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ПРОЦЕДУРНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОЮ  

КАРНОГО РОЗШУКУ ІНТРУЗИВНИХ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ 

Істотним фактором, що впливає на своєчасне й ефективне по-
передження й розкриття злочинів є правильна організація роботи 
щодо інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяль-
ності. Проте в умовах, коли захист прав і свобод громадян закріп-
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лено Конституцією України як пріоритетне завдання держави [2], 
усе більш значущими стають питання правомірності та обґрунто-
ваності проведення оперативно-розшукових заходів, пов’язаних із 
тимчасовим їх обмеженням. 

Тож легітимне, обґрунтоване та процедурно грамотне проведен-
ня інтрузивних оперативно-розшукових заходів є виключно особли-
вими вимогами для забезпечення їх законності, оскільки, у противно-
му випадку реалізація таких заходів може привести до безпідставного 
обмеження чи порушення конституційних прав і свобод громадян. 

Слід зазначити, що для дотримання вказаних вище умов 
оперативним підрозділам необхідно мати відповідну інформа-
цію про діяльність кримінальних структур, процеси, які відбу-
ваються в злочинному середовищі тощо, бо саме від цього зале-
жить обґрунтованість рішень про проведення інтрузивних опера-
тивно-розшукових заходів, а від того й своєчасність та ефектив-
ність попередження чи розкриття злочинів. У той же час відсут-
ність, неповнота й несвоєчасність надходження зазначеної інфор-
мації стає причиною низької ефективності роботи оперативних 
підрозділів, призводить до безпідставних порушень та обмежень 
прав громадян. 

Таким чином, інформаційне забезпечення прийняття рішень щодо 
проведення інтрузивних заходів ОРД є однією з головних умов законної 
та успішної їх реалізації службою карного розшуку ОВС.  

На підставі аналізу наукових поглядів та думок щодо інфор-
маційного забезпечення проведення інтрузивних оперативно-роз-
шукових заходів ми вважаємо можливим визначити даний процес 
як здійснення зазначеною службою комплексу пошукових та роз-
відувальних заходів, спрямованих на отримання інформації, потріб-
ної для прийняття обґрунтованих рішень про проведення опера-
тивно-розшукових заходів, які тимчасово обмежують конституцій-
ні права й свободи громадян. 

Проте, інформаційне забезпечення проведення інтрузивних 
оперативно-розшукових заходів перебуває в прямій залежності від 
правової регламентації їх проведення. Адже для того, щоб обґрун-
тувати необхідність обмеження конституційних прав громадян шля-
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хом проведення оперативно-розшукових заходів, необхідні вагомі 
підстави, відповідні гарантії, а основне – чітка правова регламента-
ція. 

На жаль, чинне законодавство в частині дотриманням прав 
громадян при проведенні оперативно-розшукових заходів досить 
суперечливе. Так, згідно із ч. 2 ст. 8 Закону України "Про ОРД" 
прокурор повідомляється про надання судового дозволу на прове-
дення інтрузивних оперативно-розшукових заходів. Водночас ст. 97 
КПК України закріплює іншу процедурну модель, а саме поперед-
нє узгодження із прокурором проведення таких оперативно-розшу-
кових заходів. 

У цій ситуації, задля усунення даної та інших суперечностей 
Верховний Суд України∗, Президент України∗∗ та Кабінет Мініст-
рів України∗∗∗ прийняли низку підзаконних нормативних актів, 
проте їх неузгодженість між собою та певна обмеженість не дозво-
лили заповнити суперечності й пробіли законодавства, тим паче, 
що жоден із прийнятих актів не відноситься до джерел права. 

Проведенням спеціального дослідження ми встановили, що 
обмеження прав і свобод громадян у оперативно-розшуковій ді-
яльності, як правомірне вторгнення в цю область, обумовлене до-
триманням особливих правових вимог: 1) наявність правових під-
став, передбачених законом; 2) дотримання процедурних умов; 
3) наявність механізму судового контролю, прокурорського нагля-
ду, відомчого контролю за законністю й обґрунтованістю обмежень; 
4) надання особі, права й свободи якої обмежені, права на судо-
вий захист. Адже в межах оперативно-розшукової діяльності, за 
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наявності відповідних умов, відбувається обмеження прав і свобод 
громадян, яке за абстрактно-формальної оцінки може бути при-
рівняне до їх порушення [7, 340].  

Досліджуючи вказані вище питання, нами було здійснено ви-
вчення й оцінка всіх складових механізму прийняття рішення що-
до проведення оперативно-розшукових заходів, які тимчасово об-
межують конституційні права громадян. За результатами цього 
вивчення ми дійшли висновку, що незважаючи на те, що кінцеве 
рішення приймає суд, прокуратура являється основним органом, 
який визначає достатність чи недостатність даних, які дозволяють 
провести зазначені заходи. Адже суд, зважаючи на свою специфі-
ку діяльності, тільки оцінює ті дані, які йому надали, і своїм пра-
вом на знайомлення з матеріалами справи користуються досить 
рідко. 

Вивчення та аналіз слідчо-прокурорської практики, а також 
особистих думок співробітників прокуратури Луганської області з 
питань досліджуваної проблеми дозволили дійти висновку, що 
участь прокуратури в діяльності оперативних підрозділів ОВС 
проявляється у двох основних формах, а саме: 

а) прокуратура здійснює нагляд за дотриманням законності 
оперативними підрозділами ОВС при здійсненні ними оператив-
но-розшукової діяльності, шляхом перевірки оперативно-розшуко-
вих справ, що знаходять у провадженні; 

б) із прокурором погоджуються подання оперативних підроз-
ділів на проведення оперативно-розшукових заходів, що тимчасо-
во обмежують конституційні права громадян. 

