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РОЛЬ	І	МІСЦЕ	ГРОМАДСЬКОСТІ	В	ОПЕРАТИВНО-
РОЗШУКОВОМУ	ТА	КРИМІНАЛЬНОМУ	ПРОВАДЖЕННІ	

Традиційно	 в	 науці	 оперативно-розшукової	 діяльності	 під	 силами	 розуміються	 особи,	
які	 забезпечують,	 або	 сприяють	 здійсненню	 ОРД.	 Слід	 зазначити,	 що	 таке	 категоріальне	
тлумачення	сил	ОРД	в	юридичних	науках	не	відходить	від	загально	прийнятого	розуміння.	
Так,	 під	 силами	 ОРД	 частіше	 за	 все	 розуміють	 –	 посадових	 осіб	 і	 громадян,	 що	 у	 повному	
обсязі	 або	 частково	 виконують	 оперативно-розшукову	 функцію,	 а	 також	 осіб,	 які	
залучаються	до	надання	допомоги	у	її	здійсненні	[1].	

Поряд	 з	 цим,	 у	 сучасній	 науковій	 літературі	 існує	 кілька	 категорій,	 які	 визначають	
суб’єкти	ОРД:	«оперативні	підрозділи»,	«оперативно-розшукові	органи»,	«сили	ОРД»,	«гласні	
сили»,	«негласні	сили»,	«учасники	оперативно-розшукового	процесу»	тощо	[2,	с.	78].	

Однак	 співвідношення	 термінів	 «суб’єкти	 оперативно-розшукової	 діяльності»	 та	 «сили	
оперативно-розшукової	 діяльності»	 –	 це	 одне	 з	 найбільш	 дискусійних	 питань	 не	 тільки	 у	
науці	ОРД	але	й	у	правозастосовній	практиці	оперативних	підрозділів.	

Проблеми	сил	оперативно-розшукової	діяльності	були	предметами	досліджень	кількох	
десятиліть	в	галузі	теорії	оперативно-розшукової	діяльності.	Даними	проблемами	в	останні	
роки	 займалися	 К.	В.	Антонов,	 О.	М.	Бандурка,	 Д.	В.	Гребельський,	 Е.	О.	Дідоренко,	
О.	Ф.	Долженков,	 І.	П.	Козаченко,	 Я.	Ю.	Кондратьєв,	 М.	В.	Корнієнко,	 В.	Л.	Ортинський,	
О	.О.	Фальченко,	Р.	А.	Халілєв,	І.	Р.	Шинкаренко	та	ін.	

Результати	 сучасних	 теоретико-прикладних	 досліджень	 для	 виконання	 наукового	
завдання	 також	 використовують	 категоріально	 визначений	 термін	 «сили	 оперативно-
розшукової	діяльності».	Так,	автори	навчального	посібника	«Основи	оперативно-розшукової	
діяльності»	 (2016	 р.)	 у	 контексті	 висвітлення	 завдань	 оперативно-розшукової	 діяльності,	
щодо	 попередження	 злочинів,	 зазначають,	 що	 попередити	 злочин	 означає	 безпосередньо	
вплинути	 оперативно-розшуковими	 силами,	 методами,	 засобами	 на	 особу	 (групу),	 яка	 має	
намір	вчинити	злочин,	або	на	причини	й	умови,	що	сприяють	його	вчиненню	[3,	с.	51].	

Не	 менш	 важливими	 з	 цього	 приводу	 є	 і	 окремі	 здобутки	 науковців,	 які	 визначаючи	
постулат,	 що	 оперативно-розшукова	 діяльність	 є	 передусім	 різновидом	 правоохоронної	
діяльності,	відносять	його	до	досягнень	наукових	досліджень	у	галузі	теорії	ОРД,	виходять	з	
того,	 що	 сутність	 останньої	 полягає	 у	 здійсненні	 спеціальних,	 оперативних	 заходів,	
застосування	 «специфічних	 сил»	 та	 засобів	 як	 способу	 забезпечення	 національної	 безпеки	
держави	[4].	

