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діяльності керуються нормами оперативно-розшукового законодавства й 
інших правових актів, які становлять правову основу ОРД. Тому під час здій-
снення оперативно-розшукової діяльності не допускається порушення прав і 
свобод людини та юридичних осіб.  

Отже, основу ОРД як державно-правової форми забезпечення публічної 
безпеки та охорони державних інтересів становлять нормативно закріплені її 
принципові засади, у яких вагоме значення, безумовно, надається конститу-
ційним принципам – основоположним критеріям підтримання правового ба-
лансу в державі. З цією метою комплексний інструментарій ОРД має відпові-
дати системі конституційних та організаційно-управлінських положень.  

Таким чином, аналіз свідчить, що нині є достатньо багато правових за-
собів захисту прав, свобод і законних інтересів громадян у поєднанні з наяв-
ним потенціалом ефективного проведення оперативно-розшукової діяльності 
оперативними підрозділами Національної поліції України. Основні недоліки 
та прорахунки в її організації залежать від ступеня орієнтації суб’єктів на 
принципові положення оперативно-розшукової діяльності та компенсаторні 
механізми, що включаються в разі їх порушення. 
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ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННИМ 
ПОСЯГАННЯМ НА ПОМЕШКАННЯ ГРОМАДЯН 

Оперативно-розшукова діяльність, яку здійснюють підрозділи карного 
розшуку, є важливою формою протидії злочинності, зокрема злочинам проти 
власності. Враховуючи, що вказана діяльність є складовою загальної діяльно-
сті правоохоронних органів, можна зробити висновок, що вона носить держа-
вно-правовий характер. Це свідчить про те, що оперативно-розшукова проти-
дія підрозділами карного розшуку злочинам проти власності здійснюється в 
двох площинах: правовій (правове регулювання цієї діяльності та безпосере-
днє застосування правових норм у процесі її здійснення) і спеціальній (орга-
нізація й тактика використання гласних і негласних оперативно-розшукових 
заходів та засобів).  

У цьому контексті особливо актуальними стають питання стримування і 
обмеження злочинності, в тому числі за допомогою більш ефективної і якіс-
ної протидії крадіжкам із квартир громадян. Одним із дієвих і традиційних 
напрямів удосконалення протидії означеному виду злочинів, є покращення 
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теоретичного забезпення, що досягається за допомогою приділення їй з боку 
науковців належної уваги. 

Увага вивченню проблемних аспектів правового регулювання операти-
вно-розшукової діяльності приділялась багатьма вченими у цій сфері. Науко-
вим підґрунтям нашого дослідження є доробки таких учених, як О. М Банду-
рка, Є. О. Дідоренко, О. Ф. Долженков, І. П. Козаченко, В. Л. Регульский, 
М. В. Стащак, Н. Є. Філіпенко, В. В. Шендрик, О. О. Юхно та ін.  

Стаття 185 Кримінального кодексу України визначає крадіжку як таєм-
не викрадення чужого майна. З об’єктивної сторони крадіжка відноситься до 
злочинів з матеріальним складом. Тому, крім діяння (таємного викрадення), 
обов’язковими її ознаками є позитивна матеріальна шкода, спричинена влас-
нику викраденого майна, яка визначається його вартістю, а також причинний 
зв’язок між цією шкодою і таємним викраденням. Викрадення полягає в дії 
(активній поведінці) і означає незаконне, безоплатне вилучення чужого майна 
поза волею власник. 

Ми вважаємо, що заходами попередження злочинних посягань на по-
мешкання громадян буде не тільки їх розкриття, а й роз’яснювальна робота 
серед жителів, здача квартир під охоронну сигналізацію, організація чергу-
вань у під’їздах, укріплення дверних блоків і вікон, освітлення дверей загаль-
ного користування, підвищення пильності технічних працівників, обслугову-
ючих будинок, перевірки (горищ і підвалів та інших місць перебування краді-
їв) і ряд інших заходів, які унеможливлювали б крадіжку із квартир. Як пра-
вило, заходи протидії квартирним крадіжкам систематизуються в організа-
ційно-управлінських планах із попередження злочинів, спрямованих проти 
власності громадян, шляхом проникнення до квартир. Визначаючи об’єкт 
протидії тому чи іншому виду злочинності, суб’єкт протидії має проаналізу-
вати загальний стан злочинності та окремих її видів у регіоні, місце, час, спо-
сіб учинення тих чи інших злочинів, умови, за яких вони були вчинені, та 
причини, які сприяли їхньому здійсненню. Це, безумовно, складна і кропітка 
робота, якщо злочинність досліджувати комплексно і системно. 

Тому, варто зазначити, що протидія вчиненню крадіжок повинні нести 
на меті накопичення та узагальнення кримінологічної інформації, котра у по-
дальшому повинна аналізуватись, і на підставі виявлених закономірностей 
втілюватися у різноманітних заходах спрямованих на протидію вчиненню 
крадіжок. 
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