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АНАЛІЗ ЗМІСТУ ДЕФІНІЦІЇ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМУ 
СЕКРЕТНОСТІ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛАМИ 
КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ» 

В умовах демократії свобода інформації повинна бути нормою, 
проте необхідність створення умов для безпечного існування та про-
гресивного розвитку особи, суспільства і держави вимагають від 
держави не тільки розвинутої інформаційної сфери, а й накладення 
певних обмежень на свободу інформації та вирішення питань її захи-
сту. Такому розумінню державної політики в цій сфері сприятиме 
чітке визначення дефініцій понять «державна таємниця», забезпе-
чення режиму секретності в цілому та похідних від нього понять. 

Принагідно зазначимо, що в статті 1 розділу І Закону України «Про 
державну таємницю» від 21 вересня 1999 року визначено, що режим 
секретності – це встановлений згідно з вимогами цього Закону та інших 
виданих відповідно до нього нормативно-правових актів єдиний порядок 
забезпечення охорони державної таємниці». На відмінну від нормативно-
го рівня, теоретичний рівень перебуває в динаміці, про що свідчать за-
пропоновані вченими-юристами визначення досліджуваного поняття. 

Так на думку авторського колективу навчального посібника 
«Режим таємності в органах внутрішніх справ України» (авторський 
колектив О. Ф. Долженков, О. М. Клюєв, В. Д. Пчолкін, М. М. Юнаков), 
режим таємності в ОВС – це встановлений відповідно до вимог Зако-
ну України «Про державну таємницю» та інших законодавчих і норма-
тивних актів вищих органів державної влади і управління єдиний по-
рядок забезпечення охорони державної таємниці, що включає в себе 
систему адміністративно-правових, організаційних, інженерно-техніч-
них, криптографічних та інших заходів. Крім цього автори названого 
посібника наголошують, що режим таємності передбачає єдиний для 
всієї системи МВС України порядок виконання певних видів робіт, 
конспіративність проведення оперативно-розшукових заходів. 

Дещо подібне про те вужче за змістом формулювання поняття 
«режим секретності» наводить авторський колектив навчального 
посібника «Режим секретності в органах внутрішніх справ України». 
Співавтори вказаної навчально-методичної праці вважають, що режим 
секретності в органах внутрішніх справ України – це встановлений у 
відповідності з вимогами Закону України «Про державну таємницю» 
та інших нормативно-правових актів єдиний порядок виконання 
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окремих видів робіт, який забезпечує охорону відомостей, що стано-
влять державну таємницю, конспіративність заходів, що здійсню-
ються органами внутрішніх справ з виконання завдань протидії зло-
чинності та охорони громадського порядку. 

Також становить інтерес оновлене відповідно до прийнятого в 
2015 році ЗУ «Про Національну поліцію» визначено поняття «режим 
секретності», розроблене С. В. Албулом, С. В. Андрусенком, В. Б. Люб-
чиком та Є. В. Поляковим. На їхню думку, режим секретності в під-
розділах Національної поліції України – це встановлений відповідно 
до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших зако-
нодавчих і нормативних актів вищих органів державної влади і 
управління єдиний порядок забезпечення охорони державної таєм-
ниці, що включає в себе систему адміністративно-правових, органі-
заційних, інженерно-технічних, криптографічних та інших заходів. 

З точки зору О. В. Адабаша, режим секретності – це універсаль-
ний постійно діючий правовий режим, що складається з організацій-
но-правових засобів, яким притаманний імперативний метод регу-
лювання відносин у сфері обігу відомостей, що становлять державну 
таємницю, головною метою якого є забезпечення безпеки держави у 
важливих сферах її життєдіяльності.  

Таким чином, підсумовуючи наведене вважаємо, що під режи-
мом секретності слід розуміти встановлений згідно з вимогами За-
кону України «Про державну таємницю» та інших виданих відповід-
но до нього нормативно-правових актів єдиний порядок роботи та 
поводження з документами, які мають гриф секретності, забезпе-
чення охорони цієї таємниці з метою захисту національних інтересів 
України. Відповідно до викладеного, поняття «забезпечення режиму 
секретності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності 
підрозділами кримінальної поліції» повинно відповідати основним 
складовим дефініції «режим секретності» та не суперечити їм. 
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ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОКУРОРСЬКОГО 
НАГЛЯДУ ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

Зміни, останнім часом внесені в Конституцію України, чинне за-
конодавство внаслідок прийняття нових Кримінального процесуа-
льного кодексу України та Закону України «Про прокуратуру», мають 


