлення предметів і 

документів, які можуть бути доказами, проведення ОРЗ по їх дослідженню, 

збереженню і т.п., фіксацію фактичних даних про дії підозрюваних в процесі 

здійснення оперативного спостереження за ними. 

Встановлення істини можливе тільки при поєднанні різних ОРЗ по 

перевірці інформації адекватно висунутим версіям зникнення. Характер ОРЗ 

залежить від конкретних обставин зникнення людини, її кримінальної 

характеристики, якщо вона причетна до вчинення протиправних дій, часу, 

способу і прийомів, застосованих підозрюваними для приховування свого 
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злочину, його корисної мотивації, алібі, яке приготували особи, винні у зник-

ненні людини. ОРД при кримінальному зникненні людей вимагає певної 

спеціалізації працівників ОП, тому в ОВС в службі кримінального розшуку 

створюються спеціальні підрозділи по розшуку безвісно зниклих громадян. 

4. Запити повноважних державних органів, установ, організацій про 

перевірку осіб у зв'язку з їх допуском до державної, військової та 

службової таємниці 

 

Згідно ст. 6 Закону України «Про ОРД» підставою для її проведення є 

запити повноважних державних органів, установ та організацій про 

перевірку осіб у зв'язку з їх допуском до державної, військової та 

службової таємниці. 

Закон України «Про державну таємницю» визначає державну 

таємницю як вид таємної інформації, які охоплює відомості про галузі 

оборони, економіки, зовнішніх відносин, державної безпеки і охорони 

правопорядку, розголошення яких може причинити шкоду життєво 

важливим інтересам України і які визнані в порядку встановленому законом 

державною таємницею і підлягають охороні з боку держави. Державний 

комітет України з питань державних таємниць встановлює ступінь 

таємності відповідної інформації, що визначає важливість такої інформації, 

можливу шкоду внаслідок її розповсюдження, заходи обмеження доступу до 

неї і рівень її охорони державою. 

 (Ступінь секретності: -таємно, -цілком таємно, -особливої важності.) 

Безумовно, що особи, які допускаються до володіння таємною 

інформацією підлягають перевірці щодо їхніх особистих морально-

психологічних та професійних якостей. Запити про таку перевірку до ОП 

можуть надсилати тільки державні органи, установи та організації 

уповноважені на такі звернення. Законодавство України про державну 

таємницю не поширюється на відносини, пов'язані з охороною комерційної 

чи банківської таємниці, іншої конфіденційної і таємної інформації, якщо 

остання одночасно не являється державною таємницею. 

Інформація, яка може бути віднесена до державної таємниці 

визначається Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом 

Міністрів України Міністерствами і відомствами у відповідності до Закону 

України «Про державну таємницю». До неї може бути віднесена інформація: 

а) в сфері оборони - про зміст стратегічних і оперативних пла- 

нів і інших документів бойового управління, стратегічному і 

мобілізаційному розгортанню військ, про показники, які характе- 

ризують організацію, чисельність, дислокацію, бойову і мобіліза- 

ційну готовність, бойову і іншу військову підготовку, озброєння і 

матеріально-технічне забезпечення збройних сил України і інших 

військових формування України та інша важлива оборонна інфо- 

рмація; 

б) в сфері економіки - про мобілізаційні плани і мобілізаційні 

потужності народного господарства, запасах і обсягах постачан- 
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ня стратегічних ресурсів сировина і матеріалів, розміщення і об- 

сягах державних матеріальних резервів, державних запасах до- 

рогоцінних металів, валюти, інших цінностей, операції пов'язані 

з виготовленням грошової маси, охороною її від підробки, обер- 

танням, обміном і вилученням із обігу, а також інших особливих заходах 

фінансової діяльності держави; 

в) в сфері зовнішніх відносин - про директиви, плани, вказівки 

делегаціям і посадовим особам по питанням зовнішньоекономіч- 

ної і зовнішньої політичної діяльності України, про військове, на- 

уково-технічне, інше співробітництво України з іноземними дер- 

жавами, якщо розголошення відомостей про це буде причиняти 

шкоду інтересам України, про експорт і імпорт озброєнь, військо- 

вої техніки, окремих стратегічних видів сировини і продукції; 

г) в сфері державної безпеки і охорони правопорядку - про 

захист, плани, організацію, фінансування, матеріально-технічне 

забезпечення, засобах, методах, формах і результатах розвідува- 

льної, контррозвідувальної і оперативно-розшукової діяльності, 

про осіб, які співпрацюють чи раніше співпрацювали на конфі- 

денційній основі з органами, здійснюючими таку діяльність; про 

організацію і порядок охорони вищих органів законодавчої і ви- 

конавчої влади, державних банківських установ і вищих посадо- 

вих осіб держави; про систему урядового зв'язку і спеціального 

зв'язку, про систему шифрів і роботи з ними, проведення науко- 

вих досліджень в області криптографії, про інші засоби форми і 

методи охорони державної таємниці. 

Виконуючи запити повноважних державних органів, установ та 

організацій про перевірку осіб у зв'язку з їх допуском державної, військової 

та службової таємниці, ОП встановлюють наявність підстав, які можуть бути 

приводом для відмови в наданні допуску до державної таємниці. Допуск до 

державної таємниці не надається у випадках: 

 відсутності у громадянина обґрунтованої необхідності в роботі з 

інформацією, яка складає державну таємницю; 

 виявлення в процесі перевірки особи в зв'язку з допуском до державної 

таємниці фактів його сприяння протиправній діяльності органів іноземних 

державних і іноземних організацій або участі особи в об'єднаннях громадян, 

діяльність яких не підлягає легалізації, або заборонена в судовому порядку, 

чи не виконання ним обов'язків по збереженню державної таємниці, яка була 

довірена їй раніше; 

 відмова громадянина взяти на себе зобов'язання по збереженню державної 

таємниці, яка буде йому довірена або відсутності його згоди на передбачені 

законодавством обмеження прав у зв'язку з допуском до державної таємниці; 

 наявності у громадянина судимості за тяжкі злочини, не погашеної чи не 

знятої в установленому законом порядку; 

 наявності у громадянина психічних захворювань, які можуть причинити 
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збитки державній таємниці, у відповідності з переліком, затвердженим 

Міністерством охорони здоров'я і Державним комітетом з питань державної 

таємниці; 

В наданні допуску може бути відмовлено і у випадках коли буде 

встановлена наявність особистих зв'язків громадянина з особами причетними 

до протиправної діяльності іноземних держав і іноземних організацій, якщо 

громадянин не припинив такі зв'язки після офіційного письмового 

попередження, органами Служби безпеки України; повідомлення 

громадянином недостовірних відомостей про себе; постійного проживання за 

кордоном чи оформлення ним документів на виїзд для постійного 

проживання за кордоном. 

Перевірки осіб у зв'язку з допуском до державної таємниці 

здійснюються органами Служби безпеки України в місячний термін в 

порядку встановленому Законом України «Про державну таємниці» і 

Законом України «Про ОРД». 

В процесі перевірки вияснюється наявність або відсутність обставин 

дозволених або забороняючих надання допуску до державної таємниці. 

Мотивований висновок органу здійснюючого ОРД в зв'язку з запитом про 

перевірку особа на можливість надання допуску до державної військової та 

службової таємниці є обов'язковим для посадових осіб, уповноважених 

приймати рішення про надання допуску. 

Посадові особи, уповноважені приймати рішення про надання допуску 

до державної таємниці, зобов'язані повідомити громадянина в письмовій 

формі причини і підстави відмови в наданні допуску. Громадянин має право 

оскаржити таку відмову посадовій особі вищого рівня, якій підпорядкована 

та посадова особа, яка прийняла рішення про відмову в наданні допуску до 

державної таємниці. На випадок незадоволеності прийнятим рішенням по 

скарзі, громадянин має право оскарження протиправних дій посадових 

осіб в суді. Як бачимо, результати діяльності ОП по запитам державних 

органів в зв'язку з наданням допуску до державної, військової та службової 

таємниці можуть бути оцінені судом на їх відповідність закону. Раніш 

наданий допуск до державної таємниці може бути скасований при 

виникненні чи при виявленні підстав, які унеможливлюють такий допуск. 

ОП здійснюють оперативні заходи охорони державної таємниці в 

процесі розвідувальної, контррозвідувальної діяльності і ОРД органами 

Служби безпеки України, ОП ОВС, охорони державного кордону, інших 

державних органів, яким право здійснення такої діяльності надано 

законодавством. 
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5. Потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки 

суспільства і держави 

 

Одним із завдань ОРД є пошук і фіксація фактичних даних про 

розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та 

організацій з метою отримання інформації в інтересах безпеки громадян, 

суспільства і держави. Потреба в отриманні такої розвідувальної інформації є 

підставою для проведення ОРД. Суб'єктами ОРД, метою якої є отримання 

розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави є 

розвідувальні органи, наділені таким правом відповідно до Закону України 

«Про розвідувальну діяльність», ОП Служби безпеки України, розвідувальні 

органи Міністерства оборони України, інші розвідувальні органи. 

Розвідувальна діяльність - діяльність спеціальних органів державної 

влади, спрямована на захист національних інтересів України від зовнішніх 

загроз, сприяння формування і реалізації державної політики у сферах 

національної безпеки і оборони. Розвідувальна діяльність здійснюється з 

метою отримання розвідувальної інформації, тобто відомостей про реальні та 

потенційні можливості, плани, наміри і дії іноземних держав, організацій та 

окремих осіб, що загрожують національним інтересам України, а також про 

події і обставини, що стосуються національної безпеки і оборони. 

Для пошуку і отримання розвідувальної інформації та забезпечення 

безпеки своїх співробітників розвідувальні органи використовують методи і 

засоби ОРД у порядку визначеному у Законі України «Про ОРД», з 

урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про 

розвідувальну діяльність». 

Згідно ст. 6 Закону України «Про розвідувальну діяльність» 

розвідувальну діяльність в інтересах національної безпеки України, захисту її 

суверенітету, територіальної цілісності та національних інтересів від 

зовнішніх загроз, в межах визначених законом повноважень, здійснюють 

розвідувальні органи: 
1.-Служби безпеки - для забезпечення інтересів держави в політичній, 

економічній, військово-технщній, науково-технологічній, інформаційній та 

екологічній сферах; 

2.-Міністерства оборони України - для визначення рівня воєнної загрози, 

забезпечення оборони і інтересів держави у сферах: воєнній, воєнно-

політичній, воєнно-технічній, воєнно-економічній, інформаційній та 

екологічній; 

3.-спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань захисту 

державного кордону України - для забезпечення інтересів держави у 

сферах прикордонної та імміграційної політики, а також в інших сферах, що 

стосуються питань захисту державного кордону України та її суверенних 

прав у виключній (морській) економічній зоні та континентальному шельфі. 

Ст. 24 Закону України «Про Службу безпеки України» визначає 

основні завдання служби безпеки України серед яких завдання - 

«здійснювати контррозвідувальну та інформаційно-аналітичну роботу в 
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інтересах ефективного проведення органами державної влади та управління 

України внутрішньої і зовнішньої діяльності, вирішення проблем оборони, 

соціально-економічного будівництва, науково-технічного прогресу, екології 

та інших питань, пов'язаних із національною безпекою України». 

Розвідувальна діяльність може носити стратегічний і тактичний 

характер. Термін «стратегічна розвідка» відображає довгостроковий 

характер розвідувально-пошукової роботи, підкреслюючи ту обставину, що 

лише тривалий детальний збір інформації, її аналіз і оцінка можуть 

забезпечити виконання складних завдань, передбачених оперативно-

розшуковим законодавством. 

Розподіл на стратегічну і тактичну розвідувальну діяльність і 

відповідно на стратегічну і тактичну розвідувальну інформацію 

обумовлюється метою і цілями, які використовуються для їх досягнення. 

Якщо стратегічна розвідувальна інформація стосується інтересів цілого сус-

пільства і держави, то розвідувальна інформація тактичного характеру 

збирається для проведення конкретних акцій, запланованих ОП проби 

конкретних організацій і осіб. 
Розвідувальна інформація може бути отримана і іншими суб'єктами 

ОРД. Так, оперативні підрозділи Держкомкордону зобов'язані проводити збір 

інформації в інтересах забезпечення недоторканності державного кордону, 

забезпечення економічної безпеки, виявлення фактів підготовки різного роду 

ексцесів на кордоні, пов'язаних з контрабандою зброї, наркотиків, незаконні 

міграції, провокування конфліктів і т.п. 

 

Заключне слово. Таким чином, оперативну інформацію 

розвідувального характеру можуть отримати і ОП ОВС, здійснюючи ОРД 

стосовно транснаціональних організованих злочинних угрупувань, злочинів в 

зовнішньоекономічної діяльність, незаконного ввезення зброї, наркотиків, 

нелегальної міграції. Інформація, що носить розвідувальний характер має 

бути передана до інших ОП, для яких збирання розвідувальної інформації 

відповідно до законодавства є головним завданням. 
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ТЕМА № 6  „Права та обов’язки оперативних підрозділів” 

 

(2 години) 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

 

Вступне слово. 

1. Права оперативних підрозділів. 

2. Права спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою 

Злочинністю. 

3. Обов’язки оперативних підрозділів.  

4. Застосування оперативними підрозділами засобів фізичного впливу, 

спеціальних засобів та вогнепальної зброї. 

Заключне слово. 

 

Вступне слово. Протягом останніх років Україна приєдналась до всіх основ-

них Європейських конвенцій і протоколів з питань боротьби з організованою 

злочинністю, корупцією, торгівлі людьми, контрабанди, торгівлі зброєю і 

відмиванням брудних грошей. Тим самим вона взяла на себе зобов'язання 

взаємодіяти з європейською і світовою спільнотою в питаннях протидії 

міжнародній транснаціональної злочинності. 

Законодавче закріплення повноважень ОП, які здійснюють ОРД, 

міститься в різних законах України, зокрема, в Кримінально-процесуальному 

Кодексі, Законах України «Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю», «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь 

у кримінальному судочинстві», «Про розвідувальну діяльність» та в ряді 

інших.  

Але найбільш повні, детальні і безпосередньо права ОП, їх сутність, 

принципи, гарантії дотримання прав і свобод людини, правове становище 

громадян, які сприяють виконанню завдань ОРД, в тому числі і осіб, які спів-

працюють на конфіденційній основі, а також види, підстави, умови 

проведення ОРЗ надаються у Законі України «Про оперативно-розшукову 

діяльність». Поряд з цим компетенцію кожного правоохоронного органу чи 

спецслужби визначають галузеві правові акти, такі як Закон України «Про 

міліцію», Закон України «Про Службу безпеки України», Закон України 

«Про державну податкову адміністрацію» і ряд інших. Рішення 

Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою 

злочинністю, прийняті в межах його компетенції та відповідно до 

законодавства України, є обов'язковими для виконання державними 

органами і посадовими особами, до яких вони звернені. 

Дана лекція ознайомить вас з правами  та обовязками ОП,  порядком 

застосування ОП засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та 

вогнепальної зброї. 
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1. Права оперативних підрозділів 

 

Ефективність боротьби зі злочинністю значною мірою залежить від тих 

прав і повноважень, якими законодавець наділяє правоохоронні органи. ОРД 

є однією із головних ланок загального механізму боротьби зі злочинністю, 

захисту від неї окремих громадян, інтересів суспільства і держави. Вся 

процесуальна діяльність правоохоронних і судових органів в сфері 

кримінального судочинства, незалежно від їх безпосередніх завдань, 

спрямована на всебічне, повне та об'єктивне дослідження обставин події. 

Повнота дослідження -це правильне і повне визначення предмета 

доказування, повне з'ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню в 

кримінальній справі, збирання, перевірка та оцінка всієї сукупності доказів, 

які стосуються даної справи. Своєрідним інструментом для забезпечення цих 

вимог закону є використання ОРЗ, правом здійснення яких наділені ОП. 

