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Правові засади конфіденційного співробітництва в Україні скла-
даються із сукупності нормативно-правових актів, які проголошують 
правові норми, що регламентують групи однорідних суспільних від-
носин між державою і особою в процесі діяльності по забезпеченню 
безпеки людини і суспільства, шляхом застосування спеціальних ме-
тодів, сил і засобів, і здійснення оперативно-розшукових заходів, як-
що іншими заходами неможливо попередити чи усунути загрозу 
життєво важливим інтересам людини і суспільства. В такій діяльнос-
ті через застосування правових норм регламентуються відносини 
між державою чи її представниками, та особами, які посягають на 
об’єкти, які охороняються кримінальним законодавством, і в зв’язку 
з необхідністю захисту життєво-важливих інтересів особистості, сус-
пільства і держави від злочинних посягань. Правову основу конфіде-
нційного співробітництва становлять положення Конституції Украї-
ни [1], Кримінального кодексу України [2], Кримінального 
процесуального кодексу України(далі за текстом – КПК України) [3], 
законів України «Про оперативно-розшукову діяльність» [4], «Про 
службу безпеки України» [5], «Про державну таємницю» [6], «Про 
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинніс-
тю» [7], «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримі-
нальному судочинстві» [8], «Про прокуратуру» [9], «Про Національну 
поліцію» [10], Інструкція про організацію проведення негласних слі-
дчих (розшукових) дій та використання їх результатів у криміналь-
ному провадженні [11] та інші нормативно-правові акти та міжнаро-
дно-правові угоди і договори, учасником яких є Україна. 
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Конфіденційне співробітництво – це взаємодія громадян з опе-
ративними підрозділами правоохоронних органів, яка полягає у на-
данні ними на засадах добровільності систематичної законспірованої 
допомоги у вирішенні завдань оперативно-розшукової діяльності 
(розділ «Визначення термінів» проекту Закону України «Про опера-
тивно-розшукову діяльність» від 3.06.2016 року № 4778 [12]). 

Оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-
розшукової діяльності у відповідності до п. 14 ч. 1 ст. 8 Закону Украї-
ни «Про оперативно-розшукову діяльність» [4] надається право ви-
користовувати конфіденційне співробітництво згідно з положення-
ми ст. 275 КПК України [3]. 

Відповідно до ст. 275 КПК України [3] під час проведення негла-
сних слідчих (розшукових) дій слідчий має право використовувати 
інформацію, отриману внаслідок конфіденційного співробітництва з 
іншими особами, або залучати цих осіб до проведення негласних слі-
дчих (розшукових) дій у випадках, передбачених КПК України [3]. 

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчий, 
уповноважений оперативний підрозділ, який виконує доручення слід-
чого, прокурора, має право використовувати інформацію, отриману 
внаслідок конфіденційного співробітництва з іншими особами, або 
залучати цих осіб до проведення негласних слідчих (розшукових) дій у 
випадках, передбачених ст. 275 КПК України [3] (п. 3.9 Інструкції про 
організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та вико-
ристання їх результатів у кримінальному провадженні) [11]. 

Стаття 11 Закону України «Про оперативно-розшукову діяль-
ність» [4] надає право оперативним підрозділам для встановлення 
фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп, 
розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних 
держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інте-
ресах кримінального судочинства, а також отримання інформації в 
інтересах громадян, суспільства і держави встановлювати конфіден-
ційне співробітництво з особами на засадах добровільності. Співробіт-
ництво на конфіденційній основі дозволяється встановлювати з пов-
нолітніми, дієздатними особами, які добровільно дали на це згоду. 

Конфіденційне співробітництво є одним з найбільш ефективних 
і дієвих методів оперативно-розшукової діяльності і широко викори-
стовуються оперативними підрозділами у випадках, коли необхідно 
вирішувати складні завдання по розкриттю тяжких злочинів, розшу-
ку небезпечних злочинців, припиненню діяльності організованих 
злочинних угрупувань. 

Висновок. Чинна нормативно-правова база, яка регулює відно-
сини інституту конфіденційного співробітництва достатня для того, 
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щоб здійснювати його на належному рівні. Вона в повній мірі захи-
щає як оперативних працівників так і конфідентів від не оправдано-
го обмеження їх прав та свобод, дозволяє в повній мірі використову-
вати всі методи, сили, засоби і прийоми оперативно-розшукової 
діяльності в боротьбі зі злочинністю. 
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