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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОЗВОЛУ СЛІДЧОГО СУДДІ

Актуальність теми. Розвиток демократії, за-
безпечення прав і свобод громадян нерозривно 
пов’язані з підвищенням ефективності діяльності 
органів Національної поліції України, зокрема 
тих, що здійснюють оперативно-розшукову діяль-
ність. Саме в діяльності оперативних підрозділів 
Національної поліції найяскравіше відображаєть-
ся існуючий стан протидії злочинності, реальний 
стан захищеності прав, свобод і законних інте-
ресів осіб від злочинних та інших протиправних 
посягань. Більше того, саме оперативні підрозді-
ли в системі органів та підрозділів Національної 
поліції відіграють вирішальну роль у протидії 
злочинним проявам, приймають на себе основне 
навантаження з превенції злочинів, затримання 
злочинців, виявлення та припинення будь-якої 
злочинної діяльності. Слід зазначити, що ефек-
тивність діяльності оперативних підрозділів, в 
першу чергу – кримінальної поліції, залежить від 
багатьох факторів – правових, матеріально-тех-
нічних, соціальних тощо. Не останнє місце серед 
факторів, що впливають на ефективність діяль-
ності оперативних підрозділів, займає організа-
ційний. Проблема організації діяльності опера-
тивних підрозділів органів Національної поліції 
України займає важливе місце в комплексі пи-
тань управління правоохоронною діяльністю.

Серед проблем організаційного характеру 
окреме місце посідає питання організації прове-
дення оперативно-розшукових заходів підрозді-
лами кримінальної поліції, які потребують дозво-
лу слідчого судді.

Ефективність виконання функції протидії 
злочинності, покладеної державою на оператив-
ні підрозділи, передусім, визначається рівнем її 
організації.

Термін «організація оперативно-розшукової 
діяльності» є фундаментальною категорією ОРД, 
наукове дослідження загальних й окремих про-
блем організації ОРД діяльності поліції протягом 
останніх десятиліть здійснювали вітчизняні та за-
кордонні автори.

Стан дослідження. Проблему розуміння цьо-
го поняття у своїх працях розглядали такі відомі 
науковці В.М. Атмажитов, В.Г. Бобров, А.С. Ван-
дишев, Д.В. Гребельський, М.П. Лашин, В.О. Лу-
кашов, А.Г. Лєкарь, А.Г. Маркушин, С.С. Овчин-
ський, В.Г. Самойлов, Г.К. Сінілов.

У подальшому власні підходи до вирішення цієї 
проблеми пропонували і вітчизняні науковці, такі 
як К.В. Антонов, О.М. Бандурка, В.О. Глушков, 
О.Ф. Долженков, Е.О. Дідоренко, А.Б. Утевський, 
Л.М. Калинкович, І.П. Козаченко, Д.Й. Никифор-
чук, Ю.Ю. Орлов, М.А. Погорецький, В.Д. Пчол-
кін, В.Л. Регульський, А.П. Снігерьов, М.В. Ста-
щак, В.П. Шеломенцев, В.В. Шендрик та інші.

Взагалі окремі питання організації ОРЗ роз-
глядали А.В. Баб’як, Б.І. Бараненко, Л.Д. Білен-
чук, Г.М. Бірюков, С.П. Болвінов, М.О. Брильов, 
О.О. Ганжа, О.О. Деревягін, В.Ю. Журавльов, 
Н.С. Золотар, В.Г. Камиш, А.П. Кіцул, Е.Г. Кова-
ленко, І.О. Крєпаков, А.Г. Лісовий, І.В. Мислов-
ський, Я.О. Морозова, С.Б. Мєлєшев, О.С. Омель-
ченко, В.Л. Ортинський, М.М. Перепелиця, 
М.Б. Саакян, В.П. Сапальов, В.О. Сілюков, Д.В. Сі-
монович, М.О. Сергатий, А.Ф. Ткач, К.В. Шахова, 
І.І. Шинкаренко, М.О. Янковий та інші.