Ст. 8 Закону «Про ОРД» наголошує, що ОП для виконання завдань 
ОРД при наявності підстав, передбачених ст. 6 вищезгаданого закону, 

надаються такі права: 

     1) опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу; 

     2) проводити контрольну та оперативну закупівлю  та постачання товарів, 

предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та 

юридичних  осіб  незалежно від форм власності з метою виявлення та 

документування фактів протиправних діянь. Порядок проведення 

оперативної закупівлі та контрольованого постачання визначається 

нормативними актами Міністерства внутрішніх  справ України, податкової 

міліції, Служби безпеки України, погодженими з Генеральною прокуратурою 

України та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 

     3) порушувати в установленому законом порядку питання про проведення 

перевірок фінансово-господарської діяльності  

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та осіб, які 

займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської 

діяльності індивідуально, та брати участь в їх проведенні 

     4) ознайомлюватися з документами та даними, що характеризують 

діяльність підприємств, установ та організацій,  

вивчати їх, за рахунок коштів, що виділяються на утримання  

підрозділів, які здійснюють ОРД, виготовляти копії з таких документів, за 

вимогою керівників підприємств, установ та організацій - виключно на 

території таких підприємств, установ та організацій, а з дозволу суду - 

витребувати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, 

установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у 

підготовці або вчиненні злочину, джерело та  

розміри їх доходів, із залишенням копій таких документів та опису 

вилучених документів особам, в яких вони витребувані, та забезпеченням їх 

збереження і повернення у встановленому порядку. Вилучення оригіналів 

первинних фінансово-господарських документів забороняється, крім 

випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом;  
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     5) проводити операції по захопленню злочинців, припиненню злочинів, 

розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних держав, організацій 

та окремих осіб;  

     6) відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників або 

мешканців для з'ясування обставин вчиненого або такого, що готується, 

злочину, а також збирати відомості про протиправну діяльність 

підозрюваних або осіб, щодо яких провадиться перевірка; 

     7) негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого або особливо тяжкого 

злочину, документи та інші предмети, що можуть бути доказами підготовки 

або вчинення такого злочину, чи одержувати розвідувальну інформацію, у 

тому числі шляхом проникнення оперативного працівника в приміщення, 

транспортні засоби, на земельні ділянки 

     8) здійснювати проникнення в злочинну групу негласного  

працівника оперативного підрозділу або особи, яка співробітничає з 

останнім, із збереженням в таємниці  достовірних даних щодо їх особистості. 

     Про необхідність такого проникнення виноситься постанова, яка 

затверджується начальником відповідного органу; 

     9) знімати інформацію з каналів зв'язку,  застосовувати інші технічні 

засоби отримання інформації; 

     10) контролювати шляхом відбору за окремими ознаками  

телеграфно-поштові відправлення; 

     11) здійснювати візуальне спостереження в громадських  місцях із 

застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших 

технічних засобів; 

     12) мати гласних і негласних штатних та позаштатних  

працівників 

     13) встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах 

добровільності; 

     14) отримувати від юридичних та фізичних осіб безкоштовно або за 

винагороду інформацію про злочини, які готуються або вчинені, та загрозу 

безпеці суспільства і держави; 

     15) використовувати за згодою адміністрації службові  

приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ, 

організацій, а так само за згодою осіб - житло,  інші приміщення, транспортні 

засоби і майно, які їм належать; 

     16) створювати з метою конспірації підприємства, організації, 

використовувати документи, які зашифровують особу чи відомчу належність 

працівників, приміщень і транспортних засобів оперативних підрозділів; 

     17) створювати і  застосовувати  автоматизовані інформаційні системи; 

     18) застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні  засоби та 

вогнепальну зброю на підставах і в порядку, встановлених законами про 

міліцію, Службу безпеки, Державну прикордонну службу України, державну 

охорону органів державної влади України та посадових осіб;  

     19) звертатися у межах своєї компетенції із запитами до правоохоронних 

органів інших держав та міжнародних  правоохоронних організацій 
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відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а 

також установчих актів та правил міжнародних правоохоронних організацій, 

членом яких є Україна.  

 

 Негласне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, 

зняття інформації з каналів зв'язку, контроль за листуванням, телефонними 

розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, застосування інших 

технічних засобів одержання інформації проводяться за рішенням суду, 

прийнятим  за поданням керівника відповідного оперативного  підрозділу або 

його заступника. Про отримання такого дозволу суду або про відмову в 

ньому зазначені особи повідомляють прокурору протягом доби. Застосування 

цих заходів проводиться виключно з метою запобігти злочинові чи з'ясувати 

істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншим способом 

одержати інформацію неможливо. За результатами здійснення зазначених 

ОРЗ складається протокол з відповідними додатками, який підлягає 

використанню як джерело доказів у кримінальному судочинстві 

 Виключно з метою отримання розвідувальної інформації для 

забезпечення зовнішньої безпеки України, запобігання і припинення 

терористичних актів, розвідувально-підривних посягань спеціальних служб 

іноземних держав та іноземних організацій зазначені заходи можуть 

здійснюватись в порядку, узгодженому з Генеральним прокурором України 

та Головою Верховного Суду України.  

 Для виконання окремих доручень в ході проведення ОРД можуть 

залучатись працівники інших підрозділів. 

 При виконанні завдань ОРД, пов'язаних з припиненням 

правопорушень у сфері податкового законодавства, права, передбачені цією 

статтею, надаються виключно  

органам податкової міліції у межах їх компетенції.  

 Координацію дій щодо реалізації прав підрозділів, які  

проводять ОРД з метою боротьби з тероризмом, здійснює Служба безпеки 

України.  

 Розвідувальним органам України надаються права, передбачені 

частиною  першою цієї статті, крім пунктів 2, 3, 5, 6, а також пункту 7 в 

частині негласного виявлення та фіксування слідів тяжкого або особливо 

тяжкого злочину, документів та інших предметів, що можуть бути доказами 

підготовки або вчинення такого злочину 

 

 Оперативні працівники не несуть відповідальності за заподіяну шкоду, 

якщо вони діяли в стані необхідної оборони або крайньої необхідності. 

Надаючи ОП для виконання завдань ОРД певні права, законодавець зазначає, 

що їх можна використовувати тільки за наявності підстав, передбачених в ст. 

6 Закону «Про ОРД». 

 

Закон дає вичерпний перелік повноважень державних органів у 

сфері ОРД. В ньому немає припущень або двозначного змісту, чи 
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поширювального поняття на контакт «і таке інше». Навпаки, використання 

цілого ряду ОРЗ уточняється або обмежується, наприклад, «опитувати осіб за 

їх згодою», «проводити контрольні закупки товарів з метою виявлення фактів 

протиправної поведінки», «відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх 

власників», «використовувати за згодою адміністрації службові при-

міщення...», «виключно з метою отримання...», чи спеціального дозволу суду 

на їх проведення потребує такий обмежувальний характер застосування ОРЗ 

підрозділів, які здійснюють ОРД, гарантує дотримання законності' і 

спрямовує ОП на конкретну діяльність по виконанню покладених на них 

завдань. 

Ст. 8 закону дає дозвіл ОП в ОРД поєднувати гласні і негласні заходи. 

Під гласними оперативно-розшуковими заходами розуміються такі, 

які здійснюються ОП гласно, відкрито, без приховування від сторонніх 

осіб їх характеру і цілей, а оперативний працівник не конспірується і 

виступає офіційно як представник ОП. 

Під негласними оперативно-розшуковими заходами слід розуміти 

такі, що здійснюють ОП конфіденційно, конспіративно, а оперативні 

працівники, виконуючи їх, приховують свою приналежність до ОП, а цілі і 

мети яких їм належить досягти шифрують іншими намірами. 

Згідно Кримінально-процесуального законодавства України органи, що 

здійснюють ОРД, являються одночасно і органами дізнання. Такий підхід дає 

можливість поєднувати процесуальні права і права оперативно-розшукової 

компетенції, що дозволяє ОП більш гнучко і маневрено виконувати завдання, 

поставлені перед ними. Реалізація ОР повноважень, проголошених в ст. 8 

Закону «Про ОРД», дозволяється тільки підрозділам, які здійснюють ОРД. 

Гласні ОРЗ можуть проводитись і як негласні, а негласні тільки 

негласним шляхом, як передбачено в законі. 

Для того, щоб виконувати ОРЗ, оперативному працівнику необхідні: 

 призначення на посаду в конкретному ОП, надання повноважень, 

адекватних завданням ОРД; 

 спеціалізація по лінії чи профілю оперативно-розшукової роботи 

(оперативна робота, кримінальний пошук, оперативно-технічна служба) 

тощо. 

Ефективність боротьби зі злочинністю значною мірою залежить від тих 

прав і повноважень, якими законодавець наділяє правоохоронні органи. ОРД 

є однією із головних ланок загального механізму боротьби зі злочинністю, 

захисту від неї окремих громадян, інтересів суспільства і держави. Вся 

процесуальна діяльність правоохоронних і судових органів в сфері 

кримінального судочинства, незалежно від їх безпосередніх завдань, 

спрямована на всебічне, повне та об'єктивне дослідження обставин події. 

Повнота дослідження -це правильне і повне визначення предмета 

доказування, повне з'ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню в 

кримінальній справі, збирання, перевірка та оцінка всієї сукупності доказів, 

які стосуються даної справи. Своєрідним інструментом для забезпечення цих 

вимог закону є використання ОРЗ, правом здійснення яких наділені ОП. 
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2. Права спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою 

злочинністю (ОБОЗ) 

(Стаття 2.  Мета боротьби з організованою злочинністю. Метою боротьби з 

організованою злочинністю є:встановлення контролю над організованою 

злочинністю, її локалізація, нейтралізація та ліквідація;усунення причин і 

умов існування організованої злочинності.) 

Ст. 5 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю»(от 30.06.1993г.) передбачає створення в 

системі державних органів (ОБОЗ), які здійснюють боротьбу з організованою 

злочинністю, спеціальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України 

по боротьбі з організованою злочинністю та спеціальні підрозділи Служби 

безпеки України по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. 

Закон передбачає, що в разі необхідності Верховною Радою України на 

постійній або тимчасовій основі можуть бути створені й інші спеціальні 

ОБОЗ. 

Спеціальні підрозділи у своїй діяльності керуються Конституцією 

України, наведеним вище законом, Кримінально-процесуальним Кодексом, 

Кримінальним кодексом, Законами України «Про ОРД», «Про міліцію», 

«Про Службу безпеки України», «Про прокуратуру», «Про судоустрій» та 

іншими законодавчими актами і відомчими нормативними актами. 

Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю 

Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України та їх працівники 

мають права, передбачені Законами України «Про організаційно-правові 

основи боротьби з організованою злочинністю», «Про ОРД», «Про держав-

ний захист працівників суду і правоохоронних органів», «Про забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» та галузевими 

законами «Про міліцію» і «Про Службу безпеки України». Як органи 

дізнання спеціальні підрозділи користуються процесуальними правами, 

передбаченими Кримінально-процесуальним Кодексом України для органів 

дізнання. 

При здійсненні заходів боротьби з організованою злочинністю 

спеціальними підрозділами органів внутрішніх справ і Служби безпеки 

України надаються повноваження. (Ст.12) 

1- заводити оперативно-розшукові справи (постанова про 

заведення справи затверджується начальником спеціального підрозділу); 

2-на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних 

підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю одержува- 

ти від банків, а також кредитних, митних, фінансових та інших 

установ, підприємств, організацій (незалежно від форм власнос- 

ті) інформацію і документи про операції, рахунки, вклади, внут- 

рішні та зовнішні економічні угоди фізичних та юридичних осіб. 

Документи та інформація повинні бути подані негайно, а якщо 

це неможливо - не пізніше протягом 10 діб; 
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3-залучати до проведення перевірок, ревізій та експертиз 

кваліфікованих спеціалістів установ, організацій контрольних і 

фінансових органів; 

            4-одержувати інформацію з автоматизованих інформаційних і 

довідкових систем та банків даних, створюваних Верховним Судом України, 

Генеральною прокуратурою України, Антимонопольним комітетом України, 

Фондом державного майна України, міністерствами, відомствами, іншими 

державними органами України; 

                     5-в разі одержання фактичних даних про організовану злочинну 

діяльність для їх перевірки витребувати та одержувати від державних 

органів, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій (незалежно 

від форм власності) інформацію і документи. Витребовувані документи та 

інформація повинні бути подані негайно або не пізніше 10 діб. 

 

Спеціальні підрозділи за матеріалами ОРД та кримінальних справ 

мають право подавати до суду заяви про скасування реєстрації і припинення 

діяльності суб'єктів підприємництва, а також за наявності підстав, перед-

бачених законом, подавати до суду позови про визнання недійсними угод у 

порядку, встановленому законодавством України. 

При здійснені боротьби з організованою злочинністю оперативні 

працівники спеціальних підрозділів органів внутрішніх справ і Служби 

безпеки України мають право: 

- за письмовим розпорядженням керівника відповідного 

спеціального підрозділу входити за службовими посвідченням на 

територію, у приміщення, склади та сховища підприємств, організацій і 

установ (крім іноземних, дипломатичних представництв), незалежно від їх 

відомчої належності та форм власності, на контрольно-пропускні пункти 

прикордонних військ та митниць, а також у виробничі приміщення громадян, 

які займаються підприємницькою діяльністю; 

- за постановою та з санкції відповідного прокурора по на-

гляду за виконанням законів спеціальними підрозділами по боротьбі з 

організованою злочинністю, а у невідкладних випадках - з наступним 

повідомленням прокурора протягом доби в разі загрози знищення, 

приховування або втрати предметів чи документів, які можуть бути 

використані у розкритті та розслідуванні злочинної діяльності, на строк до 

10 діб опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші 

сховища, брати їх під охорону, накладати арешт на грошові кошти та інші 

цінності фізичних та юридичних осіб, вилучати предмети і документи із 

складанням відповідного акта. Копії акта вручаються громадянину чи 

представнику підприємства, установи, організації. 

Оперативні управління, відділи та відділення спеціальних підрозділів 

мають повноваження органу дізнання. ОБОЗ можуть порушувати і 

розслідувати, передавати через відповідного прокурора по нагляду за 

виконанням законів спеціальними підрозділами за підслідністю в інші органи 

внутрішніх справ і Служби безпеки України кримінальні справи про 
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виявлені ними злочини, у такому ж порядку витребувати і приймати від них 

до свого провадження кримінальні справи про злочини, вчинені 

організованою групою чи злочинною організацією. Питання вирішення 

спорів про підслідність зазначених кримінальних справ регулюються 

Кримінально-процесуальним кодексом України і Законом України «Про 

організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю». 

При здійснені боротьби з організованою злочинністю спеціальні 

підрозділи ОБОЗ ОВС і Служби безпеки України мають право, якщо інших 

заходів для розкриття організованої злочинності та притягнення винних до 

відповідальності недостатньо, використовувати штатних і нештатних 

негласних співробітників, які вводяться під легендою прикриття в 

організовані злочинні угруповання. Введення негласного співробітника в 

організовані злочинні групи та організації здійснюється за наявності 

відомостей про організовану злочинну діяльність та на підставі письмового 

доручення. 

Для виконання доручення негласний співробітник вправі під легендою 

прикриття вступати в трудові, цивільно-правові та інші відносини. Шкода 

або збитки, завдані діями негласного співробітника під час виконання 

доручення, відшкодовуються за рахунок державного бюджету. Негласний 

співробітник не несе відповідальності за завдані ним шкоду або збитки, якщо 

його дії були необхідними для виконання доручення. 

Питання діяльності негласних співробітників, соціальні та інші гарантії 

для них регулюються Положенням про негласного співробітника 

спеціального підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю, яке 

затверджується Кабінетом Міністрів України. (Постанова вiд 30.06.1993 № 

3342-XII), 

Для здійснення заходів ОБОЗ спеціальні підрозділи ОВС і Служби 

безпеки України мають право залучати до співробітництва учасників 

організованих злочинних угруповань на підставі письмового доручення та 

відповідно до нормативних актів Міністерства внутрішніх справ та Служби 

безпеки України. 

