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З вище викладеного можна зробити висновок, що форми опера-
тивно-службової діяльності ДПСУ з огляду на боротьбу з терориз-
мом, постійно потрібно наповнювати новим змістом, видозмінювати 
та вдосконалювати. Досконале знання форм, творче їх застосування 
керівниками управлінської ланки у практичній діяльності сприяє 
надійному забезпеченню недоторканності кордонів України. 
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З погляду на період становлення міліції України після так званої 
перебудови і розпаду СРСР ми побачимо, що він визначився дестабі-
лізацією кадрів. Якщо раніше з міліції переважно звільнялися новач-
ки, які не витримували умов роботи в міліції, то в кінці 80-х – на по-
чатку 90-х років органи міліції залишали професіонали з великим 
досвідом роботи, яким пропонували набагато кращі умови роботи й 
оплати в різних комерційних структурах. На стані міліції негативно 
позначилося зростання соціально-політичної напруженості в суспіль-
стві, погіршення економічної ситуації. 1990–1993 рр. стали періодом 
нестримного перманентного зростання кримінальних правопору-
шень. Стрімка зміна відносин власності, приватизація, масова поява 
шахрайських фінансових пірамід, хвиля їх банкрутств та ін., поховала 
сподівання й останні трудові заощадження довірливих громадян, в 
умовах зростаючого безробіття не тільки поглибили соціальне розша-
рування населення, а й загострили міжусобну боротьбу за сфери 
впливу між конкуруючими угрупованнями, породили небезпечний 
симбіоз економічної і масової, загальнокримінальної злочинності. 

У цей скрутний для країни час (1990–1994 рр.) Міністерством 
внутрішніх справ України керував Андрій Володимирович Васили-
шин, який доклав чимало зусиль, щоб не допустити в державі обвалу 
злочинності, корумпованості посадових осіб апаратів органів внутрі-
шніх справ, порушень законності. Органи внутрішніх справ разом з 
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усім українським народом переживали складний період трансформації 
всього суспільного устрою держави, адаптувалися до нових умов фу-
нкціонування і виконання покладених на них важливих завдань що-
до захисту прав і свобод людини, створення сприятливого правового 
клімату для успішної реалізації курсу реформ. 

Особливу загрозу для суспільства становить організована зло-
чинність, яка давно набула транснаціонального характеру. Особливу 
небезпеку організована злочинність становить для країн, які йдуть 
шляхом економічних перебудов і зазнають серйозних кризових 
явищ. У такому становищі перебуває й Україна. Саме в тих умовах, 
коли держава недостатньо може впливати на регулювання законних 
та інших соціально-економічних відносин, організована злочинність 
намагається встановити над цими відносинами свій контроль. 

Створена в 1992 р. з ініціативи міністра внутрішніх справ 
А. В. Василишина спецслужба по боротьбі з організованою злочинні-
стю стала відповіддю на виклик криміналітету. Відтоді реалізовано 
цілий комплекс заходів щодо організаційно-правового, кадрового, 
матеріально-технічного зміцнення підрозділів служби, визначення 
напрямів її діяльності, удосконалення форм і методів оперативної 
роботи. Формувалася вона на базі служб карного розшуку і захисту 
економіки. Не маючи ні досвіду, ні свого специфічного оперативного 
інструментарію, служба займалася головним чином супроводженням 
порушених кримінальних справ. Переважали банальні крадіжки, 
грабежі, вимагання, хабарництво та деякі інші види загальнокримі-
нальних злочинів, які становили понад 60% серед усіх скоєних орга-
нізованими групами. Адже практично це було дублювання функцій, 
що зовсім не відповідало призначенню спецслужби і реаліям опера-
тивної обстановки. Цей етап становлення тривав приблизно 2–3 роки. 

Ситуацію вдалося змінити після прийняття у 1993 році Закону 
України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 
злочинністю». Насамперед службу було переорієнтовано на захист 
особи від насильницьких посягань, ліквідацію бандитизму, знешко-
дження рекетирських угруповань, боротьбу з корупцією, зловживан-
нями у кредитно-банківській системі, сфері зовнішньоекономічної 
діяльності, приватизації. Під ці завдання була реформована структура 
Главку БОЗ і його підрозділів на місцях. При всій економічній скруті 
країни спецслужбі БОЗ надавався пріоритет у технічному оснащенні та 
йшло формування і розгортання роботи оперативно-технічної служби. 
У міністерствах і відомствах, а також у банках були введені посади по-
мічників їх керівників з питань взаємодії у боротьбі з організованою 
злочинністю, які укомплектовували офіцерами діючого резерву.  
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Злочини, зрозуміло, скоюють і в так званих благополучних сус-
пільствах. Інша річ – у яких співвідношеннях, а головне – що проти-
ставляють їм правозахисні органи. 

Досвід довів, що ефективно протидіяти злочинності в сучасних 
умовах можна лише на основі докорінної перебудови оперативної 
роботи, вдосконалення взаємодії. Об’єктом особливої уваги спеціа-
льних підрозділів стали найбільш небезпечні кримінальні угрупо-
вання, мобільні та добре законспіровані і озброєні. З 1994 по 1996 
роки кількість організованих формувань чисельністю від 4 до 10 осіб 
збільшилася майже на чверть. Без кваліфікованих оперативних спів-
робітників викрити їх було б дуже важко.  

У 1996 р. вперше за останні роки було зупинено зростання зло-
чинності. Кількість зареєстрованих злочинів скоротилася майже на 
12 тис. Спостерігалося значне зменшення виявлених найбільш небе-
зпечних злочинів, було знешкоджено понад 950 організованих зло-
чинних угруповань і майже 70 бандитських формувань. До криміна-
льної відповідальності лише за закінченими кримінальними 
справами було притягнуто майже 2,5 тис. членів організованих зло-
чинних груп.  

Таким чином, можна з певністю сказати, що за умов підтримки 
зусиль Міністерства внутрішніх справ України з боку держави та піс-
ля усунення деяких перепон у правовому полі Національна поліція у 
взаємодії з органами прокуратури, служби безпеки України можуть 
протистояти кримінальному натиску. Необхідно вдосконалити вже 
напрацьовані тактичні прийоми профілактики і розкриття тяжких, 
резонансних злочинів, вбивств на замовлення. Розкриття таких зло-
чинів, аналіз обставин і особи потерпілого дає підстави для висновку 
про економічне підґрунтя мотивації «кілерства».  

Одержано 31.10.2017 

УДК 332.2.021.8.001.25(477) 

Марина Олександрівна ВОЛОШИНА, 
здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮ ЗА ТЕЛЕФОННИМИ 
РОЗМОВАМИ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Забезпечення захисту громадян від злочинних посягань, ефек-
тивне розкриття та розслідування скоєних злочинів у сучасних умо-
вах, неможливо без використання інформації, що циркулює в мере-
жах електрозв’язку, і без залучення для цього технічних ресурсів 
операторів зв’язку. 


