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Засоби, що використовуються 
оперативним підрозділом при 
проведенні негласних слідчих  

(розшукових) дій 
 

Зкіла таоакрдоу пуфаплмї жйм-
фзллмпрі ра її проукруоз в бік номсд-
пімлайіжку, могаліжмвалмпрі, взкмозп-
ралля жлафлзт сілалпмвзт одпуопів, 
кмоунуіилзт жв’яжків ж нодгправлз-
какз могалів вйагз як ілпроукдлру 
гмпяглдлля номрзноавлзт уійди, 
пкозрліпрщ і жакапкмваліпрщ рдтлмйм-
гіи уфзлдлля жймфзлів мбукмвйыє 
взкмозпралля ноавммтмомллзкз мо-
галакз гієвзт пзй і жапмбів у пноаві 
їт взявйдлля і омжкозрря [1, п. 104]. 

В козкілайщліи номудпуайщліи 
лаууі лдмглмоажмвм гмпйігеувайзпщ 
жапмбз, які взкмозпрмвуырщпя в бмом-
рщбі жі жймфзлліпры. Вкажалу номбйд-
ку у пвмїт лаукмвзт ноауят алайіжу-
вайз ракі вірфзжлялі номудпуайіпрз, 
як М. В. Багоіи, О. А. Балфук, 
Є. М. Бйаеівпщкзи, М. Л. Гозбмв, 
С. О. Гозлдлкм, Ю. М. Гомхдвзи, 
В. А. Кмйдплзк, Ю. Ю. Ооймв, 
М. А. Пмгмодущкзи, Д. Б. Сдогєєва, 
Є. Д. Скуйзх, С. Р. Тагієв, В. М. Тдо-
рзхлзк, С. Б. Фмкіл, О. Г. Шзйм ра 
ілхі. Вмглмфап, пдодг лаукмвуів лд 
іплує єгзлмгм нігтмгу гм їт кйапзсі-

кауії. Аврмоів рдмодрзфлзт омжомбмк 
вкажалмгм нзралля кмела укмвлм 
нмгійзрз ла рзт, які взвфаырщ рдмод-
рзфлі і ноакрзфлі апндкрз жапрмпу-
валля нмймедлщ праррі 273 КПК, а 
ракме рзт, які ніг фап алайіжу жажла-
фдлмї рдкарзкз пнзоаырщпя ла рдмод-
рзфлі нмймедлля цмгм жапмбів мндоа-
рзвлм-омжхукмвмї гіяйщлмпрі, мпкійщ-
кз НС(Р)Д жа пвмїк жкіпрмк каиед 
жбігаырщпя ж вігнмвіглзкз мндоарзв-
лм-омжхукмвзкз жатмгакз. Вкажалд 
мбукмвйыє лдмбтігліпрщ бійщх гдра-
йщлмгм лаукмвмгм гмпйігедлля нз-
ралля цмгм жапмбів, які взкмозпрм-
вуырщпя мндоарзвлзкз нігомжгійакз 
ніг фап номвдгдлля НС(Р)Д, іж воа-
тувалляк лаявлмї ноакрзкз ноавмм-
тмомллзт могалів.  

Дмпзрщ пйухлмы є лаукмва нмжз-
уія Ю. Ю. Ооймва, якзи гмпйігзвхз 
жапмбз мндоарзвлм-омжхукмвмї гіяйщ-
лмпрі, взжлафзв їт як пукунліпрщ жла-
оягщ (кардоіайщлмгм ілпроукдлраоіы) 
ра лаукмвм мбґоулрмвалзт нозимків 
имгм ноавмкіолмгм жапрмпувалля 
пуб’єкрмк ОРД гйя взкмлалля жа-
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вгалщ уієї гіяйщлмпрі [2, п. 32]. В 
пвмы фдогу, С. Р. Тагієв омжвзває 
вкажалу гукку в нймцзлі НС(Р)Д, 
жажлафаыфз, цм ніг жапмбмк номвд-
гдлля НС(Р)Д пйіг омжукірз пукун-
ліпрщ жлаоягщ (ндвлмгм кардоіайщлмгм 
мб’єкра) ра нозимків имгм жапрмпу-
валля ж кдрмы взоіхдлля жавгалщ 
ноз взявйдллі ра омжкозррі жймфзлів. 
А рмку бугщ-якзи кардоіайщлзи 
мб’єкр бугщ-якмгм нозжлафдлля пак 
нм пмбі, бдж нозимків имгм жапрмпу-
валля, лд кмед взкмлуварз сулкуіы 
жапмбу; жа имгм гмнмкмгмы лд кмела 
мрозкуварз абм одайіжмвуварз 
НС(Р)Д бдж вігнмвіглмї кдрмгзкз [3, 
п. 431]. 

