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МІСЦЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРЕВЕНЦІЇ  
ЯК ЗАГАЛЬНОЇ ФОРМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Демократичні перетворення на шляху розбудови правової дер-
жави та громадянського суспільства висувають нові пріоритети у 
реформуванні діяльності щодо протидії злочинам в Україні. У теорії 
превенції злочинності протидія злочинам, як складна системна дія-
льність, поєднує такі підсистеми: 

1) загальну організацію боротьби (інформаційно-аналітична ді-
яльність, кримінологічне прогнозування, визначення стратегії й та-
ктики боротьби зі злочинністю, програмування боротьби зі злочин-
ністю, створення і вдосконалення правової основи, реалізація, 
коректування програм боротьби зі злочинністю, координація діяль-
ності суб’єктів щодо боротьби зі злочинністю, організація та розви-
ток наукових досліджень у цій сфері, підготовка професійних кадрів і 
підвищення їх кваліфікації, формування правової культури членів 
суспільства тощо); 

2) профілактику злочинів як систему заходів, які застосовують у 
суспільстві, щоб стримати зростання злочинності і знизити, за мож-
ливості, її рівень усуненням детермінант злочинності, а також за до-
помогою запобігання та припинення конкретних злочинів; 
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3) правоохоронну діяльність, що передбачає репресивну (кара-
льну) практику (здебільшого, розкриття злочинів, притягнення 
винних до кримінальної відповідальності, призначення покарання 
особам, винним у вчиненні злочинів тощо), а також право відновлю-
вальної діяльності (відновлення порушених злочином законних прав 
і інтересів, забезпечення відшкодування завданої шкоди тощо). При 
цьому у кожному конкретному випадку щодо різних видів злочинів 
співвідношення правоохоронної діяльності та профілактики має бу-
ти максимально збалансованим [1, c. 399]. 

Разом з тим, зважаючи на специфіку реалізації оперативно-
розшукової профілактики, що пов’язано з наявністю заходів неглас-
ного характеру, її значення у системі протидії злочинам в Україні 
необґрунтовано нівелюється упродовж тривалого періоду часу. От-
же, з’ясування значення, особливостей, функції оперативно-розшу-
кової профілактики сприятиме подальшому розвитку системи про-
тидії злочинам в Україні у напрямку її гуманізації. 

Значна кількість наукових досліджень у кримінальному судо-
чинстві стала фундаментом формування принципів і теоретичних 
концепцій як оперативно-розшукової (ОРД) загалом, так і її самос-
тійної форми – оперативно-розшукової профілактики.  

Отже, особливої актуальності набуває наповнення новим зміс-
том поняття «оперативно-розшукова профілактика» як самостійного 
інституту в сучасній оперативно-розшуковій діяльності.  

Оперативно-розшукова профілактика злочинів як форма ОРД 
забезпечує один із принципів, а саме наступальності (оперативності), 
спрямованості на упередження. Отже, завдання оперативно-розшу-
кової профілактики злочинів слід визначити пріоритетним щодо 
інших завдань ОРД, оскільки в разі його виконання немає потреби у 
вирішенні двох інших – припинення та розкриття. 

У класичному варіанті оперативно-розшукова профілактика пе-
редбачає комплекс оперативно-тактичних дій, спрямованих на недо-
пущення злочину, припинення кримінальної діяльності на стадії під-
готовки або навіть на стадії злочинного задуму. 

Розглядаючи різноманітні підходи до поняття оперативно-
розшукової профілактики злочинів, становлять інтерес, насамперед, 
її функції та матеріальний зміст, а саме мета, спрямованість і харак-
тер впливу на конкретний об’єкт, які можуть змінюватися в процесі 
аналізування й оцінювання виконаної роботи, ужиття додаткових 
заходів впливу чи досягнення остаточного результату. 

Так, В. В. Шендрик до основних функцій превенції злочинів від-
носить такі: захист суспільства від злочинних посягань; виховання 
осіб, стосовно яких уживають заходів профілактики, та їх оточення; 
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ліквідація та нейтралізація згубного впливу оточення на таких осіб; 
контроль та покращення криміногенної ситуації; нейтралізація про-
тидії розкриттю та розслідуванню злочинів; віктимологічна профі-
лактика [2, с. 127]. 

В цілому підтримуючи зазначені функції варто зазначити, що 
оперативно-розшукова профілактика, як будь-яка інша управлінська 
діяльність ґрунтується на загальних та спеціальних принципах. 

Так, відповідно до ст. 4 Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність», ОРД ґрунтується на точно визначених прин-
ципах (законності, дотримання прав і свобод людини, взаємодії з ор-
ганами управління й населенням), що безпосередньо належать до 
оперативно-розшукової профілактики як однієї з її форм і, на думку 
автора, як окремого інституту ОРД.  

Особливе місце серед принципів оперативно-розшукової превен-
ції відведено спеціальним принципам, зокрема: наступальності (опе-
ративності), конспірації, конфіденційності та поєднання гласних і не-
гласних оперативно-розшукових заходів. Правильне уявлення про 
зміст оперативно-розшукової профілактики значною мірою визначає 
вибір найефективніших прийомів і методів впливу на об’єкти, що пі-
длягають профілактиці. Усвідомлення змісту дає змогу визначити 
рівень її здійснення і характер зв’язку з іншими формами ОРД [3]. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що операти-
вно-розшукова превенція як форма ОРД є сукупністю правових норм, 
які здійснюють оперативні працівники в поєднанні з комплексом 
гласних і негласних оперативно-розшукових заходів, які охоплюють 
цілісну систему контролю за оперативною ситуацією з метою запобі-
гання виникненню умов, що сприяють їх учиненню, а також вияв-
лення осіб, від яких слід очікувати вчинення злочинів, та здійснення 
на них превентивного впливу для недопущення вчинення ними за-
думаних злочинів або тих, що готуються, та припинення таких, що 
розпочалися. 
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