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ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ 
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Відповідно до ст. 8 закону України «Про оперативно-розшукову діяль-
ність» оперативні працівники мають право здійснювати оперативно-розшу-
кові та оперативно-технічні заходи. Як свідчить практичний досвід, застосу-
вання оперативного інструментарію здебільшого пов’язане з втручанням в 
особисте життя громадян, тому проблема дотримання прав людини та грома-
дянина при здійсненні ОРД залишається об’єктом дослідження як вітчизня-
них, так і зарубіжних учених. 

Подекуди проведення оперативно-розшукових заходів безпосередньо 
пов’язане з втручанням у сферу реалізації громадянами своїх прав і свобод, 
тому робота оперативних підрозділів має ґрунтуватися передусім на суворому 
дотриманні визначених принципових засад. Діяльність оперативних підрозді-
лів Національної поліції України з виявлення та розслідування злочинів, а так 
само їх профілактика мають бути відповідними, адекватного характеру і від-
повідати ступеню суспільної небезпеки злочинного посягання та оперативній 
ситуації.  

Аналіз наукових підходів до системи принципів ОРД свідчить про те, 
що в більшості позицій превалює орієнтація на дотримання конституційних 
принципів таких, як: а) свободи та особистої недоторканності людини й гро-
мадянина; б) поваги до гідності особи; в) невтручання в особисте й сімейне 
життя людини; г) презумпції невинуватості тощо. 

Психологічний зміст дотримання наведених принципів полягає в тому, 
щоб суб’єкти ОРД мають бачити в людині, що обирається об’єктом операти-
вно-розшукового впливу, особистість, інтереси якої охороняються державою 
загалом і оперативно-розшуковою діяльністю зокрема. 

Принагідно зазначаємо, що принцип дотримання законності полягає в 
зобов’язанні дотримання вимог чинного законодавства в точній відповідності 
до їхнього змісту. Органічний зв’язок принципу законності з конституційни-
ми принципами безсумнівний і очевидний, оскільки він є гарантом ефектив-
ної реалізації й, зрештою, правового існування усієї системи ОРД. Разом з 
тим працівники оперативних підрозділів Національної поліції України у своїй 
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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 


