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ЮРИДИЧНА, ПРАВООХОРОННА 
ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ

В умовах здійснення соціально-е-
кономічних і політичних перетворень 
в українському суспільстві виникають 
якісно нові види відносин і взаємодії їх 
суб’єктів. У зв’язку із цим виникає не-
обхідність закріплення, удосконалення 
й регламентації нових видів діяльності, 
які сприяють просуванню суспільства 
на шляху прогресу. Юридична діяль-
ність при цьому є особливим феноме-
ном, оскільки забезпечує цілісність 
правової системи. Оперативно-розшу-
кова діяльність, яка традиційно роз-
глядається в контексті правоохоронної 
діяльності, відіграє ключову роль у за-
безпеченні правопорядку й законності 
в сучасному суспільстві, що актуалі-
зує її розгляд як особливого різновиду 
юридичної діяльності.

Розгляд сутності та змісту оператив-
но-розшукової діяльності як особливо-
го різновиду юридичної діяльності має 
базуватися на методологічних засадах 
розуміння самої юридичної діяльності. 
Цей аспект розгляду проблеми забезпе-
чують праці С.Д. Гусарєва, Б.В. Шагієва,  
В.М. Карташова, Е.Р. Чернової, А.І. Чис-
лова, В.М. Дубінчака та інших науковців.

Мета статті полягає у виявленні 
змістовних характеристик оператив-
но-розшукової діяльності як різновиду 
юридичної діяльності.

Будь-яка діяльність розуміється як 
цілеспрямований вплив суб’єкта на 
об’єкт. Суб’єктом діяльності можуть 
бути як окремі особи, так і їх колектив-
ні утворення (організації, установи), 
соціально-етнічні спільності (народ, 
нація), держава та її органи. Об’єктом 

діяльності можуть виступати природні 
та суспільні явища й процеси природи 
[1, с. 297–298].

Будь-яка соціальна діяльність вклю-
чає чотири взаємопов’язані підсисте-
ми: 1) об’єктивні передумови, тобто 
потреби й інтереси суспільства, вира-
жені в меті та завданнях соціальної 
діяльності; 2) суб’єктивно-регулятивну 
підсистему, тобто встановлення певних 
правил і планів досягнення цієї мети й 
задоволення цих інтересів (диспозиції); 
3) виконавчу, тобто сукупність соціаль-
них дій, спрямованих на реалізацію по-
ставленої мети; 4) об’єктивно-результа-
тивну (результати діяльності).

Будучи залученою до сфери право-
вого регулювання, соціальна діяльність 
отримує дещо інші, політико-юридичні 
властивості, що дозволяють розглядати 
її як самостійний тип діяльності. Соці-
альна діяльність може набути правових 
форм, що й відбувається в сучасному 
суспільстві, якому притаманне правове 
регулювання більшості суспільно зна-
чущих дій. Для визначення співвідно-
шення соціальної діяльності та права 
використовується поняття правової 
діяльності. У його розумінні ми наслі-
дуємо висновки С.Д. Гусарєва, який 
під правовою діяльністю розуміє вид 
соціальної діяльності, що здійснюєть-
ся суб’єктами права з використанням 
правових засобів та з метою отримання 
правового результату, внаслідок чого 
в процесі функціонування суспіль-
них відносин відбувається створення  
права, його розвиток і матеріалізація 
[2, с. 80].
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Поняття правової та юридичної ді-
яльності не є тотожними. Вважаємо 
слушною думку Б.В. Шагієва [3, с. 11], 
який робить висновок, що категорія 
«правова діяльність» є ширшою за ка-
тегорію «юридична діяльність», оскіль-
ки перша покликана охопити не лише 
дії суб’єктів, які здійснюють державну 
(публічну) владу, а й усіх юридичних і 
фізичних осіб. Правова діяльність як ка-
тегорія загальнотеоретичної юриспру-
денції може претендувати на віддзер-
калення в узагальненому вигляді всіх 
волевиявлень індивідів та їх об’єднань, 
що визнаються в певному суспільстві 
правильними й справедливими, забез-
печеними офіційним захистом держави 
та такими, що викликають юридично 
значущі наслідки.

