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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СПІВРОБІТНИЦТВА  
З ОПЕРАТИВНИМИ КОНТАКТАМИ 

З моменту перших згадок про агентурні прийоми робо-
ти в Старому Завіті, сотні тисяч людей щорічно залучаєть-
ся до співпраці з поліцією в якості добровільних помічни-
ків правоохоронних і спеціальних служб або в якості штат-
них працівників, що забезпечують розвідувальні, контрроз-
відувальні та розшукові функції. 

Загальновідомо, що оперативні працівники сучасної 
Національної поліції отримують інформацію, яка становить 
оперативний інтерес з метою протидії злочинності з різних 
джерел, зокрема з одного із найпоширенішого джерела 
оперативної інформації, а саме від оперативних контактів. 
Проте мало хто замислювався звідки пішла історія цієї кате-
горії негласного апарату, його роль, походження та станов-
лення в сучасних правоохоронних органах. Автор має намір 
розкрити історичний аспект походження оперативного кон-
такту та його місце в сучасній правоохоронній структурі. 

Отже, історія становлення оперативних контактів роз-
почалася досить давно, про них було відомо ще з самої Біб-
лії в якій говориться про те, що Мойсей послав кількох сво-
їх прибічників (дванадцять спостерігачів) в землю Ханаан,  
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щоб вони вияснили чисельність її жителів, оборону міст, 
родючість землі. Через сорок днів посланці вернулись і 
розповіли зібрану інформацію, підкріпивши свій звіт зраз-
ками землі Ханаанської. На той час дана інформація мала 
велику цінність і здобути її могли лише вмілі особи, які ви-
різняються своєю винахідливістю та обережністю [1, с. 25]. 

Становлення українських оперативних контактів поча-
лась в Київській Русі, де розслідуванням керували київські 
князі через лазутчиків, біженців, купців, які з високою 
імовірністю виконували роль тогочасних інформаторів 
збираючи інформацію з усіх усюд. Історія свідчить, що 
Київська Русь добре орієнтувалася в навколишньому світі, 
в хитросплетіннях європейської і східної політики, вміло 
вибираючи час для своїх військових і дипломатичних захо-
дів і забезпечуючи їх інформаційно [1, с. 42].  

За часів Гетьманщини вся охоронна і розшукова діяль-
ність зосереджується в руках отаманів і гетьманів, а кри-
мінальне судочинство здійснюється полковими суддями, 
писарями за дорученнями полковників і гетьманів. Інфор-
мацію для них діставали козаки, ремісники, шинкарі, се-
ляни, тобто ті люди, які ввесь час знаходились в людних 
місцях та мали широке коли спілкування [1, с. 59]. 

Під час царювання Петра І розшукові функції викону-
вали різні урядові установи: Петербурзька поліцейська ка-
нцелярія (з 1715 р.), яка поклала початок створення в Росії 
регулярної поліції, Таємна канцелярія розшукових справ (з 
1718 р.) – у політичних справах, Контора розшукових 
справ (з 1724 р.) тощо. У 1719 губернаторам наказувалось 
«тримати таємних підсильщиків, щоб між людьми не було 
якого-небудь пустування». Тут можна припустити, що 
йдеться саме про інформаторів (оперативних контактів), 
які повинні збирати оперативну інформацію для вище пе-
рерахованих поліцейських урядових установ. 

Уже на початку 20-го століття, коли починав вводитися 
територіальний принцип організації роботи сискної части-
ни, уся територія міста могла перебувати під наглядом  
сискних агентів або інформаторів, які надавали інформа-
цію про злочини або злочинців до відділень тогочасної по-
ліції[2, с. 20–21]. 

Зауважимо, що у період розбудови УРСР, тогочасні 
оперативні працівники підпорядковувалися новоприйнятій  
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Інструкції з організації таємної агентури в установах кар-
ного розшуку, затвердженій НКВС УРСР 02.01.1922. Ця 
Інструкція визначала поняття «негласний інформатор» та 
визначала коло осіб, які можуть бути залучені до конфіде-
нційного співробітництва. За способом діяльності розвідка 
поділялася на зовнішню і внутрішню. Саме зовнішня роз-
відка полягала у збиранні розвідниками оперативної інфо-
рмації як серед населення, так і по можливості, від самих 
учасників банд [2, с. 27]. 

В сучасній Україні, після прийняття новітнього Кримі-
нального процесуального кодексу і відповідних змін у опе-
ративно-розшукове законодавство, саме оперативний кон-
такт став невід’ємним джерелом оперативної інформації 
для всіх видів оперативних підрозділів. Ними стають або 
звичайні громадяни, які мають дуже високий рівень пра-
восвідомості або колишні злочинці, які бажаючи виправи-
тись та показати, що вони більше не повернуться до коли-
шнього життя допомагають правоохоронним органам в 
боротьбі зі злочинністю. 

І хоча на початку ХХІ ст. під впливом науково-
технічного прогресу оперативно-розшукова діяльність все 
активніше використовує інформаційні технології для збору, 
аналізу і збереження конфіденційної інформації про осіб і 
факти, що представляють інтерес для розвідки, контрроз-
відки та розшукової роботи, пройшовши багатовікові ви-
пробування оперативний контакт залишається одним з 
ефективних засобів боротьби з посяганнями на інтереси 
держави, конституційні права та свободи громадян [3]. 
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