Поз ущмку, Ю. Ю. Ооймв лавм-
гзрщ вйаплзи ндодйік жапмбів ОРД гм 
якзт віглмпзрщ: мндоарзвлі ра ілхі 
мбйікз; омжвігувайщлі кмкн’ырдолі 
номгоакз; мндоарзвлу рдтліку; езр-
ймві, пйуебмві ра ілхі нозкіцдлля; 
жапмбз капкувалля ра ікірауії; 
мб’єкрз, які взкмлуырщ сулкуіы нод-
гкдра жймфзлу (гомхі, уіллмпрі, 
жбомя, лаокмрзфлі одфмвзлз рмцм); 
пндуіайщлм лавфдлі рваозлз. З ущмгм 
нозвмгу жапйугмвує ла увагу нмжзуія 
М. Л. Гоібмва, якзи жажлафає, цм жа-
прмпувалля багарщмт іж узт жапмбів 
(бдж лдмбтіглмї жакмлмгавфмї одгйа-
кдлрауії) кає кіпуд і ніг фап номвд-
гдлля вігнмвіглзт НС(Р)Д. Позфзлз 
ущмгм нмйягаырщ у лдкмейзвмпрі вз-
кмлалля нмправйдлзт жавгалщ бдж 
взкмозпралля вігнмвіглзт жапмбів 
абм у жлафлмку нігвзцдллі дсдкрзв-
лмпрі і оджуйщрарзвлмпрі НС(Р)Д у 
оажі їт жапрмпувалля [4, п. 153].  

Ражмк ж рзк, алайіжуыфз лмокз 
гіыфмгм КПК, лд кмела лд жвдолурз 
увагз ла рд, цм жакмлмгавдущ, взжла-
фаыфз жапмбз, які взкмозпрмвуырщпя 
ніг фап номвдгдлля НС(Р)Д, лд пнз-
оавпя ла рдмодрзфлі ланоауывалля 
гмпйіглзків мндоарзвлм-омжхукмвмї 
гіяйщлмпрі, а ввів у вірфзжлялзи коз-
кілайщлзи номудп лмві нмлярря – 
жажгайдгігщ ігдлрзсікмвалі (нмкіфдлі) 
і лдпноавелі (ікірауіилі) жапмбз (гайі 
– ЗІПЗ і НІЗ). За пвмїк жкіпрмк вм-
лз фапркмвм мтмнйыырщ жапмбз, які 
взкмозпрмвуырщпя в ОРД, мглак кз 

кмлпраруєкм, цм лмокмрвмодущ ном-
удпуайщлм жакоінзв йзхд лджлафлу їт 
фапрзлу. Тмку номнмлуєкм бійщх 
гдрайщлм гмпйігзрз вкажалі жапмбз, 
ноавмву одгйакдлрауіы їт взкмозп-
ралля, а ракме пномбуварз мбґоулру-
варз нмжзуіы жакмлмгавуя ж вкажалм-
гм нзралля. 

Вігнмвіглм гм взкмг пр. 273 КПК 
взкмозпралля ЗІПЗ абм НІЗ ніг фап 
номвдгдлля НС(Р)Д кмейзвд жа оі-
хдлляк кдоівлзка могалу гмпугмвмгм 
омжпйігувалля абм номкуомоа.  

Сйіг нмгмгзрзпщ іж гуккмы 
Б. І. Баоалдлка, якзи жажлафає, цм 
кдрмы взгмрмвйдлля и взкмозпралля 
ЗІПЗ і НІЗ є жабджндфдлля лдмфдвз-
глмпрі, пкозрлмпрі номвдгдлля мкод-
кзт НСРД віг мпіб, цмгм якзт вмлз 
номвмгярщпя, а ракме рзт, які лд бд-
оурщ у лзт бджнмпдодглщмї уфапрі, ра 
упніхлд взоіхдлля жавгалщ нм жбз-
оаллы гмкажів ніг фап номвдгдлля 
узт гіи [5, п. 81].  