Учасник організованого злочинного угруповання може бути 

частково або повністю звільнений від кримінальної відповідальності та 

покарання, якщо він у процесі ОРД, попереднього розслідування чи 

судового розгляду справ сприяє викриттю організованих злочинних груп та 

злочинних організацій і вчинених ними злочинів, притягненню винних до 

відповідальності, відшкодуванню шкоди фізичним та юридичним особам і 

державі. 

У боротьбі з організованою злочинністю спеціальним підрозділам ОВС 

і Служби безпеки України надається право за попередньою санкцією суду 

додатково використовувати спеціальні технічні засоби у випадках: 

 контролю, фіксації і документування розмов та інших дій осіб за наявності 

підстав вважати їх причетними до організованої злочинної діяльності; 

 фіксації та документування факту телефонної розмови між громадянами, 

надсилання листа або телеграфного повідомлення, без порушення таємниці 
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змісту телефонної розмови, листа або телеграфного повідомлення; 

 забезпечення особистої безпеки і безпеки житла, майна співробітників 

спеціальних підрозділів ОВС і Служби безпеки України, учасників 

кримінального судочинства, їх близьких родичів, за їх згодою, в разі загрози 

заподіяння їм шкоди у зв'язку з їх участю в боротьбі з організованою 

злочинністю. 

В інших випадках спеціальні підрозділи ОБОЗ ОВС і Служби безпеки 

України мають право застосовувати технічні засоби в порядку, що 

визначається Законом України «Про ОРД». 

Фактичні дані, одержані та зафіксовані співробітниками спеціальних 

підрозділів із застосуванням технічних засобів, можуть бути використані як 

докази в судочинстві у відповідності з кримінально-процесуальним 

законодавством. 

логії та інших питань, пов'язаних із національною безпекою України». 

Розвідувальна діяльність може носити стратегічний і тактичний 

характер. Термін «стратегічна розвідка» відображає довгостроковий характер 

розвідувально-пошукової роботи, підкреслюючи ту обставину, що лише 

тривалий детальний збір інформації, її аналіз і оцінка можуть забезпечити 

виконання складних завдань, передбачених оперативно-розшуковим 

законодавством. 

Розвідувальна діяльність тактичного характеру передбачає виконання 

разових завдань, що не потребує тривалого часу і які не розраховані на 

перспективу повторення. Розподіл на стратегічну і тактичну розвідувальну 

діяльність і відповідно на стратегічну і тактичну розвідувальну інформацію 

обумовлюється метою і цілями, які використовуються для їх досягнення. 

Якщо стратегічна розвідувальна інформація стосується інтересів цілого сус-

пільства і держави, то розвідувальна інформація тактичного характеру 

збирається для проведення конкретних акцій, запланованих ОП проби 

конкретних організацій і осіб. 

Розвідувальна інформація може бути отримана і іншими суб'єктами 

ОРД. Так, ОП Держкомкордону зобов'язані проводити збір інформації в 

інтересах забезпечення недоторканності державного кордону, забезпечення 

економічної безпеки, виявлення фактів підготовки різного роду ексцесів на 

кордоні, пов'язаних з контрабандою зброї, наркотиків, незаконні міграції, 

провокування конфліктів і т.п. 

Оперативну інформацію розвідувального характеру можуть отримати і 

ОП ОВС, здійснюючи ОРД стосовно транснаціональних організованих 

злочинних угрупувань, злочинів в зовнішньоекономічній діяльністі, 

незаконного ввезення зброї, наркотиків, нелегальної міграції. Інформація, що 

носить розвідувальний характер має бути передана до інших ОП, для яких 

збирання розвідувальної інформації відповідно до законодавства є головним 

завданням. 
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3. Обов’язки оперативних підрозділів 

 

Стаття 7. Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» визначає 

обов'язки підрозділів, які здійснюють ОРД. 

     Підрозділи, які здійснюють ОРД зобов'язані: 

     1) у межах своїх повноважень відповідно до законів, що становлять 

правову основу ОРД, вживати необхідних ОРЗ щодо попередження, 

своєчасного виявлення, припинення і розкриття злочинів та викриття причин 

і умов, які сприяють вчиненню злочинів, здійснювати профілактику  

правопорушень 

     2) виконувати письмові доручення слідчого, вказівки прокурора та ухвали 

суду і запити повноважних державних органів, установ та організацій про 

проведення оперативно-розшукових заходів; 

     3) виконувати у межах своєї компетенції запити правоохоронних органів 

інших держав або міжнародних правоохоронних організацій відповідно до 

законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих 

актів та правил міжнародних правоохоронних організацій, членом яких є 

Україна 

     4) інформувати відповідні державні органи про відомі їм факти та дані, що 

свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави, а також про порушення 

законодавства, пов'язані з службовою діяльністю посадових осіб;  

     5) здійснювати взаємодію між собою та іншими правоохоронними 

органами, в тому числі відповідними органами іноземних держав та 

міжнародних антитерористичних організацій, з метою швидкого і повного 

розкриття злочинів та викриття винних;  

     6) забезпечити із залученням інших підрозділів безпеку працівників суду і 

правоохоронних органів, осіб, які надають допомогу, сприяють ОРД, осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких 

родичів цих осіб;  

     7) брати участь у здійсненні заходів щодо фізичного захисту ядерних 

установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел 

іонізуючого випромінювання, а також у проведенні спеціальної перевірки 

щодо допуску до особливих робіт.  

 

Серед обовязків ОП важливо виділити наступні: Виконання 

письмових доручень і запитів. Підрозділи, які здійснюють ОРД, зобов'язані 

у відповідності до ст. 7 Закону України «Про ОРД» виконувати письмові 

доручення слідчого, вказівки прокурора та ухвали суду і запити повноважних 

державних органів, установ та організацій про проведення ОРЗ. Виконання 

доручень слідчого - найбільш поширена форма завдань і обов'язків ОП.   

 Доручення слідчого - це його пропозиція органу дізнання провести в 

розшуковій справі відповідну розшукову або слідчу дію. Вказівка - це 

конкретизація даної пропозиції. Доручення і вказівки ОП слідчим, як 

правило, викладаються у письмовій формі. Слідчий вправі встановити строк 

для їх виконання. В окремих випадках, при спільній роботі слідчого з 
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працівниками ОП, 

(наприклад, під час обшуку чи огляду місця події, вказівки можуть 

даватись безпосередньо і в усній формі.) 

Безумовно, що основна процесуальна робота в кримінальній справі має 

бути виконана самим слідчим. Доручення ОП слідчий має давати з таких 

питань, які він самостійно, чисто процесуальним шляхом вирішити не може. 

Слідчий не може доручити ОП перевірку і оцінку доказів, прийняття 

процесуальних рішень, притягнути особу як обвинуваченого, допит 

обвинуваченого, визнання окремих осіб учасниками кримінального процесу 

(потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача), застосування за-

ходів процесуального примусу, призначення експертизи, прийняття рішень 

про направлення справи тощо. 

 

 

4. Застосування оперативними підрозділами засобів фізичного впливу, 

спеціальних засобів та вогнепальної зброї. 

 

Закон України «Про ОРД» дозволяє працівникам ОП, які здійснюють 

ОРД застосовувати засоби фізичного впливу, зокрема, прийоми рукопашного 

бою, які застосовуються для припинення правопорушень, якщо іншими 

способами не можливо цього досягти. Підстави для застосування засобів 

фізичного впливу передбачаються ст.13. Закону України «Про міліцію».  

В залежності від обставин, що склалися та з урахуванням характеру 

діяння і особи правопорушника оперативні працівники можуть 

застосовувати у відповідності з ст. 14 Закону України «Про міліцію» 

спеціальні засоби, зокрема, наручники,  гумові кийки,  засоби 

зв'язування,  сльозоточиві речовини,  відволікаючі вибухові пристрої, 

водомети, бронемашини та інші. Перелік і вид спеціальних засобів 

встановлюється нормативним актом Кабінету Міністрів України. 
 

Законом України «Про міліцію» Ст 14. Застосування спеціальних засобів  

     Працівники міліції мають право застосовувати наручники, гумові кийки, 

засоби зв'язування, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої 

відволікаючої дії, пристрої для відкриття приміщень і примусової зупинки 

транспорту, водомети, бронемашини та інші спеціальні і транспортні засоби, а 

також використовувати службових собак у таких випадках: 

     1) для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що 

створюють загрозу їх життю або здоров'ю; 

     2) для припинення масових безпорядків і групових порушень громадського 

порядку; 

     3) для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні 

засоби, незалежно від їх належності, або їх звільнення у разі захоплення; 

     4) для затримання і доставки в міліцію або інше службове приміщення 

осіб, які вчинили правопорушення, а також для конвоювання і тримання осіб, 

затриманих і підданих арешту, взятих під варту, якщо зазначені вище особи 

чинять опір працівникам міліції або якщо є підстави вважати, що вони можуть 

вчинити втечу чи завдати шкоди оточуючим або собі; 

     5) для припинення масового захоплення землі та інших дій, що можуть 

призвести до зіткнення груп населення, а також діянь, які паралізують роботу 

транспорту, життєдіяльності населених пунктів, посягають на громадський 

спокій, життя і здоров'я людей; 
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     6) для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, які 

виконують службові або громадські обов'язки по охороні громадського порядку і 

боротьбі із злочинністю; 

     7) для звільнення заложників. 

     Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування 

визначаються з урахуванням обстановки, що склалася, характеру правопорушення 

і особи правопорушника. 

     Повний перелік спеціальних засобів, а також правила їх застосування 

встановлюються Кабінетом Міністрів України за висновком Міністерства охорони 

здоров'я України і Генеральної прокуратури України і публікуються в засобах 

масової інформації.  

Як крайній захід, оперативні працівники мають право для припинення 

правопорушень, затримання злочинців, захисту життя, здоров'я, майна, інших 

життєво важливих прав і інтересів людини і громадянина, суспільства і 

держави застосовувати вогнепальну зброю. Умови, підстави і порядок 

застосування вогнепальної зброї визначається ст.15,15
і
Закону України«Про 

міліцію», які передбачають право використання вогнепальної зброї 

працівником при відсічі нападу на нього, або коли його життю чи 

здоров'ю загрожує небезпека, а також для припинення намагання 

заволодіти його зброєю. 
 

Закон України «Про міліцію» Ст 15. Застосування вогнепальної зброї  

     Працівники міліції як крайній захід мають право застосовувати 

вогнепальну зброю у таких випадках: 

     1) для захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров'ю, а 

також звільнення заложників; 

     2) для відбиття нападу на працівника міліції або членів його сім'ї, якщо 

їх життю або здоров'ю загрожує небезпека;  

     3) для відбиття нападу на охоронювані об'єкти, конвої, жилі приміщення 

громадян, приміщення державних і громадських підприємств, установ і 

організацій, а також звільнення їх у разі захоплення; 

     4) для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і яка 

намагається втекти; 

     5) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-

під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших 

предметів, що загрожує життю і здоров'ю працівника міліції; 

     6) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій 

своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю громадян або працівника 

міліції. 

     Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю при 

значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи. 

     Працівники міліції мають право використовувати зброю для подання сигналу 

тривоги або виклику допомоги, для знешкодження тварини, яка загрожує життю і 

здоров'ю громадян або працівника міліції. 

 

Ст 15-1. Гарантії особистої безпеки озброєного працівника міліції  

     Працівник міліції має право оголити вогнепальну зброю і привести її у 

готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути 

підстави для її застосування. При затриманні злочинців чи правопорушників або 

осіб, яких працівник міліції запідозрив у скоєнні злочинів чи правопорушень, 

а також при перевірці документів у підозрілих осіб, працівник міліції може 

привести у готовність вогнепальну зброю, що є попередженням про можливість її 

застосування. 

     Спроба особи, яку затримує працівник міліції із вогнепальною зброєю в 

руках, наблизитись до нього, скоротивши при цьому визначену ним відстань, чи 

доторкнутись до зброї, дають працівникові міліції право застосувати 

вогнепальну зброю. 

 

Кримінальний Кодекс передбачає ряд обставин, що виключають 
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злочинність діяння. Такі обставини поширюються і на працівника ОП коли 

він на законних підставах, застосовуючи фізичну силу, спеціальні засоби чи 

вогнепальну зброю, причинив правопорушнику шкоду - фізичну, 

матеріальну чи моральну. Такими обставинами є уявна оборона, 

затримання особи, що вчинила злочин, крайня необхідність, діяння, 

пов'язані з ризиком, виконання спеціального завдання з попередження чи 

розкриття злочинної діяльності і організованої групи чи злочинної 

організації. 

Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком 

кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших 

засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу 

групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького 

вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку 

заподіяно тому, хто посягає. Не є злочином вимушене заподіяння шкоди 

правоохоро-нюваним інтересам особою, яка відповідно до закону виконувала 

спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній 

організації з метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності. 
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ТЕМА № 7  „Використання матеріалів оперативно-розшукової 

діяльності ” 

 

(2 години) 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

  
Вступне слово 

1. Докази для порушення кримінальної справи та отримання доказів 

2. Використання оперативної інформації з метою попередження, 

припинення і розслідування злочинів та інших протиправних діянь  

3. Забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та 

осіб—учасників кримінального судочинства 

Заключне слово 

 

 

Вступне слово Кримінально-процесуальне законодавство, серед інших при-

водів до порушення кримінальної справи, називає і безпосереднє виявлення 

органами дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак злочину. На 

органи дізнання покладається вжиття необхідних оперативно-розшукових 

заходів (ОРЗ)  з метою виявлення ознак злочину і осіб, що його вчинили    

(ст. 103 КПК). 

Вжиття ОРЗ з метою виявлення ознак злочину і осіб, що його вчинили, 

є однією з основних функцій органів дізнання. Але таку функцію виконують 

не всі органи дізнання, а лише ті з них, які мають у своєму складі підрозділи, 

що здійснюють ОРД. Отримана оперативна інформація має бути реалізована, 

використана у відповідності із завданнями ОРД. 
 

      Ст.10 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». 

Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності  

     Матеріали оперативно-розшукової діяльності використовуються: 

     1) як приводи та підстави для порушення кримінальної справи або 

проведення невідкладних слідчих дій; 

     2) для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у 

кримінальній справі; 

     3) для попередження, припинення і розслідування злочинів, 

розвідувально-підривних посягань проти України, розшуку злочинців та осіб, 

які безвісти зникли; 

     4) для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та 

осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та 

близьких родичів, а також співробітників розвідувальних органів України та 

їх близьких родичів, осіб, які конфіденційно співробітничають або 

співробітничали з розвідувальними органами України, та членів їх сімей;  
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     5) для взаємного інформування підрозділів, уповноважених здійснювати 

оперативно-розшукову діяльність, та інших правоохоронних органів; 

     6) для інформування державних органів відповідно до їх компетенції.  

 

 

Ст.10 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» вказує, 

що матеріали ОРД використовуються як приводи та підстави для 

порушення кримінальної справи або проведення невідкладних слідчих 

дій та для отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримі-

нальній справі. 

Діяльність ОП по безпосередньому виявленню ознак злочину 

починається з отримання інформації про протиправну поведінку чи подію. 

Зміст такої інформації після перевірки може дати підстави, які свідчать про 

наявність ознак злочину, що готується чи вже скоєно. Інформація може 

поступити в будь-якій формі, але вона повинна містити сукупність відо-

мостей про кримінальну подію та умови її скоєння. Оперативна інформація є 

різновидом соціальної інформації, специфічної за метою і методами 

отримання, режимом використання, який вимагає конспірації, зашифрування 

джерел інформації, можливість перевірки процесуальним шляхом і 

використання тільки у боротьбі зі злочинністю та кримінальному 

судочинстві. 

