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М.Л. Грібов І  ОПЕРАТИВНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ

У статті визначено перелік, коротко розкрито зміст та проведено 
класифікацію принципів діяльності оперативної служби МВС України.

Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність, принцип, підрозділ 
оперативної оіужбії-

В статье определён перечень, коротко раскрыто содержание и про
ведена классификация принципов деятельности оперативной службы 
МВД Украины.

Ключевые слова; оперативно-розыскная деятельность, принцип, подраз
деление оперативной службы.

The list of the principles of the activity in the intelligent service of the 
Ukrainian Ministry of Home Affairs, their brief contents and classification are 
given in this article.

Key words: detective activity, principles, intelligent service unit.

Спеціальні негласні поліцейські підрозділи завжди відігравали та 
відіграють важливу роль у боротьбі із злочинністю. В нашій державі 
однією з найбільш потужних негласних структур, на які покладено 
поліцейські функції с оперативна служба МВС України. На сучасному 
етапі використання її сил і засобів є одним з найважливіших елементів 
протидії злочинності. Велика перевага проведення оперативно-роз- 
шукових заходів (ОРЗ) силами підрозділів оперативної служби (ПОС)
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полягає у високому ступені їх конспіративності, що дозволяє вчасно 
отримувати інформацію необхідну дня виявлення, припинення та 
розкриття злочинів.

Ефективній діяльності оперативної служби заважає комплекс 
проблем організаційно-правового характеру. Одною з головних складо
вих вирішення цих проблем є розробка теоретичних засад діяльності 
ПОС

Засади - це основні, вихідні положення чого-небудь [1]. Тому 
вважаємо, що до засад будь-якої діяльності належать її принципи, 
тобто, керівні ідеї про найбільш істотні закономірності, що мають 
основне значення, ті правила, з яких немає виключень [2, с. 941]. От
же досліджуючи засади діяльності ПОС, необхідно визначити їі принципи, 
розкрити сутність кожного з них та провести їх класифікацію, що і є 
м ет ою  д а н о ї статті.

Очевидно, що принципи діяльності ПОС мають відповідати прин
ципам ОРД. Тож для вирішення окресленого завдання необхідно 
дослідити систему принципів оперативно-розшукової діяльності.

Як слушно зауважують К  К. Горяінов, В. С. Овчинський, Г. К  Сіні- 
лов, А. Ю. Шумілов, принципи ОРД мають не лише теоретико-пізна
вальне, а й прикладне значення. Саме принципи визначають поведін
ку суб'єктів ОРД, коли прогалини в законодавстві спричиняють 
сумніви у тому як потрібно діяти в тій чи іншій ситуації [3, с. 18]. Бу
дучи закріпленими в юридичних нормах законодавчих актів, зазначає 
М. А. Погорецький, принципи оперативно-розшукової діяльності 
мають визначальне значення для регулювання правових відносин, 
які складаються в цій правовій сфері, а також для оперативно- 
розшукової практики, забезпечуючи правильне застосування право
вих норм, прийняття законних та обгрунтованих рішень [4].

Вчені по-різному підходять до переліку та класифікації принципів 
О РД  Виходячи зі змісту ст. 4 Закону України "Про оперативно- 
розшукову діяльність", О. М. Бандурка, Б. І. Бараненко, Е. О. Дідорен- 
ко, О. Ф. Долженков, А. Ф. Думко та інші науковці виокремлюють 
три загальні принципи цієї діяльності (законність, дотримання прав і 
свобод людини, взаємодія з органами упрааління і населен
ням)^, с. 58; 6, с. 31-33; 7, с. 515-517; 8, с. 60-63].

В. Л. Грохольський, І. П. Козаченко, Я. Ю. Кондратьев, В. П. Пилип
чук, В. Л. Регульський Р. А. Халілев, А. М. Щуровський, В. А. Ященко 
та інші вчені деталізують принцип дотримання прав і свобод людини 
через його поділ на окремі положення відповідно до ст. 28-32 Консти-
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туцїї України. Ґрунтуючись на цьому, науковці виокремлюють кон
ституційні принципи ОРД, а саме: особистої недоторканості людини 
і громадянина; недоторканності житла; таємниці листування, теле
фонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції; поваги до 
гідності особи; невтручання в особисте і сімейне життя особи[9-13]. 
Окрім тих, що вказані у законі, до загальних принципів ОРД вони 
зараховують низку інших, а саме: об'єктивної істини; моральності та 
професійної етики; соціальної справедливості; позапартійності; від
критості для демократичного цивільного контролю, плановості та 
науковості; взаємодії і координації; розмежування сфер діяльності 
суб'єктів О РД  адекватності заходів ступеню суспільної небезпеки 
протиправної діяльності; мінімального втручання в права та свободи 
людини; незалежності у отриманні та поданні отриманої інформації.