Для максимально повного й глибо-
кого виявлення закономірностей опера-
тивно-розшукової діяльності необхідно 
вирішити проблему класифікації форм, 
функцій і типів юридичної діяльності.  
У межах юридичної науки теорія юри-
дичної діяльності є традиційною темою 
дослідження, якій присвячено праці  
С.С. Алексєєва, В.М. Горшенєва,  
С.Д. Гусарєва, В.М. Карташова,  
С.С. Сливки, О.В. Шмоткіна, А.Е. Жа-
лінського та інших видатних учених-ю-
ристів. Проте низка спірних питань 
поки що не знайшла свого вирішення, 
зокрема, немає однозначності у визна-
ченні поняття юридичної діяльності, її 
структури, типів, взаємозв’язків з ін-
шими підсистемами соціальної системи. 
Певною мірою це зумовило недостатню 
теоретичну розробленість оператив-
но-розшукової діяльності як різновиду 
юридичної діяльності. Водночас від-
сутність теоретичного опрацювання 
поняття оперативно-розшукової діяль-
ності не дає можливості надати повну 
характеристику юридичної діяльності. 
Щодо теорії оперативно-розшукової ді-
яльності такі дослідження мають місце 
в галузевих і прикладних юридичних 
науках, а в теорії права цей аспект 
досі залишається відкритим. Тому в 
цьому дослідженні теоретико-правові 
висновки щодо класифікації юридичної 

діяльності з певними застереженнями 
використовуються для аналізу опера-
тивно-розшукової діяльності.

Вважаємо, що поняття «юридична 
діяльність» є доволі широким, таким, 
що дозволяє охопити своїм змістом 
її суб’єктів, засоби, методи й форми.  
У сучасному правознавстві існує багато 
підходів до визначення поняття «юри-
дична діяльність». Юридична діяль-
ність складає основу існування будь-
якої правової системи суспільства.

Російські вчені В.М. Карташов та 
Е.Р. Чернова трактують юридичну ді-
яльність як опосередковану правом 
трудову, управлінську, державно-влад-
ну діяльність компетентних органів, 
націлену на виконання суспільних за-
вдань і функцій (створення законів, 
здійснення правосуддя, конкретизацію 
права тощо) та задоволення тим самим 
як загальносоціальних, групових, так 
і індивідуальних потреб та інтересів  
[4, с. 32; 5, с. 5]. Таким чином, автори 
акцентують увагу на державно-владно-
му характері юридичної діяльності.

С.В. Масалитіна вважає, що юри-
дична діяльність – це опосередкова-
ний правом процес функціонування 
відповідних суб’єктів, спрямований на 
задоволення суспільних потреб, здійс-
нюваний, як правило, на професійній 
основі шляхом ухвалення держав-
но-владних рішень загального й індиві-
дуального характеру; він є різновидом 
соціальної діяльності [6, с. 13]. Вітчиз-
няний дослідник С.Д. Гусарєв у моно-
графічному дослідженні визначає юри-
дичну діяльність як різновид правової 
діяльності, що здійснюється юристами 
на професійній основі з метою отри-
мання правового результату, задово-
лення потреб та інтересів соціальних 
суб’єктів відповідно до вимог права  
[2, с. 85]. Отже, С.В. Масалитіна та 
С.Д. Гусарєв роблять акцент на про-
фесійному характері юридичної ді-
яльності. Юридична діяльність спря-
мовується на право, здійснюється за 
допомогою правових засобів, регулю-
ється правовими нормами, спричиняє 
правові наслідки, оцінює соціальні 
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явища з точку зору права та оцінюєть-
ся правом [7, с. 207].