Основний зміст діяльності з перевірки заяв і повідомлень про злочини 

полягає у встановленні наявності або відсутності ознак злочину в 

досліджуваній події. Ця діяльність носить пізнавальний характер. Пізнання в 

кримінальному процесі може здійснюватися не інакше як у формі 

доказування. 

 Закон вимагає від уповноважених осіб (дізнавача, слідчого, прокурора, 

суду) виконати систему процесуальних дій і лише тоді прийняти рішення, 

тобто для перетворення оперативних даних у докази необхідно у від-

повідності з законом надати їм (оперативним даним) об'єктивного характеру, 

щоб вони відображали факти, стали фактичними даними про події, 

обставини, ознаки злочину Під «фактичними даними» необхідно розуміти не 

самі факти, а відомості про них. 

Це пов'язано з витребуванням матеріалів, прийняттям і належним 

оформленням заяв і повідомлень, одержанням пояснень, огляду місця події 

і предметів, ряду інших дій. Все це необхідно зробити у відповідності з 

процесуальним законодавством. Оцінка зібраних доказів і їх джерел 

походження на цій стадії проводиться слідчим чи іншою посадовою особою 

правоохоронних органів яка може прийняти рішення про порушення 

кримінальної справи. 

На етапі реалізації оперативної інформації однією з найважливіших 

умов ефективного проведення оперативних та слідчих дій є належна 

організація взаємодії оперативних та слідчих підрозділів та дотримання 

конспірації, що забезпечується виконанням наступних правил: 

 використання ОР інформації гласним шляхом допускається тільки у 
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випадках належної зашифровки істинного джерела інформації, засобів і 

методів її отримання; 

 легалізація матеріалів ОРД допускається тільки шляхом проведення 

процесуальних дій для такої цілі; 

-до реалізації потрібно приступити лише у разі забезпечення 

безпеки конфідентів, що беруть участь у роботі по ОР справі. 

               Дана лекція ознайомить вас з докази для порушення кримінальної 

справи та отримання доказів, икористання оперативної інформації з метою 

попередження, припинення і розслідування злочинів та інших протиправних 

діянь  та забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та 

осіб, які приймають участь у кримінальному процесі. 

 

1. Докази для порушення кримінальної справи та отримання доказів 

 

Завдяки використанню ОРЗ можуть бути одержані предмети, 

документи і відомості, що мають важливе інформаційне значення і можуть 

бути використані як докази у кримінальній справі після їх оформлення і 

перевірки в порядку, визначеному кримінально-процесуальним кодексом. 

Доказами в кримінальній справі є всякі фактичні дані на підставі 

яких, у визначеному законом порядку, орган дізнання, слідчий і суд 

встановлюють наявність або відсутність суспільно-небезпечного діяння, 

винність особи, яка вчинила це діяння та інші обставини, що мають 

значення для правильного вирішення справи. Доказами у кримінальній 

справі є переважно ті фактичні дані, які зібрані самими слідчими, 

прокурором, суддею і судом в результаті їх процесуальної діяльності. Але як 

докази використовуються і ті фактичні дані, які одержані в результаті ОРД 

діяльності ОП ОВС, Служби безпеки України, ОП інших правоохоронних 

відомств. 

При проведені такої діяльності можливе застосування технічних 

засобів з метою одержання і фіксації фактичних даних, які можуть бути 

використані як докази у кримінальному судочинстві. Ст. 15 Закону України 

«Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» 

надає право спеціальним підрозділам ОВС і Служби безпеки України за 

попередньою санкцією суду додатково використовувати спеціальні технічні 

засоби. Фактичні дані, одержані та зафіксовані співробітниками спеціальних 

підрозділів із застосуванням технічних засобів можуть бути використані як 

докази в кримінальному судочинстві після їх перевірки в порядку, 

передбаченому Кримінально-процесуальним законодавством, який 

допускає використання як підстави для проведення деяких слідчих дій 

оперативну інформацію, тобто таку, що отримана в процесі застосування ОР 

негласних методів, (наприклад, контрольована закупка товару, 

оперативна закупівля наркотичної сировини тощо.) Підставою для 

виклику свідка на допит можуть бути оперативні дані про те, що йому відомі 

факти, які стосуються даної справи, або відомості про особу підозрюваного 

або обвинуваченого чи потерпілого.  
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Підставами для проведення таких слідчих дій, як обшук і виїмка, 

можуть бути достатні дані оперативної інформації, що знаряддя злочину, 

речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і 

документи, які мають значення для встановлювання істини у справі, заховані 

в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи. Підставою для 

затримання підозрюваного у вчиненні злочину може бути повідомлення про 

його місце переховування після розшуку, проведеного ОП. Інформація, 

отримана ОРЗ, дозволяє не тільки провести невідкладні слідчі дії, а й 

своєчасно та ретельно підготуватися до них, що забезпечить успішне їх 

виконання. 

Використовуючи матеріали ОРД як приводи та підстави для порушення 

кримінальної справи та для проведення невідкладних слідчих дій, з метою 

отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальній 

справі, необхідно дотримуватись певних вимог, що забезпечить ефективне 

досягнення завдань ОРЗ, для чого необхідно: 

1 дотримуватись законності; 

2 своєчасно реалізовувати інформацію, не перетримати її 

зволіканням; 

                    3 підтримувати взаємодію з слідчим, органом дізнання, судом; 

                    4 забезпечувати конспірацію походження інформації; 

                    5 раптово та наступально проводити оперативні та слідчі дії по 

виявленню і затриманню злочинців, оформленню доказів; 

Процесуальна діяльність і ОРД поєднуються при проведенні 

дізнання і попереднього слідства, але вони не повинні протирічити між 

собою. ОРД ОП повинна супроводжувати, забезпечувати процесуальну 

діяльність протягом усього попереднього слідства і судового розгляду 

кримінальної справи. ОР інформація не може підміняти відомості, отримані 

процесуальним шляхом, особливо при прийнятті процесуальних рішень і так 

же недопустима підміна слідчих дій ОРЗ і навпаки. Оптимальне поєднання 

методів гласної і негласної роботи застерігає від суб'єктивної однобічності 

при використанні оперативно-розшукової інформації в процесі дізнання, 

попереднього слідства і судового розгляду кримінальної справи. 

 

2. Використання оперативної інформації з метою попередження, 

припинення і розслідування злочинів та інших протиправних діянь 

 

Закон України «Про ОРД» передбачає використання матеріалів ОРД 

для попередження, припинення і розслідування злочинів, розвідувально-

підривних посягань проти України, розшуку злочинців та осіб, які безвісно 

зникли. На етапі реалізації оперативної інформації однією з найважливіших 

умов ефективного проведення оперативних та слідчих дій є належна 

організація взаємодії оперативних та слідчих підрозділів та дотримання 

конспірації, що забезпечується виконанням наступних правил: 

 використання ОР інформації гласним шляхом допускається тільки у 

випадках належної зашифровки істинного джерела інформації, засобів і 
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методів її отримання; 

 легалізація матеріалів ОРД допускається тільки шляхом проведення 

процесуальних дій для такої цілі; 

 до реалізації потрібно приступити лише у разі забезпечення безпеки 

конфідентів, що беруть участь у роботі по оперативно-розшуковій справі. 

З метою повного використання оперативної інформації на стадії 

порушення кримінальної справи проводяться різні оперативні заходи, які 

направлені на спонукання осіб, що перевіряються і розробляються, до дій в 

несприятливій для них обстановці, забезпечення умов, що перешкоджають 

досягненню підозрюваними злочинних результатів; створення обстановки, 

що сприяє документуванню злочинних і інших протиправних дій підо-

зрюваних (негласне фотографування, відеозйомка епізодів і фактів злочинної 

діяльності, візуальне спостереження і т.п.), дезорієнтація і дезінформація 

учасників злочинної організації, створення серед них конфліктної 

обстановки, забезпечення належного шифрування джерел ОР інформації, 

закріплення додаткової інформації, створення умов для проведення 

процесуальних дій і забезпечення їх результативності. 

ОРД зосереджується головним чином на виявленні і розкритті 

тяжких та особливо тяжких злочинів, насамперед, навмисних вбивств, 

вбивств на замовлення, тероризму, бандитизму, розбійних нападів, грабунків, 

різного роду вимагательств, шахрайства, захоплення людей з метою викупу і 

інших. Особливу увагу необхідно приділяти злочинам з ознаками ретельної 

попередньої підготовки, коли злочинці тривалий час вивчають об'єкт нападу, 

ведуть спостереження, здійснюють розвідку, завчасно планують і готують 

місце свого переховування, цінностей, здобутих злочинним шляхом, 

знищення слідів злочину, можливих свідків і потерпілих. 

ОРЗ і слідчі дії по розкриттю і розслідуванню подібних злочинів 

представляють собою складний і трудоємкий процес, що вимагає від 

працівників правоохоронних органів і спецслужб професійних знань і 

навичок, цілеспрямованої узгодженої діяльності. ОРД може носити 

загальний багатоцільовий за об'єктами вивчення характер і конкретно 

спрямована на розкриття скоєних злочинів або розшук встановлених 

злочинців, які переховуються.  

Виявлення, розкриття, припинення кожного із злочинів має свою 

специфіку в зборі інформації, оперативної перевірки, реагуванні 

правоохоронних органів. Факт крадіжки виявляється господарями квартири 

негайно, але через деякий час після їх повернення, нащо і розраховують 

злочинці. Вбивство, вчинене на замовлення, або озброєний напад на 

банківську установу, отримують огласку негайно, оскільки виконуються 

публічно, демонстративно, з залякуванням оточення. Такі особливості 

ситуації впливають на отримання ОП інформації, вимагають вжиття 

специфічних індивідуальних для даного виду злочину ОРЗ для 

встановлення і затримання злочинців. 

Вузька спеціалізація і набутий досвід оперативних працівників по 

розкриттю окремих видів злочинів виявляються ефективними в умовах 
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скоєння їх професіональними злочинцями при підготовці заздалегідь.  

В 2007 році в Дніпропетровську була скоєна серія квартирних 

крадіжок у заможних громадян. Викрадалися предмети антикваріату, 

золоті та інші коштовності, предмети розкоші. Для розкриття вказаних 

злочинів була створена оперативна група, яка має спеціалізується на 

квартирних крадіжках і мали оперативні джерела інформації серед осіб, 

раніше судимих за крадіжки особистого майна. Оперативними 

працівниками, були вивчені обставини усіх крадіжок, ознаки викрадених 

речей, розіслані оперативні завдання-орієнтировки на виявлення 

підозрюваних.  

Згодом від одного із конфідентів, який мав зв'язки в злочинному 

середовищі Дніпропетровська, поступила інформація про те, що йому 

відомо хто вчинив ці крадіжки, ним виявився раніше судимий С, який недавно 

повернувся  з місць позбавлення волі, покарання відбував за вчинення 

крадіжок. Оперативними працівниками через візуальне спостереження були 

встановлені зв'язки С,  

за санкцією суду на контроль були взяті його телефонні розмови. 
Оперативною групою були сплановані такі ОРЗ, які б дозволили тримати в 

полі зору С і його співучасників і зашифрувати джерело інформації. Ювелір, 

якого оперативні працівники залучили до виконання ОР завдання, купив у С 

статуетку, яка повністю відповідала ознакам вкраденої. Через декілька днів  

злочинці  були затримані з інструментами для крадіжки, масками, 

перчатками і другим знаряддям. При розслідуванні у злочинців було вилучено 

записи в яких зберігалися адреси ще кількох квартир, схеми їх розташування, 

графік роботи їх господарів, наявність сусідів і інші відомості, які злочинці 

зібрали, готуючись вчинити крадіжки із цих квартир. На даному прикладі 

бачимо використання різних ОРЗ, які сприяли розкриттю ряду злочинів та 

попередженню злочинних намірів про скоєння нових злочинів. «Римарь» на 

допиті дав показання, що статуетку продав ювеліру у якого вона була 

пізніше вилучена. Таким чином вдалося легалізувати відомості, які уже мав 

оперативний працівник. Вилучена статуетка була пред'явлена потерпілому 

на впізнання і він впізнав її як ту, що була в нього вкрадена, вказавши на 

індивідуальні ознаки. 

В усіх ситуаціях стосовно розкриття серійних злочинів необхідний 

контроль і допомога оперативним працівникам з боку керівництва для 

забезпечення комплексу ОРЗ, які самі оперативні працівники виконати 

невзмозі, узгодженість дій різних ОП і слідчого підрозділу. 

Оперативний працівник перед тим, як проводити той чи інший ОРЗ, 

повинен проаналізувати наявну інформацію, оцінити ситуацію, щоб з 

найбільшою ймовірністю вибрати саме той, який би привів до виконання 

завдань. На практиці ОРЗ можуть здійснюватись послідовно, один за другим, 

паралельно і одночасно, або комплексно, коли кілька ОРЗ здійснюються 

спільно у поєднанні між собою, доповнюючи один одного. Безумовно, для 

вжиття того чи іншого ОРЗ, необхідно мати відповідні підстави, 

проектувати ОРЗ на досягнення певної цілі у виконанні завдання.  
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Не можна встановлювати візуальне спостереження за особою, 

причетність якої до скоєння злочину виключається, не можна здійснювати 

контроль поштових відправлень без достатніх підстав для цього, 

ґрунтуючись на одних міркуваннях що тут щось може бути. Особливо 

ретельним має бути аналіз підстав для проведення таких ОРЗ, що 

обмежують конституційні права громадян (проникнення до житла, 

прослуховування телефонних переговорів, обшук і виїмка предметів і 

т.п.). 

ОР інформація отримана навіть з одного приводу може бути підставою 

для здійснення інших ОРЗ. Приклад із практики ОП. Працівник карного 

розшуку Дніпропетровська отримав інформацію про те, що в одному 

приватному гаражі зберігається автомобіль «Ауді» який господарю не 

належить. Конфідент, який дав цю інформацію, висловив підозру, що 

автомобіль може бути краденим, так як автомобіль без номерів і власник 

гаража не зацікавлений щоб його хтось побачив. На території 

обслуговування райвідділу внутрішніх справ подібних крадіжок не було. Тоді 

оперативний працівник підготував оперативну інформацію про наявність 

автомобіля, який викликає підозру і розіслав її в установленому порядку в 

ОВС Дніпропетровської області та в сусідні. Від відділу карного розшуку з 

Кривого Рога через кілька днів надійшло повідомлення, що один із жителів 

міста звернувся до них з заявою про крадіжку автомобіля «Ауді», в зв'язку з 

чим порушена кримінальна справа. Подальша перевірка підтвердила факт 

крадіжки і переховування автомобіля в Дніпропетровську.      Під час обшуку 

в будинку де проживала циганська сім'я було вилучено велику кількість 

предметів прикрас і речей, які явно членам сім'ї не належали. В зв'язку з тим, 

що глава сім'ї притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку із 

квартири, були підстави вважати, що і речі, вилучені при обшуку, є 

краденими із інших квартир. Опис речей з їх фотографіями був розісланий в 

усі підрозділи карного розшуку Одеської області, про вилучені речі в місцеві 

газети було поміщено інформацію та прохання до можливих потерпілих 

звернутись в карний розшук. Таке орієнтування дало можливість розкрити 

ще одинадцять квартирних крадіжок. 

 

3. Забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів та 

осіб— учасників кримінального судочинства 

 

Матеріали ОРД використовуються  також і для забезпечення безпеки 

працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб. 

При отриманні оперативної інформації про наявність загрози 
життю, здоров'ю, житлу і майну працівників суду правоохоронних органів та 

осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та 

близьких родичів, орган, уповноважений на прийняття рішення, зобов'язаний 

перевірити і в строк не більше трьох діб, а в невідкладних випадках - 

негайно прийняти рішення про застосування або відмову у застосуванні 
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заходів безпеки. Рішення оформляється мотивованою постановою або 

ухвалою, яка передається для виконання підрозділу, на який покладено 

здійснення безпеки. Така постанова чи ухвала є обов'язковою для виконання 

тими посадовими особами, чи підрозділом яким вона адресована. 

