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СЕКЦІЯ 6 
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ПРАВОВІ ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

У даній роботі розглянуто сутність та значення правових основ опера-
тивно-розшукової діяльності через призму протидії злочинності та розкриття 
кримінальних правопорушень. Проаналізовано необхідність дотримання за-
конності в процесі пошуку, фіксації та аналізу фактичних даних про криміна-
льні правопорушення окремих осіб та груп. 

Дослідженню правових основ оперативно-розшукової діяльності, спосо-
бів та засобів отримання фактичних даних про кримінальне правопорушення 
працівниками органу національної поліції активно розглядали такі вчені як: 
І. Сервецький, В. Литвиненко, О. Джужа, М. Корнієнко, Федоров К. Л. та інші.  

Правове регулювання будь-якої сфери суспільних відносин потребує 
нормативного закріплення. Діяльність оперативних підрозділів не є виклю-
ченням. Потреба нормативного закріплення направлена на дотримання закон-
ності в нашій державі, підтвердженням чого є положення Конституції, а саме 
в статті 8 зазначено, що в Україні діє принцип верховенства права. 

Вчений О. М. Бандурка зазначає, що Правова основа оперативно-роз-
шукової діяльності в Україні складається із сукупності правових актів, які 
проголошують правові норми, що регламентують групи однорідних суспіль-
них відносин між державою і особою в процесі діяльності по забезпеченню 
безпеки людини і суспільства, шляхом застосування спеціальних методів, сил 
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і засобів, і виконання оперативно-розшукових дій, якщо іншими заходами 
неможливо попередити чи усунути загрозу життєво важливим інтересам лю-
дини і суспільства. В діяльності через застосування правових норм регламен-
туються відносини між державою чи її представниками, та особами (перш за 
все, особами які посягають на об’єкти, які охороняються кримінальним зако-
нодавством), і в зв’язку з необхідністю захисту життєво-важливих інтересів 
особистості, суспільства і держави від злочинних посягань. 

Перелік нормативно-правової бази,що регламентує, діяльність операти-
вних підрозділів, а саме в аспекті правових основ регламентує ст. 3 закону 
України «Про оперативно-розшукову діяльність»: Правову основу оператив-
но-розшукової діяльності становлять Конституція України, цей Закон, Кримі-
нальний та Кримінально-процесуальний кодекси України, закони України про 
прокуратуру, Національну поліцію, Службу національної безпеки, Прикор-
донні війська, державну охорону органів державної влади України та посадо-
вих осіб, статус суддів, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримі-
нальному судочинстві, державний захист працівників суду і правоохоронних 
органів, інші законодавчі акти та міжнародно-правові угоди і договори, учас-
ником яких є Україна. 

На думку вченого О. М. Бандурки, доцільно поділити нормативно-
правові акти, які регламентують оперативно-розшукову діяльність, на три 
групи: а) Конституція України і відповідні закони України; б) нормативно-
правові акти міністерств і відомств та судових органів; в) міжнародно-правові 
акти, учасником яких є Україна. Я погоджуюсь з цією думкою, адже поділ на 
групи дає можливість ретельніше проаналізувати правові основи ОРД в дія-
льності органів Національної поліції. 

Отже, підсумувавши вище згадане потрібно наголосити на тому, що но-
рмативне закріплення правової основи, дає змогу дотримуватися принципів, 
які закріплені Основним законом нашої держави в процесі здійснення діяль-
ності працівниками практичних підрозділів. 

Одержано 20.04.2017 
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