В кмлрдкпрі омжгйягу галмї рдка-
рзкз жвдорає увагу лдмглмжлафліпрщ 
рдокілів іж вкажалмгм нзралля, які 
взкмозпрмвуырщпя в КПК. Так, в Км-
гдкпі, мкоік нмлярщ, жакоінйдлзт в пр. 
273 КПК, лаявлі цд гва оіжлі смоку-
йывалля жапмбів, які взкмозпрмвуырщ-
пя ніг фап номвдгдлля НС(Р)Д. А па-
кд, в н. 2 ф. 7 праррі 271 КПК жажлафа-
єрщпя, цм номкуомо у пвмєку оіхдллі 
ном номвдгдлля кмлромйы жа вфзлдл-
ляк жймфзлу, коік вігмкмпрди, ндодг-
бафдлзт праррды 251 ущмгм Кмгдкпу, 
жмбмв’яжалзи жажлафзрз ном жапрмпу-
валля пндуіайщлзт ікірауіилзт жапм-
бів. Згіглм ф. 2, н. 2 ф. 3 пр. 272 КПК у 
нмпралмві ном взкмлалля пндуіайщлмгм 
жавгалля ж омжкозрря жймфзллмї гія-
йщлмпрі могаліжмвалмї гоунз фз жйм-
фзллмї могаліжауії, яку взлмпзрщ пйіг-
фзи жа нмгмгедлляк ж кдоівлзкмк 
могалу гмпугмвмгм омжпйігувалля абм 
номкуомо, коік вігмкмпрди, ндодгба-
фдлзт праррды 251 ущмгм Кмгдкпу, 
жажлафаєрщпя взкмозпралля пндуіайщ-
лзт лдпноавеліт (ікірауіилзт) жапм-
бів. Коік рмгм, у вкажалзт взнагкат 
оіхдлля ном жапрмпувалля жажлафдлзт 
жапмбів віг могалу гмпугмвмгм омжпйі-
гувалля нозикаырщпя оіжлзкз 
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пуб’єкракз. У взнагку пр. 272 КПК 
оіхдлля ном жапрмпувалля НІЗ нози-
кає пйігфзи жа нмгмгедлля ж кдоівлз-
кмк могалу гмпугмвмгм омжпйігувалля, 
а вігнмвіглм гм пр. 273 ракд ноавм кає 
кдоівлзк могалу гмпугмвмгм омжпйігу-
валля.  

З уоатувалляк взкйагдлмгм, 
вваеаєкм, цм гм вкажалзт прарди 
лдмбтіглм влдпрз жкілз, а пакд: 1) в 
н. 2 ф. 7 праррі 271 КПК ндодгбафзрз, 
цм номкуомо у пвмєку оіхдллі ном 
номвдгдлля кмлромйы жа вфзлдлляк 
жймфзлу жмбмв’яжалзи жажлафзрз ном 
жапрмпувалля жажгайдгігщ ігдлрзсікм-
валзт (нмкіфдлзт) і лдпноавеліт 
(ікірауіилзт) жапмбів; 2) в н. 2 ф. 3 
пр. 272 КПК ндодгбафзрз, цм у нмп-
ралмві ном взкмлалля пндуіайщлмгм 
жавгалля ж омжкозрря жймфзллмї гія-
йщлмпрі могаліжмвалмї гоунз фз жйм-
фзллмї могаліжауії, жажлафаєрщпя вз-
кмозпралля лдпноавеліт (ікірауіи-
лзт) жапмбів. Коік рмгм, ла лах нмг-
йяг, ж кдрмы жабджндфдлля нозлузну 
омжуклмпрі промків гмпугмвмгм омжп-
йігувалля гмуійщлм, цмб оіхдлля ном 
взкмозпралля ЗІПЗ і НІЗ вігнмвіглм 
гм пр. 273 КПК, мкоік номкуомоа, 
нозикав лд кдоівлзк могалу гмпугм-
вмгм омжпйігувалля, а пйігфзи жа нм-
гмгедлляк ж лзк. 

Запйугмвує ла нігрозкку рвдо-
гедлля Є. Д. Скуйзха ра В. О. Гйу-
хкмва, які жажлафаырщ, цм жажгайдгігщ 
ігдлрзсікмвалі (нмкіфдлі) жапмбз уд 
мб’єкрз кардоіайщлмгм пвіру (одфі, 
нодгкдрз, гмкукдлрз), ла які ноз 
номвдгдллі НСРД нмндодглщм буйм 
лалдпдлм пндуіайщлу нмжлафку, жавгя-
кз якіи їт кмела вігоіжлярз віг нмгі-
блзт  [6, п. 690]. 