Здійснений аналіз наукових праць показав, що 
комплексного дослідження питання організації 
проведення оперативно-розшукових заходів, які 
потребують дозволу слідчого судді, ще не проводи-
лось. Саме тому, на наш погляд, питання організа-
ції проведення підрозділами кримінальної поліції 
оперативно-розшукових заходів, які потребують 
дозволу слідчого судді, з метою вдосконалення 
зазначеного процесу та визначення єдиного алго-
ритму дій.

Виклад основного матеріалу. Відзначемо, що 
термін «організація» бере своє походження від ла-
тинського «organizo» – «улаштовую» та означає: 
1) внутрішню упорядкованість, гармонію, взає-
модію більш-менш автономних частин цілого, що 
обумовлені його будовою; 2) сукупність процесів 
чи дій, що ведуть до утворення й удосконалення 
взаємозв’язків між частинами цілого; 3) об’єднан-
ня людей, які спільно реалізують програму або 
ціль та діють на основі конкретних правил, про-
цедур [1, с. 935].

У тлумачних словниках термін «організація», 
означає: 1) наукову організацію праці, особливос-
ті чого-небудь, структуру; 2) здійснення певних 
заходів громадського значення, розроблення їх 
підготовки і проведення; 3) чітко налагоджувати, 
належно впорядковувати що-небудь [2, с. 232].

У філософії «організацію» визначають як сту-
пінь внутрішньої упорядкованості й погодженості 
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часток цілого, як спосіб з’єднання елементів сис-
теми, що призначена для виконання певних функ-
цій. Відповідно до ознак організації належить: а) 
наявність мети; б) сукупність функціональних по-
ложень та соціальних ролей; в) правила, що регу-
люють відношення між ролями; г) формалізація 
значної частини завдань [3, с. 652].

Щодо поняття «організація оперативно-роз-
шукової діяльності», то з цього приводу існують 
різні думки вчених. Так, А.Г. Лєкарь організаці-
єю ОРД називає найбільш цілеспрямовану систе-
му використання органами внутрішніх справ сил, 
засобів і методів [4]. На думку Д.В. Гребельсько-
го, організація ОРД – це комплексне застосування 
оперативно-розшукових сил, засобів і методів для 
ефективного розв’язання завдань [5, с. 66-67].

В.М. Атмажитов під організацією ОРД розуміє 
найбільш доцільну за певних обставин систему 
прийняття тактичних прийомів з метою успіш-
ного вирішення оперативно-тактичного завдан-
ня [6, с. 45]. В.Г. Самойлов описує організаційну 
основу ОРД як систему наукових положень і за-
снованих на них рекомендацій щодо організації 
діяльності оперативних підрозділів різних рівнів, 
а також окремого оперативного працівника на те-
риторії, яку він обслуговує, або за певною лінією 
роботи [7, с. 4].

В.О. Лукашов, розкриває поняття організа-
ції у сфері оперативно-розшукової діяльності як 
цілеспрямовану діяльність керівників органів 
внутрішніх справ щодо створення оптимальних 
умов функціонування служб та підрозділів, що 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність, з 
організації взаємодії між ними, спрямування їх 
зусиль на успішне виконання завдань боротьби 
із злочинністю шляхом об`єктивної та глибокої 
оцінки наявної оперативної обстановки, прийнят-
тя науково обґрунтованих управлінських рішень, 
що забезпечують комплексне використання опе-
ративно-розшукових сил, засобів та методів, і ре-
алізацію рішень під час повсякденної оператив-
но-розшукової роботи [8, с. 6].

На думку В.П. Сапальова, організація заходів, 
що пов'язана з використанням оперативно-тех-
нічних засобів підрозділами оперативної служби, 
це – система власної структурної побудови неглас-
ної діяльності, яка при високому рівні взаємодії, 
відповідних управлінських рішеннях і умовах 
функціонування підрозділу надає можливість 
тримати в стані оперативної готовності комп-
лекс оперативно-технічних засобів, а в разі необ-
хідності, з метою пошуку та фіксації оператив-
но-розшукової інформації, забезпечує відповідно 
до розроблених методів і тактичних прийомів їх 
ефективне застосування особовим складом, який 
пройшов спеціальну підготовку [9, с. 73].