У випадках коли в оперативній інформації чи у заяві (повідомленні) 

містяться відомості про злочин, орган дізнання, слідчий, прокурор, суд або 

суддя в порядку, передбаченому кримінально-процесуальним 

законодавством, приймає рішення про порушення чи відмову в порушенні 

кримінальної справи або передачу заяви, (повідомлення) за підслідністю чи 

підсудністю. 

 

Рішення про вжиття спеціальних оперативно-розшукових 

заходів (ОРЗ) приймають: 

- керівники ОВС - щодо захисту працівників відповідного ОВС, державної 

лісової охорони, рибоохорони, митних органів та їх близьких родичів; 

- керівники органів служби безпеки - щодо захисту працівників служби 

безпеки та органів системи управління державної охорони, їх близьких 

родичів; 

- керівники прокуратури - щодо захисту працівників прокуратури та їх 

близьких родичів; 

- голови суду - щодо захисту працівників відповідного суду та інших органів 

зазначених у ст.2 Закону України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів» та їх близьких родичів; 

- керівники органів охорони державного кордону України -щодо захисту 

працівників цих органів та їх близьких родичів. 

Для виконання ОРЗ по забезпеченню безпеки названих осіб у структурі 

відповідних правоохоронних органів створюються спеціальні підрозділи. 

ОП, займаючись О супроводженням кримінальних справ, зобов'язані 

відслідковувати ситуацію, що складається навколо розслідування, вивчати 

реагування підозрюваних і обвинувачених на слідчі дії, інші процесуальні дії 

органів дізнання, прокурора, суду стосовно них. Аналізуючи Овну 

інформацію не залишати без уваги, а негайно реагувати на відомості про 

можливу загрозу працівникам суду, правоохоронних органів, особам, які 

приймають участь у кримінальному судочинстві.   Оперативна інформація 

про таку загрозу може поступити як до прийняття рішення про забезпечення 

безпеки так і під час здійснення ОРЗ щодо забезпечення безпеки. В таких 

випадках, враховуючи додаткову інформацію, приймається рішення про 

адекватні заходи безпеки про що має бути проінформована особа, що 

охороняється. Нереагування на оперативну інформацію, неприйняття, або 

несвоєчасне прийняття рішення, невжиття, несвоєчасне вжиття, або невжиття 

достатніх заходів щодо безпеки працівників суду, правоохоронних органів та 

осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві тягне за собою 

дисциплінарну або кримінальну відповідальність винних у цьому посадових 

осіб. 
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Заключне слово. О інформація про загрозу безпеці та вжиті ОРЗ 

розголошенню не підлягає, вона є конфіденційною. 

 

 

Рекомендована література 

 

1.Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина1: 

Підручник Харків: Вид-во Нац ун-ту внутр. справ, 2002-336с.  

2. Гайдай В.Я. Оперативно-розшукова характеристика шахраїв // 

Вісник НАВС – 2006.№32 – С.85-90. 

3. Гордієнко С.Г. Теорія оперативно-службової діяльності 

правоохоронних органів України: Львів – 2000.С.66-67. 

4. Галючек А.А. Проблеми нормативного закріплення завдань та 

функцій суб’єктів оперативно-розшукової діяльності // Науковий вісник 

Юрид акад. МВС України 2004 – №2 С.315-320. 

5. Гриненко С. Особливості правового регулювання  оперативно-

розшукової діяльності // Вісник Академії правових наук України – 2002. – 

№3 –С.198-206. 

6. Душейко Г.О. Роль діалогового спілкування суб’єктів оперативно-

розшукової діяльності зі злочинцями // Вісник Запорізького юридичного ін-

ту. –2003, – №2 – С.11-18. 

7.Клюєв О.М., Судаков О.Є. Оцінка ефективності і стимулювання 

результатів діяльності оперативних-підрозділів і підрозділів карного розшуку 

// Вісник ун-ту внут. Справ. – 1996. Вип.1. – С. 130-137. 

8. Долженков О.Ф., Орлов Ю.Ю. Теоретичні проблеми розроблення 

основ оперативно-розшукової діяльності // Південноукраїнський правничий 

часопис.-2006. – №2 – С.55-57. 

9. Захаров В. Про підвищення ефективності оперативно-розшукової 

діяльності в установах виконання покарань: організаційні проблеми// Вісник 

Льв. Ін-ту внут.справ – 201. – №1 – С.69-75. 

10. Подгорецький М. Засоби пізнання злочину в кримінальному 

процесі та в оперативно-розшуковій діяльності. // Вісник академії 

прокуратури України – № 1. – 2007. – С.77-82. 

 

 

 



 104 

ТЕМА № 8  „Соціальний і правовий захист працівників оперативних 

підрозділів” 

 

(2 години) 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

Вступне слово 

1. Гарантії правового та соціального захисту працівників 

оперативних підрозділів. 

2. Фінансове та матеріальне забезпечення діяльності оперативних 

працівників. 

3. Спеціальні заходи щодо забезпечення захисту працівників 

оперативних підрозділів та їх близьких родичів. 

Заключне слово 

 

Вступне слово  Оскільки працівники оперативних підрозділів (ОП) є 

громадянами України, на них розповсюджуються загальні гарантії 

правового та соціального захисту. Ці положення мають своє нормативне 

закріплення в Конституції України. Зокрема Конституція України гарантує 

працівникам ОП, як громадянам України, такі невід'ємні права, як право на 

життя; захист свого, а також інших людей життя і здоров'я від протиправних 

посягань (ст.27), право на повагу їх гідності (ст.28); право на свободи та 

особисту недоторканність (ст.29); право на недоторканність житла (ст.ЗО); 

право на працю, яку вільно обирають або на яку вільно погоджуються (ст.43); 

право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової 

непрацездатності, пенсійне забезпечення та інші види соціальних виплат та 

допомоги (ст.46); право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне 

страхування (ст.49).  

 Згідно до ст.22 Конституції України вказані права і свободи людини і 

громадянина (в т.ч. і працівників ОП), можуть бути розширеними, але вони 

не можуть звужуватись прийняттям інших законів або внесенням змін до 

чинного законодавства. Це положення можна розуміти таким чином, що 

деякі «галузеві» закони України, які стосуються різних верств громадян за їх 

професійною діяльністю, та зміни до них, можуть розширювати 

(конкретизувати) як перелік прав і свобод, захист яких гарантований 

Конституцією і цими законами, так і доповнювати їх перелік, якщо це не 

входить в протиріччя з положеннями (вимогами) Конституції і не зачіпає 

гарантованих нею інтересів інших громадян.  

 В даній лекції ми розглянемо детальніше питання правового та 

соціального захисту працівників ОП, які гарантуються «галузевими» 

законодавчими актами України, такими як закони України «Про міліцію», 

«Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінальним Кримінально-

виконавчим Кодексами, Кодексом України про адміністративні 
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правопорушення та окремими відомчими нормативними актами. 

 

 

1. Гарантії правового та соціального захисту працівників ОП 

 

Згідно статті 20 Закону України «Про міліцію», зокрема, зазначається, 

що виконання законних вимог працівників міліції обов'язкове для громадян і 

посадових осіб. При виконанні службових обов'язків працівник міліції 

повинен керуватись тільки законом, діяти в його рамках, 

підпорядковуватись тільки безпосереднім і прямим начальникам, нікому не 

дозволяється втручатись в його законну діяльність, втручання в діяльність 

міліції тягне відповідальність. В ст.21 цього закону говориться, що працівник 

міліції знаходиться під захистом законодавства, яким гарантується захист 

життя, здоров'я, честі, гідності його і членів його родини від злочинних 

посягань та інших протиправних дій. Злісне непідкорення законному 

розпорядженню або вимозі працівника міліції, ухилення свідка, 

потерпілого, експерта, перекладача від явки в орган дізнання, неприйняття 

заходів на виконання подання органа дізнання, слідства, прокурорами і суду, 

публічні заклики до невиконання вимоги працівника міліції - дії які 

перешкоджають нормальному виконанню обов'язків працівників міліції 

взагалі і зокрема працівників оперативних підрозділів, тягнуть за собою 

адміністративну відповідальність (ст. ст. 185, 185-4, 185-6, 185-7 Кодексу 

України «Про адміністративні правопорушення»). 

Кримінальне законодавство (Кримінальний кодекс України) гарантує 

працівникам ОП, як працівникам правоохоронних органів, захист їхнього та 

їх близьких родичів життя, здоров'я, майна. Цим законодавством передбачена 

кримінальна відповідальність за погрозу вбивством, насильством або 

знищенням чи пошкодженням майна працівника правоохоронного органу, а 

також щодо його близьких родичів, за умисне заподіяння зазначеним 

суб'єктам побоїв, легких, середньої тяжкості тілесних ушкоджень та тяжкого 

тілесного ушкодження (ст. 345 КК України), умисного знищення або 

пошкодження їхнього майна (ст.347 КК України), вбивства або замаху на 

вбивство (ст.348 КК України), захоплення або тримання як заручника (ст.349 

КК України) у зв'язку з виконанням працівниками правоохоронних органів 

взагалі, а працівниками ОП зокрема, службових обов'язків. Крім того 

Кримінальним законодавством передбачена також відповідальність за дії, які 

перешкоджають належному виконанню службових обов'язків працівниками 

ОП, як представників правоохоронних органів - опір їм під час виконання 

покладених на них обов'язків щодо охорони громадського порядку (ст.342 

КК України), та вплив на них у будь якій формі з метою перешкодити 

виконанню ними службових завдань або добитися прийняття незаконних 

рішень (ст. 343 КК України). 

Слід звернути увагу і на те, що закон гарантує працівникам ОП не 

притягнення до кримінальної відповідальності за заподіяну шкоду 

правоохоронним інтересам, якщо вони знаходились у стані необхідної або 



 106 

уявної оборони, крайньої необхідності, під час затримання особи, що 

вчинила злочин, фізичного або психічного примусу, виконання незаконного 

наказу або розпорядження, виконання спеціального завдання з попе-

редженням злочинної діяльності організованої групи чи злочинної 

організації, а також за діяння, пов'язані з ризиком, зокрема професійним (ст. 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 КК України). Аналогічні обставини в декілька 

стислому вигляді викладені і в статті 12 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність». 
Стаття 12. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів  

     На працівників, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, поширюються 

гарантії правового і соціального  захисту, передбачені законами України про ці органи. 

     Працівникам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, надаються додаткові 

пільги в питаннях соціально-побутового та фінансового забезпечення в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

     При наявності даних про загрозу життю, здоров'ю або майну працівника та його 

близьких родичів у зв'язку із здійсненням ним оперативно-розшукової діяльності в 

інтересах безпеки України, або по розкриттю тяжкого та особливо тяжкого злочину, або 

викриттю організованої злочинної групи оперативний підрозділ зобов'язаний вжити 

спеціальних заходів для забезпечення їх безпеки - зміна даних про особу, зміна місця 

проживання, роботи і навчання, інших даних у порядку, що визначається Кабінетом 

МіністрівУкраїни.  

     Не несе відповідальності працівник оперативного підрозділу, який заподіяв шкоду 

правам, свободам людини, інтересам держави під час здійснення оперативно-розшукової 

діяльності, перебуваючи у стані необхідної оборони, крайньої необхідності або 

професійного ризику, а так само у зв'язку із затриманням особи, в діях  якої є ознаки 

злочину.  

     Стаття 13. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання 

завдань оперативно-розшукової діяльності  
     Особа, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, 

перебуває під захистом держави. 

     Співробітництво особи з оперативним підрозділом зараховується до її загального 

трудового стажу в разі укладення з нею трудової угоди. Якщо у зв'язку з виконанням 

такою особою завдань оперативно-розшукової діяльності настала її інвалідність або 

смерть, на неї поширюються пільги, передбачені у таких випадках для працівників 

оперативних підрозділів. 

     У разі виникнення загрози життю, здоров'ю або майну особи, яка залучається до 

виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, її захист забезпечується в порядку, 

передбаченому частиною третьою статті 12 цього Закону.  

 

Закон гарантує також особисту безпеку озброєному працівнику міліції, 

що передбачається ст. 15-1 Закон України «Про міліцію». Статтею 15 п.2 

цього ж Закону закріплено право і обов'язок працівника ОП на 

застосування вогнепальної зброї для відбиття нападу на нього, або 

членів його родини, якщо їх життю або здоров'ю загрожує небезпека. 

Також слід зазначити, що працівнику ОП гарантується право оскаржувати у 

суді прийняте відносно нього рішення вищих посадових осіб, якщо він 

вважає, що вони ущемляють його гідність і особисті права, не зв'язані із 

службовою діяльністю. 
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Звільнення їх зі служби в зв'язку з обвинуваченням у скоєнні злочину 

дозволяється лише після вступу обвинувачувального вироку суду в законну 

силу. Працівникам ОП гарантується і соціальних захист, як працівникам 

міліції взагалі і як оперативним працівникам зокрема (ст. 22 ЗУ «Про 

міліцію», ст. 12 ЗУ «Про ОРД»).  
 

Закон України «Про міліцію» Стаття 22Соціальний захист працівників міліції  
     Держава гарантує працівникам міліції соціальний захист. Працівники міліції користуються 

пільгами при розподілі житла, встановленні квартирних телефонів, влаштуванні дітей у дошкільні 

заклади, вирішенні інших питань соціально-побутового забезпечення у порядку, передбаченому 

законодавством України. 

     Жила площа працівникам міліції, в тому числі працюючим на транспорті, надається місцевими 

радами, відповідними міністерствами та відомствами у першочерговому порядку. 

     Працівникам міліції та членам їх сімей надається 50-процентна знижка по оплаті жилої площі, 

комунальних послуг, а також палива в межах норм, встановлених законодавством.   

     Працівники міліції, які живуть і працюють у сільській місцевості та в селищах міського типу, і 

члени їх сімей, які проживають з ними, забезпечуються безплатно житлом з опаленням і 

освітленням за встановленими нормами, а також користуються іншими пільгами, передбаченими 

законодавством. 

     Пільги на безплатне забезпечення житлом з опаленням і освітленням за встановленими 

нормами працівникам міліції, які живуть і працюють у сільській місцевості та в селищах міського 

типу, а також пільги працівникам міліції по оплаті жилої площі, комунальних послуг і палива з 50-

процентною знижкою  надаються за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті 

разом із середньомісячним сукупним доходом працівника міліції за попередні шість місяців не 

перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України.   

     За працівниками міліції, звільненими зі служби за віком, хворобою або вислугою років, 

зберігається право на пільги за цим Законом за умови, якщо середньомісячний сукупний доход 

сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який 

дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.   

     Працівники міліції мають право на одержання кредитів на індивідуальне і кооперативне 

житлове будівництво в розстрочку на 20 років з погашенням 50 процентів наданої позики за 

рахунок відповідних фондів Міністерства внутрішніх справ України і місцевих бюджетів. 

     Місцеві ради можуть продавати на пільгових умовах житло працівникам міліції із знижкою до 

50 процентів його вартості. 

     Міліція може мати службовий житловий фонд. 

     Працівникам міліції, які  використовують у службових цілях особистий транспорт, 

виплачується грошова компенсація у встановлених розмірах. 

     Для працівників міліції встановлюється 41-годинний робочий тиждень. У необхідних випадках 

особи рядового і начальницького складу несуть службу понад встановлену тривалість робочого 

часу, а також у вихідні та святкові дні. 

     Оплата праці в надурочний і нічний час, у вихідні та святкові дні провадиться відповідно до 

вимог законодавства. 

     Працівники органів внутрішніх справ та члени їх сімей, які проживають разом з ними, 

користуються безплатним медичним обслуговуванням у закладах охорони здоров'я Міністерства 

внутрішніх справ України. За працівниками органів внутрішніх справ, звільненими зі служби за 

віком, хворобою або вислугою років, зберігається право на обслуговування  цими ж закладами.  

Зміна підпорядкування закладів охорони здоров'я, у тому числі  

санаторно-курортних, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ України, не допускається.   