Досліджуючи першу форму участі прокуратури в діяльності 
оперативних підрозділів, автори дослідження отримали від про-
куратури Луганської області для вивчення матеріали прокурор-
ської перевірки оперативно-розшукових справ, що знаходилися в 
провадженні ОВС, і в яких були виявлені порушення законодавст-
ва. У ході ознайомлення із цими матеріалами були встановлені на-
ступні порушення, які найчастіше зустрічаються в практиці: 

- порушення термінів заведення оперативно-розшукових справ 
(ОРС); 
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- формальне (часто з використанням неперевіреної належним 
чином інформації) заведення ОРС, нерідко для покращення показ-
ників оперативно-службової діяльності; 

- формальний (необґрунтований) підхід до визначення й прак-
тичного проведення заходів ОРД; 

- формальне (безпредметне) складання планів проведення опе-
ративно-розшукових заходів, зокрема, висунення оперативно-роз-
шукових версій, визначення завдань, власне заходів ОРД тощо; 

- недостатнє використання можливостей оперативно-технічних 
підрозділів; 

- відсутність взаємодії між підрозділами ОВС та іншими пра-
воохоронними органами й т. ін. 

Усі ці факти призводять до порушення прав громадян та 
зниження ролі ОРД у боротьбі зі злочинами. Так, наприклад, ви-
вченням подання прокуратури від 14.08.2008 р. "Про усунення 
порушень вимог Законів України "Про оперативно-розшукову 
діяльність" та "Про організаційно-правові основи боротьби з ор-
ганізованою злочинністю", яке було підготовлене за результатами 
прокурорської перевірки оперативно-розшукових справ, заведе-
них ДСБЕЗ та УБОЗ УМВС України в Луганській області за фак-
тами злочинів, пов’язаних із хабарництвом та корупцією, було 
з’ясовано, що протягом першого півріччя 2008 року біля 18% 
ОРС, за якими проводилося інтрузивні заходи ОРД, було закрито 
на підставі п. 5 (спростування у встановленому порядку матеріа-
лів про злочинну діяльність особи) та п. 7 (не встановлення в за-
конодавчо передбачені строки даних, що вказують на ознаки злочину 
в діях особи) ст. 9-2 Закону України "Про оперативно-розшукову дія-
льність". 

Тобто, суто з букви закону, можна говорити про безпідставне 
проведення зазначеними вище оперативними підрозділами заходів 
ОРД, які тимчасово обмежують конституційні права громадян. Про-
те, указана ситуація є досить суперечливою, адже порушення, про 
яке йдеться, не може бути визнано виною лише оперативних спів-
робітників, що виступають ініціаторами проведення інтрузивних 
заходів. Щоб довести цю думку, відстежимо процедуру отримання 
судового дозволу на проведення таких заходів: після прийняття 
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відповідного рішення, оперативний співробітник доповідає керів-
ництву, і у встановленому порядку готує подання, яке після оформ-
лення погоджується із прокуратурою, і лише після цього надається 
судді для отримання дозволу. Як видно, спочатку прокурор переві-
ряє законність та обґрунтованість прийняття рішення про прове-
дення заходу, а після цього ще й суддя вивчає подання й, за необ-
хідності, матеріали справи, що стосуються обґрунтування прове-
дення заходу. За свідченням відповідної статистики за 2007 – 2008 рр. 
суд жодного разу не відмовив у наданні дозволу на проведення інт-
рузивних оперативно-розшукових заходів. Тож, очевидно, що част-
ково в безпідставному проведенні інтрузивних оперативно-розшуко-
вих заходів винні й судові органи та прокуратура. 

Указана ситуація стала можливою в зв’язку з тим, що в ланцю-
гу "оперативний співробітник – прокурор – суд " оперативний спів-
робітник виступає в якості найбільш "слабкої ланки", адже згідно 
чинного законодавства, не передбачено відповідальності ні проку-
рора, ні, тим паче суду, за надання дозволу на проведення безпід-
ставних та необґрунтованих оперативно-розшукових заходів, що 
тимчасово обмежують конституційні права громадян. Мабуть, саме 
цим і можна пояснити відсутність відмов суду в наданні дозволу на 
проведення інтрузивних оперативно-розшукових заходів. 

Вищезазначене підтверджується в певній мірі результатами про-
веденого нами анкетного опитування 150-ти оперативних співробіт-
ників підрозділів МВС України. Установлено, що 54% респондентів 
оцінюють рівень нормативно-правового забезпечення проведення 
оперативно-розшукових заходів, які тимчасово обмежують консти-
туційні права громадян, як низький, і це вважається основною прак-
тичною вадою щодо їх підготовки й проведення. До речи, саме на 
підготовчому етапі проведення інтрузивних оперативно-розшуко-
вих заходів і вирішуються питання, від яких буде залежати резуль-
тативність їх проведення. На думку опитаних респондентів, лише 
близько 50% проведених інтрузивних оперативно-розшукових за-
ходів, на сьогодні досягають поставленої мети. 

З нашої точки зору, є ряд причин, які призводять до такого 
стану речей. Однією з них є законодавча невизначеність критеріїв, 
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якими повинні обґрунтовувати своє рішення оперативні співробіт-
ники й керівники оперативних підрозділів у поданні на проведен-
ня інтрузивних оперативно-розшукових заходів, і які має врахову-
вати суддя при надання чи відмові в дозволі на їх проведення, а та-
кож законодавчо не визначена процедура отримання дозволу на 
проведення таких заходів. Усе це й породжує помилки при підго-
товці зазначених заходів, а в результаті веде й до неефективності 
їх проведення. 
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