Окрему позицію з цього питання займають нау-
ковці Е.О. Дідоренко, Я.Ю. Кондратьєв, І.П. Коза-

ченко та В.Л. Регульський, які стверджують, що 
організація як стан системи, призначеної для ви-
рішення конкретних функцій-завдань, це – най-
більш доцільна за цих умов система використання 
наявних сил, засобів і методів оперативно-розшу-
кової діяльності в боротьбі із правопорушеннями і 
злочинністю [10, с. 335].

Продовжуючи розгляд питання щодо орга-
нізації проведення підрозділами кримінальної 
поліції оперативно-розшукових заходів, які по-
требують дозволу слідчого судді, варто навести 
слушне твердження М.В. Стащака про те, що од-
ним із ефективних способів організації будь-яко-
го процесу є визначення компонентів організації 
цього процесу і їх виконання у заздалегідь вста-
новленій послідовності [11, с. 86]. Зважаючи на 
це, вважаю необхідним визначити на підставі 
аналізу теорії і практики ОРД найбільш доцільні 
елементи процесу організації проведення опера-
тивно-розшукових заходів, які потребують до-
зволу слідчого судді.

Виходячи з того, що одним із ефективних спо-
собів організації будь-якого процесу є визначення 
компонентів організації цього процесу і їх вико-
нання у заздалегідь визначеній послідовності, 
далі слід з`ясувати складові компоненти такої ор-
ганізації.

Варто зауважити, що з приводу елементів ор-
ганізації за вказаним напрямом існує декілька 
думок учених. Так, на думку В.М. Атмажитова, 
загальні організаційні положення пов`язані з під-
готовкою та здійсненням оперативно-розшукових 
заходів включають у себе такі елементи: 1) розро-
блення оперативно-тактичного рішення; 2) пла-
нування заходу; 3) підготовка до його проведення; 
4) реалізація плану; 5) аналіз і оцінка ефектив-
ності зробленого. Перші три елементи науковець 
відносить до підготовчого, а решту – до основного 
етапу проведення заходів [12, с. 41].

В.В. Ромат, В.Л. Косяк, С.І. Гриценко запро-
понували наступні елементи організації: 1) збір і 
аналіз інформації про оперативну обстановку, що 
склалася на території обслуговування; 2) опти-
мальна розстановка сил і засобів органів внутріш-
ніх справ, а також забезпечення в процесі пошуку 
комплексного їх використання; 3) розроблення з 
урахуванням конкретної обстановки спеціальних 
планів (заходів) щодо виявлення первинних да-
них про осіб і факти, що становлять оперативний 
інтерес; 4) своєчасне внесення коректив до наміче-
них пошукових заходів залежно від оперативної 
обстановки; 5) здійснення постійного контролю та 
надання практичної допомоги підпорядкованим 
підрозділам і працівникам у процесі пошукової 
діяльності; 6) систематичне навчання кадрів фор-
мам і методам пошукової роботи [13, с. 13].

Г.М. Бірюков включає до організаційної 
структури ОРД такі елементи, як: 1) оцінка опе-
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ративної обстановки; 2) прийняття рішення про 
оперативно-розшукове втручання щодо відповід-
них об`єктів; 3) визначення та вибір адекватних 
оперативно-розшукових засобів, методів і спо-
собів; 4) інформаційне забезпечення практичної 
реалізації оперативно-тактичних заходів (інфор-
маційно-пошуковий, розвідувальний аспекти); 
5) безпосередня реалізація оперативно-розшу-
кових заходів, їх послідовність та коригування 
залежно від розвитку оперативно-розшукової 
ситуації; 6) облік, аналіз та оцінка результатів 
і ефективності застосування запланованих захо-
дів [14, с. 27].