     Місцеві  ради  можуть встановлювати й інші не передбачені цим Законом гарантії соціальної 

захищеності працівників міліції. 

 

Як працівникам міліції їм мають надаватись при розподілі житла, 

встановленні телефонів у квартирах, влаштуванні дітей в дошкільні заклади, 
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знижки по оплаті житла і комунальних послуг, палива, отриманні кредитів 

для індивідуального чи кооперативного житлового будівництва, придбання 

житла та деякі інші пільги. Законом передбачено збереження пільг за 

працівниками міліції, звільненим зі служби за віком, по хворобі або за 

вислугою років. 

 

Крім цього працівникам ОП надаються і деякі інші, додаткові пільги в 

питаннях соціально-побутового та фінансового забезпечення. Так, зокрема 

працівнику ОП, який впроваджений у злочинне угрупування, кожен день 

знаходження в угрупуванні зараховується за три дні до вислуги років, 

відносно до цього розмір виплат за посадовим окладом, за цей час, 

нараховується в трикратному розмірі (п.5 Постанови Кабінету Міністрів 

України від 20.05.1992 р. № 256-04 «Про заходи щодо виконання Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність»).  

Керівники правоохоронних органів, які здійснюють ОРД, мають право 

в межах асигнувань, виділених на утримання цих органів, встановлювати, 

додатково до всіх належних виплат, оперативним працівникам, які постійно 

співпрацюють з особами, що залучаються до участі в ОРД і мають позитивні 

результати, додаткову оплату згідно Постанови Кабінету Міністрів України 

від 20.05.1992 р. «Про заходи щодо виконання Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність». 

Враховуючи те що працівники ОП під час виконання своїх службових 

обов'язків постійно перебувають у стані підвищеної небезпеки їх здоров'ю, їм 

гарантується, як працівникам міліції, обов'язкове державне страхування, 

на суму десятирічного грошового утримання за останньою посадою. 

В разі інвалідності яка виникла під час проходження служби, або не 

пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або після цього терміну 

(строку), але в наслідок захворювання або нещасного випадку, який мав 

місце під час проходження служби, а також отримання при виконанні 

службових обов'язків каліцтва, оперативні працівники отримують 

одноразову допомогу в розмірі від трьох- до п'ятирічного грошового 

утримання та їм призначається пенсія за інвалідністю. 

В разі загибелі оперативного працівника при виконанні службових 

обов'язків, його родині або особам, які перебували на його утриманні 

виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного 

грошового утримування по останній посаді і призначається пенсія в 

зв'язку з втратою годувальника в розмірі посадового окладу загиблого 
оперативного працівника. За ним зберігається право на отримання житла, яке 

надається в трьохмісячний строк з дня загибелі працівника ОП. За дітьми 

загинувшого працівника до досягання ними повноліття, а також 

непрацездатними членами його родини, які були на його утриманні 

зберігається право на пільги по оплаті житла, комунальних послуг, 

палива. 

Також в повному обсязі, оперативному працівнику, компенсується 

шкода, заподіяна його майну в зв'язку з виконанням ним службових 
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обов'язків (ст.23 ЗУ «Про міліцію»). При досягненні пенсійного віку або за 

вислугою років згідно чинного законодавства працівникам оперативних 

підрозділів надається пенсія. 

 

 

2. Фінансове та матеріальне забезпечення діяльності оперативних 

працівників 

 

Фінансове і матеріальне забезпечення працівників підрозділів, які 

здійснюють ОРД регламентується рядом нормативних актів, а саме: 

Законами України «Про міліцію», «Про Службу безпеки України», «Про 

Державну податкову адміністрацію», рядом інших законів та указами Пре-

зидента України, постановами Кабінету Міністрів України, під-законними 

нормативними актами, такими як Положення про порядок комплектування, 

матеріально-технічного, військового та соціально-побутового забезпечення 

спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю 

Міністерства внутрішніх справ України, затвердженим Постановою 

Верховної Ради України, Положенням про проходження служби рядовим і 

начальницьким складом органів внутрішніх справ, Постановою Кабінету 

Міністрів України «Про умови служби працівників органів внутрішніх 

справ», а також відповідними наказами та розпорядженнями МВС України, 

іншими відомчими нормативними актами. 

Форми і розміри грошового забезпечення оперативних працівників на 

підставі відповідних законів встановлюються Кабінетом Міністрів України і 

складаються із: 

- посадового окладу, у відповідності з встановленим , 

коефіцієнтом згідно з посадою на день призначення; 

-окладу згідно з персональним спеціальним (військовим 

званням); 

 процентної надбавки за вислугу років на посадовий оклад по спеціальному 

(військовому званню); 

 додаткових видів грошового утримання, сума яких визначається 

процентним відношенням до посадового окладу до яких відносяться доплати: 

а) за наукове звання і вчений ступінь; 

б) за особливі та шкідливі умови праці; 

в) за шифрувальну роботу; 

г) за знання іноземних мов; 

д) за роботу в нічний час, у святкові дні; 

є) інші надбавки й доплати, які можуть вводитись начальниками 

органу, який здійснює ОРД, у межах фонду заробітної плати; 

ж) надбавки і доплати, встановлені місцевими органами влади. 

Надбавки і доплати можуть вводитися для окремих працівників 

за високу ефективність в службовій діяльності щодо попередження та 

розкриття злочинів, охорони громадського порядку, професійного досвіду, 

передові прийоми роботи. Можуть встановлюватись також доплати 
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працівникам ОП (до 50% посадового окладу) за ефективну індивідуальну 

оперативно-розшукову діяльність. 

Речове майно оперативним працівникам видається у відповідності з 

нормами, затвердженими відомствами, які здійснюють ОРД, зокрема, 

Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, 

Державною податковою адміністрацією України, іншими відомствами. 

Обсяги речового забезпечення залежать від характеру виконуваних 

обов'язків, посади і звання (службова форма для гласних штатних 

працівників, цивільний одяг для негласних працівників, спецодяг для 

співробітників-водіїв, співробітників-кінологів та інше).  

Чинним законодавством України передбачено і ряд інших заходів щодо 

фінансово-матеріального забезпечення працівників органів, які здійснюють 

ОРД. Але в цілому рівень доходів, отримуваних оперативними 

працівниками, не компенсує належним чином зусиль, не відповідає 

рівневі високопродуктивної службової діяльності працівників, не 

задовольняє потреб утримання їх сімей. Діюча нині система оплати праці 

породжує цілий ряд протиріч, які керівники, організовуючи ОРД, мусять 

враховувати в роботі з кадрами. 

Закон України «Про міліцію» (ст. 19) вказує: «Форми і розміри 

грошового утримання працівників міліції... повинні забезпечувати 

матеріальні умови для комплектування якісного особового складу міліції, 

диференційовано враховувати характер і умови роботи, стимулювати 

досягнення високих результатів у службовій діяльності й компенсувати 

фізичні та інтелектуальні затрати». 

Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю» зазначає, що структура, штатна чисельність і 

фонд оплати праці працівників спеціальних підрозділів Міністерства 

внутрішніх справ України і Служби безпеки України затверджуються їх 

керівниками у межах встановлених асигнувань за погодженням з Комітетом 

Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і 

корупцією. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення боротьби з 

організованою злочинністю є пріоритетним і здійснюється за рахунок 

державного бюджету. 

 

 

3. Спеціальні заходи щодо забезпечення захисту працівників 

оперативних підрозділів та їх близьких родичів 

 

В наслідок службової діяльності працівників ОП в окремих 

випадках, з боку кримінальних верств виникає загроза життю, здоров'ю як 

самих оперативних працівників так і їх близьких родичів. В наслідок чого 

виникла нагальна необхідність нормативно закріпити і розробити спеціальні 

заходи по забезпеченню захисту вищезазначених суб'єктів. 

Правовою основою захисту працівників ОП ОВС є Конституція 

України, Закони України «Про міліцію», «Про ОРД», «Про державний захист 



 111 

працівників суду та правоохоронних органів». Враховуючи те, що в деяких 

випадках працівники ОП та їх близькі родичі можуть виступати в якості осіб, 

які беруть участь в кримінальному судочинстві, що не пов'язана з їх 

службовою діяльністю, в зв'язку з чим може виникати небезпека їх життю, 

здоров'ю, майну, до нормативної бази їх захисту слід віднести і Закон 

України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь в кримінальному 

судочинстві», також Кримінальний та Кримінально-процесуальний Кодекси 

України та Кодекс України «Про адміністративні правопорушення», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.1992 р. №256-04 «Про 

заходи щодо виконання Закону України «Про оперативно-розшукову діяль-

ність». 

 Крім перелічених законодавчих актів, які передбачають умови 

застосування спеціальних заходів захисту та їх перелік, до норма 

тивної бази слід віднести і відомчі підзаконні нормативні акти 

правоохоронних відомств, в яких викладені організаційні засади 

таких заходів, визначені суб'єкти, які їх здійснюють, завдання та 

функції цих підрозділів.  

Законодавством передбачено досить широке коло осіб, які мають право 

на забезпечення безпеки (ст. 2 Закону України «Про забезпечення безпеки 

підлягають захисту (ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників 

суду та правоохоронних органів»). 

В наведеному переліку зазначено, що захисту підлягають працівники 

правоохоронних органів, зокрема, міністерства внутрішніх справ, які беруть 

безпосередню участь в ОРД (п.1, п.п.13, ст. 2 Закону України «Про 

державний захист працівників суду та правоохоронних органів», їх близькі 

родичі, до яких відносяться: батьки, дружина (чоловік), діти, рідні брати і 

сестра, дідусі, бабусі, онуки, посягання на життя, здоров'я, житло і майно 

яких перешкоджає виконанню працівником правоохоронного органу взагалі, 

а ОП, зокрема, покладених на них законом обов'язків і здійснення наданих 

прав (п.2 ст. 1 Закону України «Про державний захист працівників суду та 

правоохоронних органів»). 

Обов'язки по забезпеченню безпеки зазначених об'єктів охорони 

покладаються на оперативні підрозділи з дозволу та під контролем керівників 

правоохоронних органів (Постанова КМУ № 256-04 від 20.05.1992 р.), та на 

спеціальні підрозділи міліції для забезпечення безпеки працівників суду, 

правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві, членів їхніх сімей та близьких родичів. Тимчасове положення, 

про які оголошено наказом МВС України № 467 від 23.07.1997 р. Основним 

завданням спеціального підрозділу є забезпечення безпеки, зокрема 

працівників правоохоронних органів, в тому числі працівників ОП системи 

МВС, членів їх сімей та їх близьких родичів (п.6 Наказу МВС України №467 

від 23.07.1997 р.). 

Для забезпечення безпеки працівників ОП та їх близьких родичів 

законодавством передбачено ряд спеціальних заходів: 

 особиста охорона; 
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 видача зброї, засобів індивідуального захисту і оповіщення про небезпеку; 

 встановлення телефону за місцем проживання; 

 використання технічних засобів контролю та прослуховування   телефонних та 

інших переговорів, візуальне спостереження; 

 тимчасове розміщення в місцях, які забезпечують безпеку; 

 забезпечення конфіденційності даних про об'єкт захисту; 

-перевід на іншу роботу, направлення на навчання, заміна 

документів, зовнішності, переселення у друге місце проживання. 

 

Слід зазначити, що такі заходи здійснюються лише за умов наявності 

даних про загрозу життю, здоров'ю або майну працівника ОП та його 

близьких родичів у зв'язку із здійснення ним ОРД в інтересах безпеки 

України, або по розкриттю тяжкого злочину, чи викриттю організованою 

злочинною групою. 

Особиста охорона, охорона житла та майна передбачає, зокрема, 

обладнання житла засобами протипожежної і охоронної сигналізації, 

заміну номерів квартирних телефонів, державних номерних знаків 

транспортних засобів, що їм належать, використання оперативно-

технічних засобів. В залежності від ступеня загрози для життя і здоров'я 

працівникам оперативних підрозділів та їх близьким родичам (об'єктам 

охорони) можуть видаватись зброя, спеціальні засоби захисту в порядку 

передбаченому Положенням, що затверджено наказом МВС України № 523 

від 24.07.1996 р. 

По узгодженню з об'єктами охорони може проводитись про-

слуховування їх телефонних та інших переговорів, тимчасове розміщення 

в місцях, які гарантують їх безпеку, в тому числі в дошкільних виховних 

закладах або в закладах органів соціального захисту населення України. 

За рішенням органів, які забезпечують безпеку, в межах їх компетенції, 

може бути накладена тимчасова або постійна заборона видавати довідки 

про місце проживання об'єктів охорони, та інші відомості адресними 

бюро, паспортними службами, підрозділами ДАІ, довідками служби АТЗ 

та іншими офіційними інформаційно-довідковими службами. 

За клопотанням або за згодою об'єктів охорони, якщо їх безпека не 

може бути забезпечена іншими заходами, вони можуть тимчасово або 

постійно переводитись на іншу роботу, направлятись на навчання, 

переселятися на інше місце проживання, можуть змінювати їх зовнішність, 

анкетні дані з видачею відповідних документів. Зазначені заходи повинні 

здійснюватись без яко-го-будь ущемлення житлових, трудових, пенсійних і 

інших прав взятих під охорону осіб.  

 

Заключне слово. Вищезазначені заходи безпеки здійснюються в порядку 

визначеному Кабінетом Міністрів України у відповідності ст. 12 Закону 

України «Про державний захист працівників суду та правоохоронними 

органів». 
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ТЕМА № 9  „Психологічне забезпечення оперативно-розшукової 

діяльності” 

 

(2 години) 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

Вступне слово 

1. Психологія працівника оперативно-розшукових підрозділів. 

2. Поведінка оперативних працівників в повсякденній службовій  

діяльності. 

3. Психологічна поведінка оперативного працівника при веденні 

переговорів зі злочинцями. 

Заключне слово 

 

 

Вступне слово Розв'язання завдань, що вирішуються в процесі ОРД 

неможливе без застосування спеціальних психологічних знань, бо без цього в 

сучасних умовах боротьби зі злочинністю неможливе вдосконалення та 

якісне оновлення роботи ОП. Специфіка ОРД з її постійним і підвищеним 

фактором ризику, моральним і фізичним напруженням в умовах невизначеної 

чи недостатньої інформації, високої відповідальності та дефіциту часу 

ставить перед органами, здійснюючими ОРЗ, завдання, які можуть бути 

вирішені тільки при системній організації постійного психологічного 

забезпечення. 

Завдання, рішення яких потребують психологічної компетенції, 

виникають у всіх сферах життя суспільства. Оволодіння основами 

психологічних знань має особливе значення для ефективної роботи 

оперативних працівників, тому що вона цілком пов'язана з людьми, їх 

індивідуально-психологічними якостями. Система психологічного 

забезпечення має сприяти успішному виконанню наступних завдань: 

-професійно-психологічному відбору кадрів для органів, 

здійснюючих ОРД (надання допомоги громадянам у виборі професії 

оперативного працівника, визначення ступеня відповідності психологічних 

даних кандидата на службу, вимоги спеціальності і т.п.); 

-психологічному супроводженню проходження служби 

(психологічна підтримка адаптації працівників до умов служби, 

підтримка високого рівня професійної готовності оперативних 

працівників, якісного вирішення ними оперативно-службових 

завдань, зведення до мінімуму шкоди від впливу на працівників 

небезпечних для життя і здоров'я психологічних факторів, пси- 

хологічної реабілітації після виконання завдань в екстремальних 

та інших надзвичайних ситуаціях); 

-професійно-психологічної підготовки оперативних пра- 



 115 

цівників шляхом методичного забезпечення, організації і прове- 

дення професійної і психологічної підготовки, формування у 

працівників готовності до діяльності в екстремальних ситуаціях, 

формування соціально-психологічної культури працівників, ово- 

лодіння знаннями професійної етики і етикету тощо; 

 психологічного супроводження ОРД, зокрема, при комплектуванні 

спеціальних оперативно-розшукових, слідчо-оперативних груп, службових 

нарядів, екіпажів, аналізу психологічних особливостей правопорушників, як 

одиноких, так і діючих у групі, у натовпі, психологічна підтримка 

переговорної діяльності, надання психологічної допомоги особам, які 

потерпіли внаслідок злочину, надзвичайних подій, надання допомоги у 

взаємодії з різними верствами населення тощо; 

 надання допомоги при розробці прийомів і тактики виконання 

специфічних, конфіденційних завдань, які покладаються на оперативних 

працівників та до виконання яких можуть залучатися інші особи в порядку, 

передбаченому відповідними нормативними актами, надання допомоги 

оперативним працівникам і слідчим при виконанні окремих процесуальних 

дій, таких як допит, обшук, впізнання, допит віч-на-віч неповнолітнього 

тощо. 

