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технічної діяльності або навчання, органами Служби безпеки України після проведення їх перевірки. Порядок надання 
допуску до державної таємниці визначається Кабінетом Міністрів України. 

Для отримання допуску до державної таємниці громадянам потрібно: 
1) оформити документи, які надсилаються до органів Служби безпеки України; 
2) мати необхідність роботи із секретною інформацією;  
3) проходити перевірку у зв’язку з допуском до державної таємниці;  
4) взяти на себе письмове зобов’язання щодо збереження державної таємниці, яка буде йому довірена;  
5) надати у письмовій формі згоду на передбачені законом обмеження прав у зв’язку з допуском до державної та-

ємниці;  
6) ознайомитися з мірою відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю. 
Після збору документів, перелік, форми та порядок надання яких визначаються Кабінетом Міністрів України, про-

водиться перевірка щодо доступу громадян до державної таємниці. Службою безпеки України надається доступ до дер-
жавної таємниці, якщо дані документи відповідають вимогам. 

Слід додати, що наявність у громадян допуску до відомостей більш високого ступеня секретності передбачає під 
собою підстави для допуску громадян до відомостей більш низького ступеня секретності. 

У цілому для отримання доступу до державної таємниці треба пройти доволі важку процедуру схвалення кандидата. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

Злочинність є актуальною проблемою сьогодення для українського суспільства. На превеликий жаль, слід конста-
тувати, що суспільство, без підтримки держави та її інституцій, не спроможна виконувати свої головні функції. 

Проаналізувавши динаміку змін за попередній рік можна дійти до висновку, що спостерігається тенденція до збіль-
шення кількості кримінальних правопорушень. Та саме оперативно-розшукова діяльність є найбільш дієвим і ефектив-
ним механізмом в профілактиці і розкритті злочинів. Тоді як, правове регулювання оперативно-розшукової діяльності – 
це суспільно правова форма боротьби зі злочинністю.  

Загально відомо, що правовою основою оперативно-розшукової діяльності є: 
1. Конституція України є юридичною базою для оперативно – розшукового законодавства, визначає майже всі 

принципи оперативно-розшукової діяльності, створює цілісну систему прокуратури та правосуддя в Україні.  
2. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», який посідає особливе місце в інформаційно-правовому 

просторі роботи правоохоронних органів держави. Встановлює правомірність та порядок проведення оперативно-
розшукових заходів, використання їх результатів в розкритті і розслідуванні злочинів; 

3. Норми Кримінального кодексу України, на яких базується оперативно – розшукова діяльність, визначають по-
няття злочину, підстави кримінальної відповідальності, співучасть у вчиненні злочину та інші. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України, що є не менш важливим правовим джерелом оперативно-
розшукової діяльності. Адже випливає із загальних завдань кримінального провадження.  

5. Закон України «Про Національну поліцію». Адже діяльність поліції спрямована на захист життя, здоров’я, прав і 
свобод громадян, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань. 

6. Закони України «Про прокуратуру». Забезпечує захист особи, її прав і свобод, власності, вживає заходи для того, 
щоб оперативні підрозділи, які здійснюють оперативно – розшукову діяльність, дотримувались передбаченого законом 
порядку проведення гласних і негласних дій, застосування оперативно-технічних засобів. 

7. інші правові акти, у яких оперативно-розшукова діяльність визначена як одна з важливих функцій правоохорон-
них органів щодо недопущення посягань на суспільний і державний лад, зовнішню безпеку України, права і законні 
інтереси громадян, державних і громадських установ, підприємств і організацій. 

На сучасному етапі розвитку нашої держави дестабілізуючим фактором залишається таке негативне суспільне 
явище як злочинність, яке спонукає державні правоохоронні органи постійно вдосконалювати методи та заходи протидії 
останній. Та інструментарієм правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю була й залишається оперативно-
розшукова діяльність, яка регулюється нормативно-правовими актами, які допомагають правоохоронним органам орієн-
туватися в законодавстві, правильно використовувати результати оперативно-розшукової діяльності в кримінально-
процесуальній діяльності.  
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