На	 думку	 професора	 Я.	 Ю.	 Кондратьєва,	 до	 сил,	 що	 здійснюють	 оперативно-розшукову	
діяльність,	належать:		

1)	посадові	 особи	 підрозділів	 кримінальної	 міліції,	 які	 функціонують	 відповідно	 до	
оперативно-розшукового	 законодавства	 (ст.	5	 Закону	 України	 «Про	 оперативно-розшукову	
діяльність»	 [9])	 і	 здійснюють	 загальне	 керівництво	 даною	 діяльністю	 на	 чолі	 з	 міністром	
внутрішніх	справ	України	та	його	першими	заступниками;		

2)	начальники	ГУ	МВС,	УМВС,	УМВСТ,	їх	заступники	з	оперативної	роботи,	уповноважені	
на	здійснення	ОРД;		

3)	керівники	та	оперативний	склад	оперативних	підрозділів	зазначених	органів;		
4)	начальники	міських,	районних	управлінь	і	відділів	внутрішніх	справ	та	їх	заступники,	

які	є	начальниками	кримінальної	міліції;		
5)	 працівники	 оперативних	 підрозділів	 кримінальної	 міліції,	 які	 мають	 відповідний	

допуск	до	ОРД;		
6)	 особи,	 які	 конфіденційно	 співпрацюють	 з	 оперативними	 підрозділами	 кримінальної	

міліції,	у	тому	числі	гласні	та	негласні,	штатні	та	позаштатні	працівники	[2,	с.	78].	
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Слід	 відзначити,	 що	 місце	 громадськості	 у	 системі	 сил	 оперативно-розшукової	
діяльності	не	знайшло	гідного	висвітлення	як	у	правовому	полі	так	і	на	теоретичному	рівні.	

Сьогодні	питання	участі	громадськості	у	діяльності	правоохоронних	органів,	зокрема	у	
здійсненні	 кримінального	 та	 оперативно-розшукового	 провадження,	 набуває	 нового	
значення,	 про	 що	 свідчать	 і	 положення	 Національної	 стратегії	 сприяння	 розвитку	
громадянського	суспільства	в	Україні	на	2016–2020	роки,	затвердженої	указом	Президента	
України	від	26.02.2016	№	68/2016.	

Розроблення	 нової	 Стратегії	 обумовлено	 змінами	 основних	 тенденцій	 розвитку	
громадянського	 суспільства,	 зростанням	 його	 ролі	 в	 різноманітних	 сферах	 –	 від	 просування	
реформ	на	державному	і	місцевому	рівнях,	європейської	інтеграції	та	розвитку	електронного	
урядування	до	надання	волонтерської	допомоги,	зокрема	правоохоронним	органам	та	ін.	[5].	

Таким	чином,	необхідним	є	перегляд	існуючих	теоретичних	напрацювань	науковців,	які	
займались	 проблемами	 місця	 та	 ролі	 громадськості	 в	 оперативно-розшуковому	 та	
кримінальному	 провадженні,	 вироблення	 нових	 стратегічних	 напрямків	 у	 цій	 сфері	 і	
тактичних	 рекомендацій	 стосовно	 здійснення	 слідчих	 та	 негласних	 слідчих	 (розшукових)	
дій	і	оперативно-розшукових	заходів	за	участю	представників	громадськості.	
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ІННОВАЦІЇ	В	МЕТОДОЛОГІЇ	КРИМІНАЛІСТКИ	

Органи	досудового	розслідування	для	вирішення	своїх	завдань	застосовують	різноманітні	
методи	 науки	 та	 техніки.	 Після	 прийняття	 у	 2012	 році	 Кримінального	 процесуального	
кодексу	 України	 процесуальна	 складова	 досудового	 розслідування	 стала	 мати	
інформаційно-аналітичний	та	пошуково-пізнавальний	характер.		

Однак,	 на	 сучасному	 етапі	 розвитку	 правової	 держави	 не	 існує	 жодної	 комплексної	
науково-практичної	праці	у	галузі	методичного	забезпечення	діяльності	органів	досудового	
розслідування	Національної	поліції	України.	У	підручниках,	навчальних	посібниках	в	галузі	
права	вказуються	певні	методи,	однак,	як	саме	їх	застосовувати	та	використовувати	в	них	не	
описується.		

Тому	на	базі	Одеського	державного	університету	внутрішніх	справ	розпочато	роботу	над	
проектом	 «Удосконалення	 методичного	 забезпечення	 органів	 досудового	 розслідування»,	
головною	 метою	 якого	 є	 систематизація,	 модернізація,	 опис,	 популяризація	 та	 адаптація	
методів	криміналістики.	
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