Звернемо увагу на те, що всі дослід-
ники оминають питання про регулю-
ючий характер юридичної діяльності, 
який проявляється в нормативному 
регулюванні суспільних відносин, інди-
відуальному правовому регулюванні в 
процесі правозастосування, впливу на 
правосвідомість під час правоінтерпре-
таційної діяльності. Отже, юридична 
діяльність завжди має регулятивний 
характер.

Специфіка юридичної діяльності 
полягає в тому, що вона містить спе-
цифічні ознаки, які визначають її ор-
ганізаційно-управлінську сутність і 
призначення, суб’єктний склад і межі 
свого прояву. Вона пов’язана з роз-
глядом юридичних справ, правовою 
кваліфікацією, здійснюється виключно 
уповноваженими на те органами дер-
жави, приватними особами та інши-
ми суб’єктами. Юридична діяльність 
завжди виявляється в здійсненні опе-
рацій із норами права для вирішення 
конкретних юридичних справ (перевір-
ка справжності юридичної сили норми 
права, перевірка правильності тексту 
статті нормативного акта, його тлума-
чення тощо).

Враховуючи висновки Е.Р. Черно-
вої, С.Д. Гусарєва, В.М. Карташова, 
пропонується така класифікаційна мо-
дель юридичної діяльності:

1) за обсягом впливу на суспільні 
відносини розрізняють нормативне та 
індивідуальне правове регулювання;

2) за формою вираження юридично-
го результату розрізняють правотворчу, 
правозастосовну, правоінтерпретацій-
ну, правосистематизуючу, правокон-
кретизуючу діяльність;

3) залежно від функцій права, які 
забезпечуються в його процесі, виділя-
ють регулятивну, охоронну, захисну, 
компенсаційну, виховну, культурну та 
інші види діяльності;

4) залежно від типу використаних 
правових засобів виділяють адміністра-
тивно-правові (реєстрація, посвідчен-
ня, дозвіл, легалізація, ліцензування 

тощо), кримінально-процесуальні (за-
побіжні заходи, слідчі дії, засоби ді-
знання), оперативно-розшукові (опиту-
вання, контрольна закупка, візуальне 
спостереження тощо) види діяльності;

5) за масштабом здійснення діяль-
ність може бути загальнодержавного 
та локального рівня;

6) за особливостями процесуаль-
них форм діяльність є адміністратив-
но-юрисдикційною, кримінально-про-
цесуальною, цивільно-процесуальною, 
господарсько-процесуальною, кримі-
нально-виконавчою. За цим критерієм 
можливий також внутрішньовидовий 
поділ: діяльність у вигляді виконав-
чого й дисциплінарного, нагородного, 
контрольно-наглядового провадження, 
у тому числі й оперативно-розшукова 
діяльність;

7) за суб’єктом юридичної діяльності 
виділяють юридичну діяльність держав-
них органів, органів місцевого самовря-
дування та їх посадових осіб, а також 
недержавних суб’єктів, уповноваже-
них на здійснення юридичної діяльно-
сті (адвокатська діяльність). У свою  
чергу в межах діяльності державних 
органів слід виокремити юридичну ді-
яльність правоохоронних органів;

8) за критерієм професійної спря-
мованості або спеціалізації юридичної 
роботи є змога виокремити таки види, 
як прокурорська, судова, слідча, нота-
ріальна, виконавча, консультативна, 
адвокатська діяльність. В умовах су-
часного стану розвитку правової нау-
ки, професіоналізації правової роботи 
видається можливим виокремити як 
окремі види правозахисну та оператив-
но-розшукову діяльність.

За підсумками цієї типологізації 
можна визначити оперативно-розшуко-
ву діяльність як вид правозастосовної 
кримінально-процесуальної діяльності 
правоохоронних органів держави з пе-
реважно охоронною та захисною функ-
ціональною спрямованістю.