Інколи з числа загальних принципів ОРД виокремлюють групу 
організаційно-управлінських принципів цієї діяльності, до якої 
включають плановість та координацію [10, с. 159].

Всі дослідники виокремлюють групу галузевих принципів ОРД. 
Погляди на їх перелік є різними. Єдність спостерігається лише у 
визначенні окремих принципів, а саме: поєднання гласних і неглас
них заходів, наступальності, конспірації. Окрім цього, у різних пра
цях до числа спеціальних принципів ОРД зараховують низку інших, 
зокрема; соціального і правового захисту учасників ОРД безперервності; 
мобільності; виключності (використовується в особистих випадках); 
забезпечення безпеки всіх учасників О РД  динамічності тактичної 
операції; повноту фіксації злочинних дій фігурантів і результатів 
отриманих під час оперативно-розшукової діяльності; достовірність 
та повноту відображення фактів[12, с. 330], конфіденційності неглас
ного співробітництва, внутрішньої безпеки [10, с. 153], оптимізації, 
раціональності, економії та організації ОРЗ [б, с. 35], цілеспрямованості, 
доцільності, позавідомчого контролю, оскарження дій органу, що 
здійснює ОРД [14, с. 157-160] та ін.

Всі зазначені принципи потребують дослідження в площині 
діяльності ПОС. Проте їх значна кількість, суперечливість класифікацій 
та різне розуміння науковцями сутності окремих із них вимагає 
комплексної наукової розробки з метою створення єдиної обгрунтованої 
концепції принципів ОРД. Ми спробуємо запропонувата аласний 
варіант систематизації цих принципів, що слугуватиме впорядкуван
ню дослідження принципів ОРД в контексті діяльності підрозділів 
оперативної служби.
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Результати аналізу поглядів вітчизняних дослідників на систему 
принципів ОРД дозволяють погодитися з твердженням російських 
науковців [3, с. 18] про те, що за основу класифікації цих принципів 
зазвичай беруть такі критерії як широта кола суспільних відносин на 
які вони розповсюджуються, безпосереднє визначення у оперативно- 
розшуковому законодавстві та зміст і характер самих принципів.

За колом суспільних відносин на які розповсюджуються прин
ципи виокремлюють загальні (характерні для будь-якої державно- 
правової діяльнісної системи) та галузеві (притаманні лише ОРД). За 
визначенням у законодавстві -  безпосередньо регламентовані право
вими нормами та такі, що логічно з них витікають. За змістом та ха
рактером самих принципів -  соціальні, політичні, економічні, організа
ційні, правові, процесуальні та ін.

Виходячи з того, що принципи законності, поваги до гідності та 
дотримання прав і свобод людини, взаємодії з органами управління і 
населенням, гуманізму, рівності перед законом, соціальної справедли
вості; поза партійності поширюються на будь-яку державно-правову 
діяльнісну систему, вважаємо їх до загальними принципами ОРД. 
Крім того, до даної категорії зараховуємо і організаційно-управлінські 
принципи, оскільки вони є тими правилами, за якими здійснюється 
державне управління у будь-якій сфері суспільних відносин. Зокрема 
це принципи: науковості, плановості та координації.

До категорії загальних принципів ОРД зарахуємо і ті, що є ха
рактерними для всієї правоохоронної діяльності, а саме: об'єктивної 
істини (повноти та достовірності), моральності та професійної етики; 
адекватності заходів ступеню суспільної небезпеки протиправної 
діяльності; мінімального втручання в права та свободи людини; 
незалежності і оперативності у отриманні та поданні отриманої 
інформації.

Основоположним принципом ОРД науковцями визнається прин
цип законності, що є фундаментальним положенням, яке зумовлює 
існування та пронизує всю систему принципів ОРД [5, с. 58].