Деякі вчені розглядають це питання дещо 
вужче. Так, В.І. Лебеденко [15, с. 166] зараховує 
до організаційних елементів вивчення, аналіз і 
оцінку оперативної обстановки, а Г.О. Душейко, 
В.А. Некрасов, В.Я. Мацюк та Д.О. Компанієць 
доповнюють цю структуру такими елементами, 
як розстановка сил і засобів оперативних підроз-
ділів, організація взаємодії в процесі оператив-
но-розшукової діяльності та контроль за опера-
тивно-розшуковою діяльністю [16, с. 75].

Аналіз наукової літератури свідчить про існу-
вання значної кількості варіантів дефініції «ор-
ганізація оперативно-розшукової діяльності» та 
похідних від неї понять. Пропоную об'єднати всі 
думки вчених, із зазначеної проблематики, за 
спільними ознаками в окремі групи.

Так, до першої групи можна включити су-
дження Д.В. Гребельського, Е.О. Дідоренка, 
Я.Ю. Кондратьєва та А.Г. Лєкаря, які відносять 
до організації систему використання наявних сил, 
засобів і методів оперативно-розшукової діяльно-
сті в боротьбі із правопорушеннями та злочинні-
стю [17, с. 219; 18, с. 335].

Зокрема, усталеним в теорії ОРД є підхід дру-
гої групи вчених (К.К. Горяинова, В.С. Овчинско-
го, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова), відповідно 
до якого організація ОРД складається з: вивчен-
ня, аналізу та оцінки оперативної обстановки; 
планування; розстановки сил і засобів оператив-
них підрозділів; організації взаємодії; контролю 
за ОРД [19, с. 336].

Відповідно до такої класифікації надають своє 
визначення інші групи дослідників, з різноманіт-
ними варіаціями:

Наприклад, класифікація вчених О.Є. Користі-
на [20, с. 44], Ю.Ю. Орлова [21, 181], В.П. Шело-
менцева [22, с. 11], які вважають, що найбільш 
доцільна система організації ОРД складається 
з таких елементів: 1) вивчення, аналіз і оцін-
ка оперативної обстановки; 2) планування ОРД; 
3) розстановка наявних сил і засобів оперативного 
підрозділу; 4) взаємодія та міжнародне співробіт-
ництво; 5) контроль за ОРД.

Або майже ідентичні думки наступних трьох 
груп:

– Т.А. Давидової [23, с. 143], П.А. Єрмакова 
[24, с. 8], І.В. Стельмаховича [25, с. 10], О.С. Та-
расенко [26, с. 11] та Р.Л. Яцків [27, с. 10], які 
вважають, що під організацією слід розуміти 
сукупність певних елементів, які нерозривно 
пов’язані між собою (вивчення та оцінка опе-
ративної обстановки, планування заходів, роз-
становка сил і засобів, контроль за здійсненням 
заходів).

– В.Д. Гвоздецький [28, с. 5], Ю.І. Дмитрик 
[29, с. 12], Х.М. Михайлова [30, с. 16] котрі вклю-
чають до основних елементів організації діяль-
ності оперативних підрозділів: 1) інформацій-
но-аналітична робота; 2) планування діяльності; 
3) розстановка сил і засобів; 4) взаємодія з різни-
ми суб’єктами; 5) облік та оцінка результатів ді-
яльності; 6) контроль з боку керівництва за здійс-
ненням ОРД.

– О.М. Чистолінов, О.В. Черков, А.О. Михай-
личенко [31, с. 146-147], І.А. Федчак [32, с. 14] 
виділяють такі структурні елементи організації 
ОРД: 1) інформаційно-аналітична робота; 2) про-
гнозування; 3) планування діяльності; 4) роз-
міщення сил і засобів оперативного підрозділу; 
5) взаємодія та координація зусиль з різними 
суб’єктами; 6) облік та оцінка результатів діяль-
ності оперативного підрозділу; 7) контроль з боку 
керівництва.

Окрему позицію займають вчені наступної гру-
пи А.В. Баб`як, О.О. Деревягін, І.О. Крєпаков, 
М.В. Стащак, В.В. Шендрик та ін., які виокрем-
люють організаційні складові ОРД у вигляді пев-
них етапів (підготовчий етап; основний етап; за-
ключний етап), котрі, у свою чергу, поділяються 
на низку елементів [33, с. 85-86].