Ключовим поняттям для визначення 
оперативно-розшукової діяльності ви-
ступає те, що вона є різновидом пра-
воохоронної діяльності. Правоохоронна 
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діяльність традиційно визначається як 
вид державної діяльності, що здійс-
нюється спеціально уповноваженими 
державними органами з метою охоро-
ни правопорядку шляхом застосування 
юридичних заходів впливу з дотриман-
ня режиму законності. За часів пану-
вання соціалістичного розуміння пра-
воохорони до цієї діяльності включали 
заходи з попередження правопорушень, 
розслідування всіх обставин справи 
в кожному випадку правопорушення, 
вирішення в установленому порядку 
конкретних справ із приводу порушен-
ня правових норм, а також можливих 
правових колізій і спорів, застосування 
правових санкцій щодо правопорушни-
ків та забезпечення реалізації їх юри-
дичної відповідальності [8, с. 230].

Російський дослідник часів па-
нування перехідної правової сис-
теми О.І. Числов також пов’язує 
правоохоронну діяльність із право-
охоронною функцією держави: «Пра-
воохоронна діяльність виступає як 
процесуальна (організаційно-правова, 
процедурно-організаційна, структур-
но-організаційна) форма інституаліза-
ції та реалізації правоохоронної функ-
ції держави, яка забезпечує залежно 
від конституційно-правового закрі-
плення предметів відання, цілей і за-
вдань органів державної влади струк-
турування правоохоронної діяльності 
за суб’єктами її здійснення, змістовну 
предметність конкретних юридичних 
та організаційних дій суб’єктів щодо 
реалізації їх компетенції» [9, с. 10].

На сьогодні до поняття правоохо-
ронної діяльності з урахуванням прин-
ципу верховенства неодмінно має 
включатися охорона найвищої соціаль-
ної цінності – прав людини. Тому, на 
думку сучасного українського дослід-
ника В.М. Дубінчак, правоохоронна 
діяльність являє собою активну форму 
поведінки уповноважених суб’єктів із 
можливістю застосування встановле-
них законом примусових засобів, що 
націлена на охорону й захист (віднов-
лення, профілактику порушень) прав, 
свобод і законних інтересів осіб та реа-

лізує правоохоронну функцію держави 
[10, с. 582].

Узагальнюючи вказані визначення, 
можна зробити висновок, що правоохо-
ронна діяльність виступає як форма реа-
лізації функцій держави з охорони право-
вого порядку та захисту прав людини й 
громадянина. Мета правоохоронної діяль-
ності – не лише підтримання правового 
порядку, а й обов’язково охорона прав, 
свобод і законних інтересів громадян.

Правоохоронна діяльність своєю чер-
гою є лише підсистемою юридичної ді-
яльності. Вона має не лише складні й ба-
гатогранні цілі, завдання та функції, а й 
досить складну структуру. За особливос-
тями методів, форм, порядку здійснення 
правоохоронної діяльності прийнято роз-
різняти профілактичну, оперативно-роз-
шукову, кримінально-процесуальну, ад-
міністративну діяльність.

Отже, оперативно-розшукова ді-
яльність є різновидом правоохоронної 
діяльності та здійснюється правоохо-
ронними органами, що мають відповід-
ні повноваження з боку держави. На 
відміну від інших видів правоохоронної 
діяльності (адміністративної та кримі-
нально-процесуальної), оперативно-роз-
шукова діяльність характеризується 
значно вужчою законодавчою регла-
ментацією й науковими узагальнення-
ми правових проблем, що виникають у 
процесі її здійснення. Це зумовлюється 
як історичними традиціями оператив-
но-розшукової діяльності, що тривалий 
час здійснювалася в умовах неправової 
держави, у тому числі в політико-іде-
ологічних умовах, так і певним нех-
туванням юридичною наукою питань 
оперативно-розшукової діяльності, яка 
видавалася такою, що не підлягає право-
вому регулюванню, принаймні повною 
мірою. Не останню роль зіграло також 
те, що тривалий час оперативно-розшу-
кова діяльність перебувала під завісою 
суворої таємниці й секретності, що явно 
не сприяло її науковому узагальнен-
ню. Лише з прийняттям Закону Укра-
їни «Про оперативно-розшукову діяль-
ність» розпочався новий етап якісного 
розвитку теорії оперативно-розшукової 
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діяльності та її правових основ. Закон 
легітимізував оперативно-розшукову ді-
яльність як вид державної діяльності та 
надав її правову характеристику, заде-
кларував основні організаційні принци-
пи, визначив суб’єктів оперативно-роз-
шукової діяльності, їх повноваження, 
правову основу особливих взаємовід-
носин між учасниками цієї діяльності. 
Закон докорінно змінив ставлення нау-
кової юридичної громадськості до специ-
фіки оперативно-розшукової діяльності 
та став основним джерелом її правового 
регулювання.