Дослідження поняття законності б  діяльн ості ПОС можливе ли
ше через вивчення його змісту в теорії права в цілому та у теорії ОРД 
зокрема. Системний аналіз поглядів фахівців у зазначених галузях 
юридичної науки [5, с. 58; 13, с. 61, 65; 15, с. 42; 16, с. 120; 17, с. 14-17; 
18, с. 299], а також практичної діяльності дозволив дійти висновку, що 
принцип законності в роботі ПОС полягає у точному та неухильному 
виконанні та дотриманні Законодавства України їх посадовими осо
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бами при організації та проведенні ОРЗ. Вимогами законності щодо 
конктертних оперативно-розшукових заходів ПОС є: застосування 
лише з метою боротьби зі злочинністю; наявність відповідних фор
мальних підстав (завдання оформленого на підставі матеріалів ОРС); 
сувора звітність у вигляді оформлення відповідних документів за 
результатами оперативно-розшукових заходів, виключення можливості 
використання при проведенні ОРЗ засобів, які заборонені законодав
ством чи непередбачені Законом України про ОРД або можуть засто
совуватися лише з дозволу суду; унеможпивпення використання 
результатів ОРЗ не за призначенням; виключення можливості 
фальсифікації результатів ОРЗ; неприпустимість порушення прав і 
свобод громадян, які є об'єктами ОРЗ, використовуються як джерела 
інформації) залучаються до виконання завдань ПОС; 
неприпустимість посягання на інші суспільні відносини, що охоро
няються законом.

В ході дослідження ми також дійшли висновку, що принцип 
законності, принцип дотримання прав і свобод громадян та окремі 
конституційні принципи ОРД (принцип свободи та особистої 
недоторканності людини й громадянина; принцип поваги до гідності 
особи; принцип таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної 
та іншої кореспонденції; принцип невтручання в особисте й сімейне 
життя людини; принцип презумпції невинуватості) співвідносяться 
як загальне, особливе та приватне.

Аналіз праць присвячених вивченню сутності гуманізму як 
філософської категорії та керівної ідеї окремих видів людської 
діяльності [19; 20; 21; с. 272; 22; 23, с. 140,141; 24, с. 131-132], а також як 
принципу ОРД [3, с  65; 25, с. 20;] дозволив до змісту принципу гуманізму 
ОРД зарахувати правила рівності всіх людей перед законом, а також 
ставлення до людини її життя і здоров'я, честі і гідності, недоторкан
ності і безпеки, як до найвищої соціальної цінності. Надання засадам 
гуманізму статусу загальнообов'язкових правил через відповідні 
норми Конституції є формою його юридичного втілення. Доцільно 
закріпити принцип гуманізму безпосередньо в Законі України "Про 
оперативно-розшукову діяльність" як орієнтир для поведінки опера
тивного працівника.

Гуманізм в діяльності ПОС є керівною ідеєю ставлення до об'єктів 
ОРЗ, а також осіб які використовуються під час проведення ОРЗ з 
позицій визнання їх життя, здоров'я, честі, гідності найвищою соці
альною цінністю, а також рівності всіх людей поперед законом.
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Ідея гуманізму діяльності ПОС втілюється у таких правилах:
- доручення гласних оперативних підрозділів на оперативно- 

розшукові заходи виконуються у тих випадках, коли у інший спосіб 
органи дізнання не можуть отримати інформацію необхідну для за
хисту суспільних відносини, що охороняються законом від злочин
них посягань;

- перелік, інтенсивність та тривалість заходів по відношенню 
конкретного об'єкта мають відповідати ступеню суспільної небезпеки 
злочинних посягань та загрози інтересам суспільства і держави.

- пріоритетом діяльності ПОС є використання їх сил і засобів для 
запобігання злочинам.

- забороняється під час легендованого спілкування використову
вати засоби які негативно впливають на психіку людини, загрожують 
її життю або здоров'ю, заподіюють їй фізичне або моральне страж
дання, призводять до поширення відомостей (вигаданих або справжніх) 
про обставини особистого життя особи.

- забороняється використовувати візуальне спостереження, розвіду
вально-пошукові заходи та легендоване спілкування для психологіч
ного впливу на особу.