Представники наступної групи (В.Л. Регуль-
ський, В.О. Лукашов, І.П. Козаченко, Я.О. Моро-
зова та В.П. Сапальов) розкривають поняття «ор-
ганізація» у вигляді цілеспрямованої діяльності 
керівників органів внутрішніх справ щодо ство-
рення оптимальних умов функціонування служб 
та підрозділів, які здійснюють оперативно-розшу-
кові дії з організації взаємодії між ними, спряму-
вання їхніх зусиль на успішне виконання завдань 
боротьби зі злочинністю шляхом об’єктивної та 
глибокої оцінки наявної оперативної обстановки, 
прийняття науково обґрунтованих управлінських 
рішень, які забезпечують комплексне викори-
стання оперативно-розшукових сил, засобів та ме-
тодів і реалізацію рішень у процесі повсякденної 
оперативно-розшукової роботи [34, с. 70; 35, с. 89; 
36, с. 14; 37, с. 73].

Окрему позицію з приводу дефініції «організа-
ція» займає інша група вчених (Є.В. Коваленко та 
В.В. Яременко), яка розкриває це поняття як ді-
яльність із впорядкування системи суб’єктів ОРД 
та процесу управління діяльністю цих суб’єктів 
[38, с. 16; 39, с. 13].
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Також заслуговує на увагу думка Ю.В. Дроз-
да, яка може бути віднесена до останньої гру-
пи. Означений автор виділяє наступні основні 
елементи організації ОРД: 1) визначення функ-
цій-завдань підрозділів карного розшуку щодо 
розкриття злочинів; 2) формування структурних 
підрозділів карного розшуку, розроблення раці-
ональної моделі розстановки сил і засобів щодо 
забезпечення розкриття квартирних крадіжок в 
умовах великого міста; 3) підбір і навчання осо-
бового складу; 4) інформаційно-аналітична ро-
бота: збирання, накопичення та аналіз інформа-
ції, необхідної для виконання функцій-завдань, 
що стоять перед підрозділами карного розшуку 
щодо розкриття квартирних крадіжок; 5) при-
йняття управлінських рішень щодо організації 
діяльності підрозділів карного розшуку під час 
виконання завдань, які стоять перед ними; 6) ор-
ганізація заходів щодо виконання прийнятих 
рішень, робота з виконавцями, організація вну-
трішньої і зовнішньої взаємодії з оперативними 
підрозділами ОВС та іншими правоохоронними 
органами; 7) контроль, перевірка виконання і об-
лік роботи; 8) корегування і регулювання діяль-
ності; 9) упровадження в практику сучасних до-
сягнень науки і новітніх оперативно-технічних 
засобів [40, с. 195].

Проаналізувавши викладені думки вчених 
можна зробити висновок, що серед науковців 
немає єдиної точки зору стосовно змісту понят-
тя «організація оперативно-розшукової діяль-
ності». Як наслідок, відсутня єдина наукова 
позиція щодо дефініції «організація проведен-
ня підрозділами кримінальної поліції оператив-
но-розшукових заходів, які потребують дозволу 
слідчого судді», у зв`язку з чим вважаємо за не-
обхідне подати власне авторське бачення змісту 
організації проведення підрозділами криміналь-
ної поліції оперативно-розшукових заходів, які 
потребують дозволу слідчого судді. Вважаю, що 
це процес отримання, вивчення, аналізу та оцін-
ки первинної оперативно-розшукової інформа-
ції, планування, використання наявних сил і за-
собів, отримання означеного виду інформації, її 
оцінка та реалізація.

Висновки. Зважаючи на викладене, можна 
виокремити наступні етапи процесу організації 
проведення підрозділами кримінальної поліції 
оперативно-розшукових заходів, які потребують 
дозволу слідчого судді, які, в свою чергу, поділя-
ються на окремі підетапи, зокрема:

І. Підготовчий етап: збір, вивчення, аналіз 
і оцінка первинної оперативної-розшукової ін-
формації; вивчення можливості проведення 
ОРЗ; прийняття рішення про необхідність про-
ведення ОРЗ.