Вітчизняний дослідник М.А. Пого-
рецький ще в 2003 році звертав увагу 
на те, що багато теоретичних питань 
оперативно-розшукової діяльності за-
собами лише відомчої закритої науки 
вирішити неможливо. Постає нагальна 
потреба в залученні до розроблення її 
теоретичних засад фахівців як інших 
галузей права, у тому числі й загаль-
ної теорії, так і інших галузей знань, 
адже оперативно-розшукова діяльність 
– це складне комплексне утворення. 
У ньому функціонують як матеріальні, 
так і процесуальні норми. У ній мають 
місце питання управління, психології, 
соціології, інформатики, тактики прове-
дення оперативно-розшукових заходів, 
методики оперативно-розшукового до-
кументування окремих видів злочинів, 
методики розвідувального й контрроз-
відувального пошуку, оперативно-роз-
шукової техніки тощо [11, с. 114].

Таким чином, юридична діяльність, 
правоохоронна та оперативно-розшу-
кова діяльність – це діалектичне спів-
відношення загального, спеціального та 
особливого явища. Тому оперативно-роз-
шуковій діяльності притаманні основні 
ознаки правоохоронної та юридичної ді-
яльності. Водночас помітною є також її 
специфіка. І для юридичної діяльності, 
і для оперативно-розшукової діяльності 
особливе значення мають пошуковий та 
засвідчувальний аспекти діяльності, які 
полягають у тому, що суб’єкти такої ді-
яльності для вирішення конкретної спра-
ви повинні здійснювати пошук, збиран-
ня, закріплення відповідної інформації на 

підставі правових норм. Однак є й сут-
тєві відмінності. Так, в оперативно-роз-
шукової діяльності відбувається видова 
конкретизація, деталізація тих або інших 
рис юридичної діяльності щодо певного 
різновиду діяльності соціуму.

Ключові слова: юридична діяль-
ність, правова діяльність, правоохоро-
нна діяльність, оперативно-розшукова 
діяльність.

У статті проаналізовано місце 
оперативно-розшукової діяльності 
в структурі юридичної діяльності. 
Доведено, що на підставі розмеж-
ування «правової» та «юридичної» 
діяльності оперативно-розшукова 
діяльність належить саме до остан-
ньої, що підтверджує необхідність 
удосконалення її правового регулю-
вання. При цьому оперативно-роз-
шукову діяльність запропоновано 
відносити до структури правоохо-
ронної діяльності, оскільки на неї 
поширюються всі її ознаки.

В статье проанализировано место 
оперативно-розыскной деятельности 
в структуре юридической деятель-
ности. Доказано, что на основании 
разграничения «правовой» и «юриди-
ческой» деятельности оперативно-ро-
зыскная деятельность относится 
именно к последней, что подтвержда-
ет необходимость совершенствования 
ее правового регулирования. При этом 
оперативно-розыскную деятельность 
предложено относить к структуре 
правоохранительной деятельности, 
поскольку на нее распространяются 
все ее признаки.

The paper explores the place of op-
erational investigation in the structure 
of legal activity. It is proved that un-
der the separation of “juridical” and 
“legal” activities, investigative activity 
refers specifically to the juridical one, 
which confirms the need to improve its 
regulation. Author proposes to attribute 
the operational investigation to the 
structure of law-enforcement activity, 
as it subject to all its features.
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