Виходячи із сутності діяльності оперативної служби, філософського 
розуміння поняття взаємодії та поглядів науковців на ї ї  сутність в 
діяльності органів внутрішніх справ [14, с.152; 13, с. 80; 26], ми дійшли 
висновку, що загальний принцип О РД  який полягає у взаємодії її 
суб'єктів з населенням можна виключити з переліку принципів 
діяльності ПОС. Незважаючи на те, що між населенням та підрозділами 
оперативної служби відбувається постійна соціальна взаємодія, вона 
не може бути визнана спільною діяльністю, співпрацею між громадя
нами й оперативним підрозділом та віднесена до реалізації відповідного 
принципу, оскільки заснована на обмані одної із сторін іншою. Виз
нання принципом діяльності ПОС їх взаємодії з органами управління 
також є дискусійним питанням, оскільки сам факт існування такої 
взаємодії є сумнівним. В даному випадку доцільно говорити про 
принципи координації та принцип взаємодії ПОС з гласними опера
тивними підрозділами та підрозділами оперативно-технічних заходів.

Аналіз поглядів науковців [5, с. 81; 27, с. 132], а також практики 
діяльності оперативної служби МВС України дозволив дійти виснов
ку, що принцип координації діяльності ПОС втілюється у правилі 
керівного впливу суб'єктів управління на підрозділи оперативної 
служби та інші складники механізму державно-правової системи бо
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ротьби зі злочинністю для впорядкування їх участі у протидії 
кримінально-караним діянням, з метою максимально ефективного 
функціонування зазначеної системи.

Під принципом взаємодії ПОС з гласними оперативними підроз
ділами та підрозділами оперативно-технічних заходів розуміємо пра
вило їх спільної організованої діяльності, спрямованої на вирішення 
конкретних завдань ОРД, заснованої на законах та підзаконних нор
мативних актах, погодженої за часом, місцем і конкретними об'єктами, з 
чітким розподілом обов'язків між суб'єктами взаємодії відповідно до 
методів оперативно-розшукової діяльності які можуть ними викори
стовуватися. Така взаємодія б  діяльн ості ПОС, як і в ОРД в цілому 
здійснюється у формі правових відносин [28].

Принципи науковості та плановості ОРД [25, с. 22; 29; ЗО; 31, с. 33] 
переносимо у площину діяльності підрозділів оперативної служби 
без жодних застережень Під принципом плановості діяльності ПОС 
розуміємо правило визначення їх конкретних завдань на майбутнє 
щодо системи проведення ОРЗ, засобів і способів виконання цих за
вдань, а також послідовності їх рішення і термінів виконання. Під 
принципом науковості діяльності ПОС - правило постійного науко
вого пошуку засобів удосконалення їх роботи та обов'язкового впро
вадження його досягнень у практику.

До числа організаційних принципів діяльності ПОС варто зара
хувати такі як "поєднання єдиноначальності у вирішенні службових 
питань з колегіальністю їх обговорення" та "персональної відповідаль
ності за виконання поставлених завдань", які встановлено Інструк
цією МВС, що регламентує діяльність ПОС. Сутність цих принципів 
стає зрозумілою з їх найменувань. У працях вітчизняних науковців та 
навчальних виданнях з ОРД ми не знайшли вказівок на ці принципи. 
Водночас аналіз їх змісту та ефективне використання в діяльності 
ПОС дають підстави стверджувати, що їх доцільно розповсюдити на 
всю О РД

Дослідження сутності таких принципів ОРД як "об'єктивності" 
[5, є. 67] "об'єктивна істини" [13, є. 64], "об'єктивності й повнота" [14, 
с. 157-158], "усебічності, повнота і об'єктивності" [32, с. 161] дає підстави 
для висновку, що науковці мають на увазі одне і те саме. В діяльності 
ПОС слід виокремлювати принцип повнота і об'єктивності, який є 
правилом забезпечення максимально якісного рівня виконання зав
дань гласних оперативних підрозділів на проведення ОРЗ, а також 
правилом неупередженого стаалення до об'єктів цих заходів, недо
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пущення обвинувального чи виправдального нахилу при оформленні 
документів за їх результатами.