Безперечно, що реалізація положень концепції психологічного 

забезпечення оперативно-службової діяльності неможлива без спеціальних 

психологічних знань. Психологічні знання - це система відомостей про 

закономірності виникнення і розвитку психіки, психічні явища, процеси, 

стани, поведінку і діяльність людини. За їх допомогою пізнаються окремі або 

загальні факти і явища, зокрема, такі, як мета та мотивація злочину, вибір 

форми і способу його здійснення, маскування слідів злочину і т.ін., що 

цікавлять оперативного працівника і будуть цінними для слідства, прокурора, 

суду та захисту. 

Знання психології дозволяють оперативному працівнику пізнати 

обставини, які мають психологічну природу: непатологічні особливості 

психіки підозрюваного (звинуваченого), потерпілого, свідка та інших осіб і є 

важливими для правильного розв'язання завдань в оперативній або 

кримінальній справах. Психологічні знання дозволяють досліджувати не 

лише психологічні явища і факти, але й суміжні з ними правові обставини. їх 

використання в оперативно-розшуковій діяльності допоможуть 

оперативному працівнику: 

 зрозуміти мотивацію поведінки людини; 

 оцінити психологічний стан конкретної особи; 

- будувати та управляти взаємовідносинами з необхідними 

людьми; 

 збирати особисту та іншу інформацію стосовно конкретного 

злочину чи особи, поведінка якої викликає зацікавленість оперативних 

працівників; 

 професійно вивчати особу кандидата на співробітництво, 
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встановлювати довірливі відносини з ним, розробляти легенди, здійснювати 

введення і виведення негласного співробітника із оперативної розробки; 

- ефективно спілкуватися з негласними співробітниками в 

умовах їх ізольованої діяльності. 

Неможливо уявити собі висококваліфіковане розслідування 

кримінальної справи без використовування психологічних знань. Практика 

розслідування злочинів показує, що при розкритті злочину виникають певні 

психологічні особливості специфічні для оперативно-розшукової діяльності, 

зокрема: 

 активна протидія злочинного елементу та його оточення; 

 негласність значної частини оперативно-розшукових заходів; 

 зашифрованість багатьох видів спілкування в оперативно-

розшуковій діяльності; 

- необхідність конспірації не тільки проведення тих чи інших 

заходів але й реальної ролі їх суб'єктів (оперативна установка, таємне 

спостереження, негласне вивчення документів, оперативне проникнення, 

негласне спілкування).  

В даній лекції ми розглянемо психологію оперативного працівника, 

його поведінка в повсякденній службовій діяльності, психологічне 

забезпечення оперативно-розшукової діяльності в особливих умовах, при 

застосування зброї та поведінку оперативного працівника при веденні 

переговорів зі злочинцями. 

 

1. Психологія працівника оперативно-розшукових підрозділів 

 

Психологія працівника оперативно-розшукових підрозділів формується 

в умовах «критичного» виду діяльності, яка здійснюється часто в 

екстремальних умовах чи у вимушених умовах конспірації, обмеженої 

інформації, дефіциту часу і т.п. На відміну ві; слідчого, оперативні 

працівники спілкуються із злочинцями на во лі, в реальних життєвих 

ситуаціях, повних постійного ризику, як можуть нести безпосередню загрозу 

для їх життя та здоров'я, наприклад, при впровадженні оперативного 

працівника в злочинн> організацію. Кожна необачність у їх поведінці може 

викликати їх розконспірацію, створити серйозну небезпеку. Під час 

затримання злочинців протистояння набуває найбільш гострого характеру аж 

до фізичної боротьби, застосування зброї і спеціальних засобів. Між 

оперативним працівником та злочинцем при розшуку, затриманні, 

проведенні інших оперативних заходів найчастіше проходить зіткнення 

інтелектів, під час якого за дуже короткий час необхідно розпізнати 

протиправні дії злочинця та швидко зреагувати на них. 

Специфічними для оперативно-розшукової діяльності є особливості, 

пов'язані з таємністю, зашифровкою, конспірацією. Під час проведення 

оперативної установки, таємного спостереження, використання інших 

негласних методів, оперативні працівники конспірують не тільки свої цілі 

але й дійсні соціальні ролі. Деякі з них постійно живуть «подвійним» життям 
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серед рідних і знайомих та злочинного середовища. 

Вказані особливості впливають на психологію особистості працівника 

оперативно-розшукової служби, формують у них наявність окремих 

специфічних, психологічних якостей. Для різних суб'єктів оперативно-

розшукової діяльності: працівників карного розшуку, служби по боротьбі з 

економічною злочинністю, кримінального пошуку, оперативних працівників 

підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, негласних працівників 

такі психологічні якості можуть бути різними. В цьому зв'язку розкриття 

закономірностей впливу особливостей особи різних суб'єктів на успішність 

виконання ними оперативно-розшукових функцій і розробка на цій основі 

науково-обґрунтованих рекомендацій по їх вивченню - важливий напрямок 

дослідницької роботи в оперативно-розшуковій психології. 

Оперативно-розшукова діяльність активно впливає на психіку її 

суб'єктів, вона може викликати як позитивні так і негативні психологічні 

явища. З одного боку, проходить адаптація до особливостей оперативної 

роботи, формуються необхідні знання, вміння та навички, виникають нові 

позитивні якості, оперативний працівник стає спеціалістом своєї справи. З 

іншого боку, під час оперативно-розшукової діяльності можуть виникати 

небажані зміни психіки її суб'єктів, проявлятися психологічна деформація 

особи. Це зумовлено екстремальністю, стресогенністю оперативно-

розшукової діяльності її специфічними психологічними особливостями. 

Питання психологічної деформації дуже гострі і актуальні в оперативно-

розшукової діяльності, вони потребують не тільки глибокого вивчення з 

метою психологічної допомоги оперативним працівникам, а й постійного 

відстеження з боку керівництва і практичних психологів з метою запобігання 

небажаним явищам. 

На жаль, далеко не всі працівники оперативно-розшукової служби 

відповідають необхідним морально-психологічним та професійним вимогам. 

Іноді мають місце професійна безпорадність, жорстокість та байдужість до 

долі людини, моральна розбещеність, випадки рукоприкладства, знущання та 

глумління над особою підозрюваного та звинуваченого збоку окремих пра-

цівників. Основними причинами таких випадків є: 

 низький рівень професійного психологічного відбору кадрів оперативного 

складу; 

 недостатнє розуміння працівниками важливості своїх специфічних 

функцій, не бажання удосконалювати свої вміння та навички; 

 слабка правова регламентація окремих сторін оперативно-розшукової 

діяльності; 

 неправильна організація роботи та умов праці оперативного працівника; 

 недостатній рівень виховної роботи, становлення морально-вольових та 

професійних якостей. 
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2. Поведінка оперативних працівників в повсякденній 

службовій діяльності 

 

Важливим напрямком в оперативно-розшуковій психології є вивчення 

психологічних закономірностей спілкування, яке притаманне всій оперативній 

роботі. Під час її виконання збирається значна частина оперативно значимої 

інформації, здійснюється підбір осіб та їх залучення до таємного 

співробітництва, спонукання людини до явки з повинною, відокремлення 

злочинних груп і т.ін. 

У ряді досліджень було виявлено, що у оперативних працівників під 

час виконання службових обов'язків спостерігаються кілька характерних та 

неусвідомлюваних (автоматичних) дій, які мають місце у контактах з 

громадянами, а саме: 

 Руки поза спиною. 

 Руки попереду, великі пальці закладені за ремінь. 

 Ліва лежить на рукоятці кийка, права розгойдує наручники. 

 Обидві руки у кишенях штанів. 

 Поплескування кийком по долонях другої руки. 

 Обертання наручників на пальцях рук. 

 Часте розстібування клапанів кобури, спецзасобів на поясному ремені. 

Означені дії викликають у громадян досить широкий спектр емоцій, 

або такі пози сприймаються поблажливо-позитивно у процесі комунікативної 

взаємодії, або викликають виражено агресивні емоції і провокують відкриті 

конфлікти, зокрема, з працівниками міліції. Ці факти певною мірою 

пояснюють ту ступінь конфліктності у стосунках із населенням, котру самі 

оперативні працівники вважають надмірною і яку виділяють як окремий 

стрес-фактор службової діяльності. Підвищення рівня конфліктності 

обумовлює й та обставина, що практично вся оперативно-службова 

діяльність знаходиться у сфері застосування обмежуючих заборонних норм 

права та пов'язана із злочинними діями або порушенням норм і правил 

поведінки, через що процес спілкування оперативних працівників з 

населенням часто має елементи екстремальності. Але навіть при негативному 

ставленні громадян до оперативного працівника останній повинен будувати 

спілкування таким чином,, щоб нормалізувати стосунки з людьми, 

встановити необхідний рівень порозуміння та виконати свій службовий 

обов'язок. 

Для успішного ділового спілкування оперативних працівників з 

різними категоріями громадян можна рекомендувати такі узагальнені 

правила поведінки: 

 Працівник завжди повинен піклуватися про свій імідж, робити все для 

того, щоб громадяни відчували його юридичну компетентність, 

психологічний такт, доброзичливість, чуйність, а коли необхідно - суворість 

та мужність. 

 При зверненні громадян до працівника органів внутрішніх справ останній 
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повинен зосередити увагу на суті прохання та оцінити у разі необхідності 

психічний стан громадянина. Не слід зайвий раз перебивати та заперечувати. 

Якщо працівник органів внутрішніх справ не в змозі виконати те, про що 

його просить громадянин, то він повинен висловити бажання надати 

допомогу якщо й не конкретними діями, то хоча б порадою. 

 Якщо оперативний працівник сам звертається до когось із громадян, то не 

слід підзивати до себе словами або жестами. Краще працівнику самому 

наблизитися до особи, назвати своє прізвище, посаду, а якщо треба, 

пред'явити службове посвідчення. 

 При висловлюванні якоїсь пропозиції слід супроводжувати її словами: 

«Прошу Вас», «Будьте ласкаві», «Якщо можна». 

Бажана поведінка працівника у ситуації конфлікту під час порушення 

громадського порядку полягає у наступному: 

 Якщо громадянин проводить себе брутально стосовно 

правоохоронця, то не слід підвищувати голос у відповідь на лай 

ку. Для нейтралізації власного роздратування перш за все слід 

подолати бажання розмахувати руками та голосно розмовляти. 

 Оперативний працівник повинен триматися прямо, не опу 

скаючи голови донизу; під час спілкування намагатися дивитися 

опоненту просто в очі; 

 Говорити необхідно спокійно, тактовно і водночас владним, 

впевненим тоном, що не припускає заперечень: уникати багатослівності, 

викладати свої думки стисло і ясно. 

 Ініціатору конфлікту слід роз'яснити, хто є винним у конфлікті, 

потім показати, до яких наслідків приведе подальший його розвиток. Далі 

оперативний працівник повинен наголосити на безглуздості обраної 

громадянином тактики і зажадати припинення антигромадської поведінки. 

 Якщо порушник просить пред'явити службове посвідчення, то 

необхідно відразу задовольнити це прохання. Відмову може бути розцінено 

не тільки як прояв пихатості, але й як ознаку боягузливості працівника, 

невпевненості у власних діях. 

 Вагання при застосуванні заходів адміністративного впливу 

стосовно порушника, а також подальше його послаблення або посилення 

неприпустимі. 

 Якщо оперативний працівник помилився, то він повинен вміти 

тактовно змінити свою позицію і виправити помилку, не вдаючись до 

подальших хибних дій. 

Оперативному працівнику, який здійснює прийом громадян, 

рекомендується: 

 Після привітання громадянина запросити його сісти, після чого дайте 

зрозуміти, що Ви готові уважно його вислухати. Оптимальним є 

розташування, коли громадянин сидить боком до Вас: це символізує 

невимушеність та ситуацію співробітництва. 

 Якщо спілкування є тривалим і потребує розв'язання 
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складного питання, пам'ятайте, що для досягнення повної взає 

модії слід поступово пройти такі стадії спілкування: 

- накопичення згоди; 

 пошук спільних інтересів; 

 прийняття єдиних принципів спілкування; 

 виявлення якостей, небажаних для спілкування; 

 індивідуальний вплив та адаптація до партнера; 

 вироблення спільних правил та взаємодія. 

З метою встановлення атмосфери довіри поінформуйте 

громадянина про всі етапи ваших дій, спрямованих на його спра 

ву. Складіть загальну картину ваших спільних дій.  

 При розмові завжди враховуйте освітній та інтелектуальний 

рівень, вік, професію громадянина, пояснюйте йому суть пробле 

ми на тому рівні, який є найбільш доступним для конкретної осо 

би, не зловживайте важкозрозумілими професійними термінами.  

 Не забувайте про інтонацію під час спілкування, адже у 

мовній практиці людини може бути використано більше 20 від 

тінків голосу. Специфічним є процес встановлення психологічного контакту 

суб'єктів оперативно-розшукової діяльності з іншими її учасниками 

(об'єктами), вмілого використання прийомів і правил мовного і немовного 

характеру, наприклад, спілкування оперативного працівника з особами 

злочинного середовища.  

 Проведення розвідувальних опитувань, залучення окремих 

представників злочинного середовища до таємного співробітництва 

супроводжується сильним психологічним протистоянням. Прийняття рішень 

у такій ситуації є гострою боротьбою мотивів, це складний, з психологічної 

точки зору, процес. Виникає складне завдання - переорієнтувати свідомість 

людини, змінити його мотиваційну сферу та життєві орієнтації, послабити 

психологічні зв'язки із злочинним оточенням, залучити його на свою 

сторону. Для цього потрібні специфічні, засновані на глибокому знанні 

психологічних закономірностей спілкування в оперативно-розшуковій 

діяльності тактичні прийоми встановлення контактів, позитивного 

психологічного впливу оперативного працівника на правопорушника. 

Психологічний контакт - це процес встановлення та підтримки 

взаємної зацікавленості, симпатії, своєрідної тяги один до одного. Якщо 

люди прониклися інтересом чи довірою один до одного, можна говорити, що 

між ними встановився психологічний контакт. Перше враження складається 

на основі сприйняття: 

 зовнішнього вигляду людини; 

 його експресивних реакцій (міміка, жести, пози, хода); 

 голосу, мови; 

 уважного відношення до співрозмовника; 

 загальної культури контактора. 

Психологічні особливості людини та культура її поведінки, безумовно, 
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накладають свій відбиток на цей процес. Не завжди вдається залучити 

співрозмовника до взаєморозуміння. В такій ситуації складне завдання 

психологічного характеру - отримати необхідну інформацію в умовах 

активної протидії ще більш ускладнюється. 

Працівнику оперативного підрозділу необхідно розуміти психологію 

злочинця. В його протиправних діях існує мотивація, мета, усвідомленість 

(збіг обставин чи хвороба). Злочин може бути скоєний у стані афекту, гострої 

матеріальної потреби, моральної залежності, випадково або після ретельної 

підготовки. Зовсім в інших умовах знаходиться оперативний працівник, який 

повинен діяти, реагувати на злочин відразу. Необхідно враховувати, що на 

формування психології особи злочинця впливають такі фактори: -соціальні 

(зовнішні); -побутові; -генетичні; -колективні. 