ІІ. Первинний етап: складання плану прове-
дення ОРЗ, підготовка матеріалів на здійснення 

ОРЗ; отримання дозволу суду на проведення від-
повідного заходу, оперативне забезпечення відпо-
відного заходу.

ІІІ. Основний етап: проведення запланованого 
заходу, при необхідності внесення відповідних ко-
ректив у разі зміни оперативної обстановки.

ІV. Завершальний етап: обробка одержаної ін-
формації, її оцінка; аналіз ефективності проведен-
ня ОРЗ, висновки щодо досягнення мети заходу, 
оформлення результатів здійснення ОРЗ та при-
йняття рішення про їх використання в криміналь-
ному процесі.

Аналіз означених етапів організації діяльно-
сті оперативних підрозділів свідчить, що струк-
тура кожного з них відповідає класичним уяв-
ленням про зміст організації ОРД. Так, кожен з 
цих етапів включає: вивчення, аналіз та оцінку 
оперативної обстановки (оперативно-тактичної 
ситуації); планування діяльності (складання 
плану ОРЗ/ОТЗ, роботи оперативного підрозді-
лу); розстановку сил і засобів оперативних під-
розділів; організацію взаємодії; контроль за ви-
конанням.
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Анотація

Капустник В. В. Алгоритм проведення підрозділами 
кримінальної поліції оперативно-розшукових заходів, 
які потребують дозволу слідчого судді. – Стаття.

У статті виокремлено авторські етапи процесу орга-
нізації проведення підрозділами кримінальної поліції 
оперативно-розшукових заходів, які потребують до-
зволу слідчого судді. Зроблено висновок, що структура 
кожного з них відповідає класичним уявленням про 
зміст організації оперативно-розшукової діяльності, 
оскільки кожен з етапів включає: вивчення, аналіз та 
оцінку оперативної обстановки (оперативно-тактичної 
ситуації); планування діяльності; розстановку сил і за-
собів оперативних підрозділів; організацію взаємодії; 
контроль за виконанням.

Ключові  слова:  оперативно-розшукові заходи, опе-
ративно-тактичні заходи, тактичні прийоми, злочин-
ність, боротьба із злочинністю.

Аннотация

Капустник В. В. Алгоритм проведения подразде-
лениями криминальной полиции оперативно-
розыскных мероприятий, требующих разрешения 
следственного судьи. – Статья.

В статье выделены авторские этапы процесса орга-
низации проведения подразделениями криминальной 
полиции оперативно-розыскных мероприятий, требу-
ющих разрешения следственного судьи. Сделан вывод, 
что структура каждого из них соответствует классиче-
ским представлениям о содержании организации опе-
ративно-розыскной деятельности, поскольку каждый 
из этапов включает: изучение, анализ и оценку опе-
ративной обстановки (оперативно-тактической ситуа-
ции); планирование деятельности; расстановку сил и 
средств оперативных подразделений; организацию вза-
имодействия; контроль за исполнением.

Ключевые  слова:  оперативно-розыскные меропри-
ятия, оперативно-тактические мероприятия, тактиче-
ские приемы, преступность, борьба с преступностью.

Summary

Kapustnyk V. V. Algorithm for conducting criminal 
investigation activities by criminal police units that 
require the permission of an investigating judge. – 
Article.

The article highlights the author's stages of the pro-
cess of organizing the conduct of operational and inves-
tigative measures by criminal police units, which require 
the permission of the investigating judge. It is concluded 
that the structure of each of them corresponds to the clas-
sical ideas about the content of the organization of oper-
ational and investigative activities, as each of the stages 
includes: study, analysis and assessment of the operation-
al situation (operational and tactical situation); activity 
planning; deployment of forces and means of operational 
units; organization of interaction; performance control.

Key words: operative-search measures, operative-tacti-
cal measures, tactical methods, crime, fight against crime.