Важливим галузевим принципом ОРД, який виокремлюється 
вченими є принцип наступальності [8, с. 66; 13, с. 91;]. До змісту принци
пу наступальності ми зараховуємо правила безперервноєті; мобільності; 
динамічності, які Р. А. Халілев вважає самостійними принципами [12]. 
В діяльності ПОС принцип наступальності ОРД втілюється у безпе
рервній участі в боротьбі зі злочинністю, своєчасному виконанні зав
дань гласних оперативних підрозділів на ОРЗ; активному застосуванні 
передових форм, методів та засобів оперативно-розшукової діяльності, 
мобільності та динамічності застосування сил і засобів.

Б. І. Бараненко та Е. О. Дідоренко слушно виокремили принци
пи достатності, раціональності, економії та організації оперативно- 
розшукових заходів [4, с. 35]. В площині діяльності ПОС ці принципи 
можуть бути визнані правилами, що зараховуються до змісту одного 
принципу - раціональної організації ОРЗ, тобто впорядкування про
ведення ОРЗ таким чином, щоб при мінімальному використанні сил і 
засобів своєчасно та у повному обсязі виконувати поставленні зав
дання з отриманням максимально високих результатів.

У діяльності ПОС цей принцип втілюється на трьох рівнях;
- в процесі взаємодії з гласними оперативними підрозділами, а 

саме, на етапі вирішення питання про використання сил і засобів 
підрозділу оперативної служби у тій чи іншій оперативній розробці - 
для прийняття рішення щодо доцільності такого кроку;

- у процесі організації роботи з одночасного виконання завдань 
різних гласних оперативних підрозділів ОВС на ОРЗ - для забезпе
чення ефективної розстановки сил і засобів з метою ефективного ви
конання всіх завдань;

- в процесі організації конкретного оперативно-розшукового за
ходу -  для визначення сил і засобів, необхідних для його виконання.

В ОРД варто виокремити принцип відповідності оперативно- 
розшукових заходів, засобів і тактики ступеню суспільної небезпеки 
злочинних посягань, загрози інтересам суспільства і держави, як це 
було зроблено авторами проекту Закону України "Оперативно- 
розшукову діяльність" [33]. В діяльності ПОС він втілюється у правилі 
відмови гласним оперативним підрозділам у виконанні завдань на 
ОРЗ, якщо ці заходи не відповідають ступеню зазначеної небезпеки.

Під принципом негласності діяльності ПОС розуміємо правило 
збереження у суворій таємниці персональних даних особового скла
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ду, місць дислокації службових приміщень та інформації щодо 
діяльності ПОС. Конспірацію в діяльності ПОС слід розуміти як сис
тему заходів із забезпечення зазначеної таємниці. Конспірація містить 
два складники - обмеження доступу до інформації, яка втаємничується, 
та дезінформацію об'єктів впливу.

В шіощині діяльності ПОС принцип конфіденційності [3, с. 24; 
5, с. 66; 13, с. 89; 14, с. 158] втілюється у правилі збереження у таємниці 
інформації про факт та зміст соціальної взаємодії, що має місце між 
працівниками ПОС та приватними й посадовими особами.

Висновки. Під принципами діяльності ПОС розуміємо найбільш 
істотні правіша покладені і основу цієї діяльності. Всі вони мають 
відповідати принципам ОРД та визначати поведінку працівників 
ПОС, коли прогалини або колізії в праві спричиняють сумніви у тому 
як потрібно діяти в тій чи іншій ситуації.

Всі принципи діяльності ПОС розмежовуємо на загальні, галузеві та 
спеціальні. Загальні та галузеві відповідають аналогічним принципам 
ОРД Спеціальні є характерними лише для підрозділів оперативної 
служби.

До загальних принципів діяльності ПОС зараховуємо соціально- 
правові (законності, гуманізму, повноти та об'єктивності) та організа
ційно-управлінські (координації; плановості; науковості; поєднання 
єдиноначальності у вирішенні службових питань з колегіальністю їх 
обговорення; персональної відповідальності за виконання поставлених 
завдань). До галузевих -  наступальності; відповідності заходів, засобів 
та тактики ступеню суспільної небезпеки злочинних посягань та за
грози інтересам суспільства і держави; раціональної організації опе- 
ративно-розшукових заходів, конспірації. До спеціальних -  нешасності, 
конфіденційності у відносинах з громадянами, взаємодії з гласними 
оперативними підрозділами та ПОТЗ.
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