Боротьба із злочинністю та іншими правопорушеннями неповнолітніх 

та молоді має свою специфіку, яка зумовлена, в першу чергу, особливостями 

їх психології як соціально-вікових груп. Ці особливості необхідно 

враховувати аналізувати працівникам оперативно-розшукових підрозділів під 

час вибору методів контакту і впливу загально-виховної та профілактичної 

роботи, а тим більше, у випадках притягнення до кримінальної відповіда-

льності і здійснення процесу виправлення та перевиховання. 

Віковими особливостями неповнолітніх є відсутність життєвого 

досвіду, юнацький максималізм, потяг до групового спілкування «к форми 

самоствердження, податливість до впливу авторитетних старших за віком та 

дорослих, нахил до наслідування, реформована психіка, емоційність та 

нестабільність настрою, рухова активність, незавершеність формування 

навиків самооцінки. Слід враховувати, що розвиток особистості особи 

неповнолітніх відбувається за кількома періодами, протягом яких може 

проявитися і генетична схильність. На поведінку неповнолітніх впливають 

різні фактори - бездоглядність, незайнятість корисними справами, брак уваги 

дорослих, їх психіку формує негативний вплив засобів масової інформації, 

відсутність національної виховної ідеї. 

Працівнику оперативного підрозділу необхідно знати і розуміти 

психологію злочинних груп, яка формується за різними мотиваціями: 

-загальність поглядів і інтересів; 

-навмисна діяльність по створенню злочинної групи для 

виконання загальної справи; 

 етнічна спорідненість; 

 економічна основа (конкуренція, вилучення, подавлення).  

У зв'язку з цим у членів злочинних груп формується різна психологія. Це 

може бути усвідомлена чи неусвідомлена, випадкова або вимушена участь в 

злочинній групі чи злочинній організації. Оперативний працівник повинен 

також досконало знати психологію потерпілого, яка залежить від характеру 

злочину, жертвою якого він став. Психологія потерпілого залежить від: -

особистості потерпілого; -загального рівня його освіти; -громадської оцінки 

вчиненого злочину;- культури особи; -матеріальної і моральної шкоди; -

фізичного збитку та інших обставин. 
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Під час спілкування з потерпілим працівник оперативного підрозділу 

повинен виражати впевненість у справедливості розслідування, виступати 

гарантом дотримання прав потерпілого, поводити себе чуйно, делікатно, щоб 

завоювати його довіру. 

Для виконання завдань, що виникають в процесі оперативно-

розшукової діяльності, оперативним підрозділам надаються певні права, а 

саме: опитувати громадян за їх згодою, мати гласних і негласних штатних 

співробітників, встановлювати тимчасове або постійне конфіденційне 

співробітництво з громадянами на засадах добровільності, здійснювати 

проникнення в злочинну групу негласного працівника оперативного 

підрозділу або особи, яка співробітничає з ним. В цих умовах ефективність 

діяльності оперативного працівника багато в чому залежить від уміння 

професійно спілкуватися з різними категоріями громадян, встановлювати та 

підтримувати з ними довірливі відносини. 

Професійне спілкування - це усталений стан взаємовідносин та 

взаємодії, що супроводжує оперативний контакт. Він потребує розуміння і 

практичного застосування соціально-психологічних механізмів. Оскільки 

оперативно-розшукова діяльність являє собою сукупність актів 

співробітництва та протиборства актуальною є проблема вдосконалення 

майстерності спілкування. Формування першого враження, встановлення 

психологічного контакту та його розвиток до довірливих відносин, 

легендоване (рольове) спілкування - основні етапи складної діяльності, мета 

якої - отримання оперативно-значущої інформації, необхідної для розкриття 

злочину. Від якості засвоєння та глибини осмислення оперативними 

працівниками відповідних знань, ступеню оволодіння ними, вміння та 

навичок психологічної діагностики і психологічного впливу врешті-решт 

залежить успіх боротьби зі злочинністю. 

Проблема удосконалення методичної бази ОВС, націленої на розкриття 

та розслідування злочинів, може бути вирішена за рахунок використання 

знань таких близьких наук як психологія та психофізіологія. Вивчення 

оперативними працівниками психології допиту, психологічних проблем 

виконання покарань, опе-ративно-розшукової та соціальної психології 

допоможуть у розкритті злочинів під час оперативно-розшукової діяльності. 

Все більше значення у цій роботі набувають нетрадиційні психофізіологічні 

методи роботи (гіпноз, гіпнотичне програмування, побудова «психологічних 

моделей» і т.ін.). 

Невід'ємною характеристикою діяльності оперативного працівника є 

рольова поведінка - «маска», що «одягається» для спілкування з різними 

категоріями громадян для розкриття і розслідування злочинів. Це передбачає 

маскування своїх дійсних цілей і намірів щодо конкретної події (особи, групи 

осіб); засекречення своєї приналежності до оперативної служби або ОВС в 

цілому. 

Обидва варіанти поведінки потребують наявності достатньо складних 

особистісних навичок та вмінь, які набуваються тільки при поєднанні 

теоретичних психологічних знань та практичного досвіду. Таким чином, 
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оперативно-розшукова діяльність характеризується значною своєрідністю, 

для неї притаманні специфічні психологічні закономірності та засновані на 

них психологічні заходи і методи роботи. Знання їх - необхідна умова 

успішного застосування оперативно-розшукових сил, засобів і методів у 

боротьбі із злочинністю. 

Важливим напрямком психологічного забезпечення операти-вно-

розшукової діяльності є психолого-педагогічне супроводження навчально-

виховного процесу у спеціальних закладах освіти. Під час підготовки 

молодих фахівців в навчальних закладах освіти вивчаються спеціальні 

навчальні курси юридичної психології, психології слідчої діяльності, 

психології оперативно-розшукової діяльності. В процесі професійного 

психологічного відбору кандидатів на службу до оперативних підрозділів 

необхідно враховувати за якою спеціальністю вони будуть навчатися, куди 

підуть працювати. Необхідно застосовувати ефективні ди-ференційні тести, 

за допомогою яких досконало вивчалися би якості особистості абітурієнта. 

До майбутнього працівника ДАІ повинні висуватися одні вимоги, до слідчого 

- другі, до оперативного працівника - зовсім інші. За наявності низького рівня 

інтелектуальних здібностей, відсутності швидкої реакції та аналітичного 

складу розуму, така особа не зможе успішно виконувати свої службові 

обов'язки і зробить багато невиправних помилок, які можуть коштувати її 

здоров'я, а то і життя. 

Дуже велику роль при вирішенні питань професійного психологічного 

відбору на службу в органи, що здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність психологічної підготовки працівників до оперативно-розшукової 

діяльності та їх психологічного супроводження відіграє служба 

психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів та 

підрозділів ОВС України, положення про яку затверджено наказом МВС 

України № 423 від 28.06.1997 р. 

Успішне вирішення завдань, що постають перед оперативними 

підрозділами при розкритті злочинів можливе не тільки при достатніх 

знаннях, наявності професійних вмінь і навичок у особового складу, але й за 

умови наукової обгрунтованості та забезпеченості цієї діяльності, що 

досягається використанням спеціальних психологічних знань. Вони можуть 

застосовуватися у таких формах: 

 психологічна консультація. У Законі України «Про опера-тивно-розшукову 

діяльність» ця форма використання спеціальних знань не обумовлена, але 

аналіз практики свідчить про важливість її застосування. Консультація 

психолога може знадобиться при підготовці до розвідувального опитування 

при реалізації оперативної комбінації, впровадження у злочинне середовище, 

особистого пошуку та ін.; 

 залучення штатного фахівця - психолога до участі у плануванні та 

проведенні оперативно-розшукових заходів; 

 безпосередня участь в оперативних заходах працівника, який має 

професіональну психологічну підготовку. 

Психологічне забезпечення є новою формою підтримки оперативно-
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розшукової діяльності і тому потребує подальшої ґрунтовної розробки 

наукових основ професійної психології, нормативних документів, державних 

стандартів, методичних і навчальних посібників, технічних завдань на 

апаратуру, оптимальної організаційної структури служби психологічного 

забезпечення та системи підготовки кадрів як практичних психологів так і 

психологічної підготовки оперативних працівників. 

Психологічне забезпечення має не тільки суто правове значення при 

розкритті злочинів а й соціально-економічний характер за походженням, 

сутністю і показниками оцінки ефективності. Заходи психологічного 

забезпечення сприяють цілеспрямованому розвитку оперативних 

працівників, зростанню їх професіоналізму, працездатності, збереженню 

здоров'я і життя при виконанні ними оперативно-службових завдань. 

 

3. Психологічна поведінка оперативного працівника при 

веденні переговорів зі злочинцями 

 

Оперативним працівникам, виконуючи оперативно-тактичні завдання, 

приходиться вступати в контакти, вести переговори в різних ситуаціях, 

зокрема, при профілактиці групових порушень громадського порядку, 

супроводженні масових міроприємств, з злочинцями, які блоковані на місці 

злочину, чинять озброєний опір, захопили заручників, погрожують 

терористичним актом тощо. З метою запобігання тяжких наслідків, 

уникнення загрозливого розвитку ситуації, переростання її в озброєний 

конфлікт, зменшення напруги, рекомендується вести переговори зі злочи-

нцями. Як правило, такі переговори ведуться спеціально підготовленою 

групою оперативних працівників, хоч безпосередньо дискусію може вести і 

один працівник. При цьому необхідно уяснити психологічний портрет 

(характеристику) членів злочинної групи чи натовпу. Організована злочинна 

група діє тривалий час, вона структурована, має свою ієрархію, а натовп 

існує короткочасно, він не являється групою, існує короткий час і розпада-

ється, але і там, і там є лідери. Лідер, як правило, наділений рядом якостей, 

таких як віра в ідею, можливо і не правову, сильна воля, особисту 

принадність, ораторські здібності. «Лідер натовпу» поняття умовне, оскільки 

в такій безсистемній організації, якою є натовп, важко визначити, веде лідер 

за собою натовп, чи натовп маніпулює лідером. Найчастіше оперативним 

працівникам приходиться вести переговори з небезпечними злочинцями, які 

блоковані на місці злочину, чи після його звершення.  З метою закріплення 

теоретичного матеріалу розглянемо типову кримінальну ситуацію. 

В місті Н було вчинено розбійний напад на квартиру відомого 

бізнесмена. Напад закінчився вбивством господаря квартири. Злочинці 

зникли, але по «гарячим слідам» було встановлено їх місце перебування - в 

дачному будинку в приміській зоні. При оточенні оперативною групою 

будинку злочинці відкрили вогонь із пістолета та обрізу мисливської 

рушниці. Уяснивши з ким маєте справу, розпочніть переговори.  При цьому 

ми радимо Вам  дотримуватись наступних основних правил: 
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 не пропонуйте обмін оперативного працівника на заручників; 

 виключіть передачу злочинцям зброї, наркотиків; 

 не ведіть переговори зі злочинцями на близькій відстані від них; 

 не доручайте їх ведення стороннім особам; 

-контролюйте ситуацію і не допускайте її розвитку в неба 

жаному для оперативної групи напрямку. 

В процесі розслідування злочину оперативні працівники встановили, 

що мають справу з організованою злочинною групою, яка діє тривалий час, 

до складу якої входять осібм, раніше судими за тяжкі злочини. Група глибоко 

законспірована, з високим рівнем ієрархічної підпорядкованості та 

розгалуженої структури на вершині якої знаходиться головний лідер. Іншими 

словами група, при якій «нижчий» виконує вимоги «вищого» в ієрархії. У 

такому випадку змінюється відношення до злочину: з окремого акта 

поведінки, воно стає «ремеслом», злочинність стає способом життя, хоча 

зовнішньо злочинці виглядали цілком мирними, тому їх діловий візит не 

визивав ніяких підозр.  

Для переговорів краще всього виділяти групу працівників із трьох 

чоловік. На початку переговорів необхідно уникати демонстрації сили. 

Працівників у формі, міліцейські машини, зброю і т.п. із поля зору злочинців 

краще видалити. Переговори можуть вестись по телефону, через мегафон, 

через портативний радіопередавач або в письмовому виді, або безпосередньо, 

наприклад, через двері, через стіну, з-за рогу будинку, дотримуючись правил 

безпеки, щоб злочинець не вразив вогнем із своєї зброї. Самий кращий 

спосіб, що гарантує безпеку і встановлення найбільш тісного контакту зі 

злочинцями - це телефонний зв'язок.  

Під час переговорів працівникам необхідно бути готовими до любих 

неочікуваних дій злочинців. Оперативним працівникам, які під час 

оперативно-розшукової акції можуть бути залучені до ведення переговорів, 

бажано було б врахувати наступні рекомендації: 

 намагайтеся уникати слів типу «капітуляція» або «заручники», які 

збільшують хвилювання і напругу. Також не використовуйте фраз типу 

«здавайтесь, ви оточені», тому що вони заздалегідь приречені на невдачу; 

 уникайте передачі злочинцю негативних відповідей. Будуйте фразу 

приблизно так: «Я буду намагатися переконати свого начальника, погодитись 

з цим, але це буде не просто». Потім скажіть: «Микола, пробач, але я просто 

не зміг його «уламати»; 

 не штовхайте злочинця до розпачливих кроків. Поки він сподівається на 

позитивний результат переговорів, він буде їх продовжувати. Не запитуйте 

загарбника, у чому посягають його вимоги в прямій формі. Замість цього 

скажіть йому, що ви маєте намір допомогти усім чим можете. Якщо він 

висуває вимоги, послабте їх шляхом повторення вимоги, але в пом'якшеному 

виді. Наприклад, якщо він говорить: «Мені потрібно 10 тис. доларів і 

машину через ЗО хвилин», ви можете повторити йому: «Добре, виходить, 

потрібні гроші і транспорт як найшвидше»; 
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 уникайте крайніх термінів. Не запитуйте: «Скільки часу в нас є на 

виконання ваших вимог?». Скажіть йому, що ви почнете «працювати по 

цьому питанню негайно». Ви можете згадати попередню вимогу для 

відволікання уваги. Якщо він вимагає надати машину до 2-ої години, у 1.56 

зверніть його увагу на попередню вимогу з приводу їжі, скажіть, що їжа 

готова і ви маєте знати, як її подавати; 

-не робіть ніяких пропозицій. Якщо ваш начальник сказав 

вам, що не має можливості доставити 100000 доларів через 30 

хв., не варто пропонувати йому альтернативний варіант. Скажіть 

йому, що не змогли переконати керівництво дістати грошей, хоча 

і зробили все що могли. Хай він сам вирішує, що робити далі; 

-необхідно бути обережним, дозволяючи друзям або сім'ї 

розмовляти із загарбником. Якщо злочинець просить поговорити з 

певною особою, то не виключається можливість демонстрації їй 

своїх «вчинків». Він також може здійснити акт самогубства перед 

колишньою дружиною, або близькою людиною, або убити заруч 

ників; 

-не ведіть переговори на самоті. Завжди майте поруч хоча б 

партнера. Поради і зворотний зв'язок від інших необхідні для реальної оцінки 

того, що відбувається.  

 

 

 

Заключне слово. 

 Ми з вами закінчили вивчення курсу правові засади ОРД. Здавалося б, 

що в Законі «Про ОРД» розкриті її зміст, завдання і принципи, сфор-

мульовані основні положення, які встановлюють правомірність, умови і 

порядок проведення ОРЗ, використання їх результатів в розкритті і 

розслідуванні злочинів, закріплені права і обов'язки осіб, залучених до ОРД, 

регламентовані питання їх соціального і правового захисту. І все ж таки гра-

мотно, професійно займатись ОРД дуже не просто. Як на наш погляд, то 

вивчення курсу ОРД та запропонований курс лекцій з цієї дисципліни 

повинні збагатити ваші знання  в цій галузі. 

Вивчення курсу правові засади ОРД це - перша частина ОРД, відкритий 

навчальний курс, який визначає положення для вивчення правових основ 

ОРД та загальні відомості про прийоми, методи і засоби, що дозволені 

законом для використання їх при вирішенні оперативно-тактичних завдань 
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