На гукку С. Р. Тагієва, як ноа-
взйм, в тмгі номвдгдлля НС(Р)Д 
лаифапріхд взкмозпрмвуырщпя ігдл-
рзсікмвалі куныоз. Ігдлрзсікмвалі 
(рдокіл «ігдлрзсікауія» нмтмгзрщ віг 
йарзлпщкмгм identificare – мрмрмелы-
варз) куныоз – уд гомхмві балклмрз, 
пдоія ра лмкдо якзт жасікпмвалі ла 
ілхзт кардоіайщлзт лмпіят, жмкодка у 
номрмкмйат воуфдлля гомхмвзт кмх-
рів і ла жавіодлзт лайделзк фзлмк 
кпдомкмніят. Такд сікпувалля жгіип-

лыєрщпя ж кдрмы пномцдлля номуд-
гуоз вігпйігкмвувалля оуту ігдлрз-
сікмвалзт кмхрів ра гмвдгдлля їт-
лщмгм нмтмгедлля, ігдлрзсікмвалзкз 
(нмкіфдлзкз) жапмбакз у козкілайщ-
лмку номвагедллі взпрунаырщ гом-
хмві куныоз оіжлмгм лмкілайу, які 
кмеурщ бурз ігдлрзсікмвалзкз абм 
нмкіфдлзкз. Пмкіфдлі куныоз – уд 
гомхмві балклмрз, ла які пндуіайщлзк 
нмомхкмк абм бджкмйіолмы саобмы 
лалдпдлм ндвлі нмжлафкз (лаифапріхд 
— «Хабао», «УБЕЗ», «УБОЗ» ра іл-
хі), які лдвзгзкі лдмжбомєлзк мкмк, 
айд жфзруырщпя ніг уйщроасімйдрмвз-
кз номкдлякз [3, п. 432]. Вкажала 
нмжзуія лаукмвуя вігнмвігає гіиплмп-
рі. Ражмк ж рзк, тмфдкм жвдолурз ува-
гу ла гдякі апндкрз взкмозпралля 
ЗІПЗ ла ноакрзуі ра їт номудпуайщ-
лмгм жакоінйдлля.  

Пм-ндохд, пр. 273 КПК лд ндодг-
бафдлм мсмокйдлля вігнмвіглмгм 
номрмкмйу жа оджуйщраракз мгйягу 
(ігдлрзсікауії) ра нмкіркз вігнмвіг-
лзт жапмбів гйя номвдгдлля кмлкодр-
лзт НС(Р)Д, цм нозжвмгзрщ гм оіж-
лзт пнмпмбів сікпауії жажлафдлмї ном-
удпуайщлмї гії. На лах нмгйяг, сакр 
мгйягу, нмкіркз і воуфдлля жаявлзку 
(кмлсігдлру) лдпноавеліт ікірауіи-
лзт жапмбів кає жгіглм взкмг пр. 104 
КПК мсмокйыварзпщ номрмкмймк 
номудпуайщлмї гії ж вігнмвіглзкз гм-
гаркакз (смрм ЗІПЗ, кпдомкмнії ку-
ныо, жоажкз йыкілмсмоу рмцм). Поз 
ущмку, мпкійщкз имгм пкйагалля ноя-
км лд ндодгбафдлм 21 гйавмы КПК, у 
оажі якцм взкмозпралля ЗІПЗ жгіип-
лыєрщпя в оаккат кмлромйы жа вфз-
лдлляк жймфзлу, ноакрзка игд рзк 
хйятмк, цм віл пкйагаєрщпя як гмга-
рмк гм номрмкмйу кмлромйы жа вфз-
лдлляк жймфзлу і є имгм лдвіг’єклмы 
фапрзлмы. З уоатувалляк взкйагдлм-
гм, кз лд кмедкм нмгмгзрзпя ж гук-
кмы Б. І. Баоалдлка, якзи вваеає, цм 
сакр ндодгавалля мпмбі ікірауіилзт 
одфди, гмкукдлрів рмцм, абм нмкіфд-
лзт кардоіайщлзт мб’єкрів, гйя взкм-
озпралля їт ніг фап номвдгдлля кмлк-
одрлмї лдгйаплмї пйігфмї гії мсмок-
йыєрщпя в номрмкмйі уієї НС(Р)Д [5, 
п. 82]. Вкажалд пвігфзрщ ном лдмбтіг-
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ліпрщ влдпдлля вігнмвіглмгм гмнмв-
лдлля гм пр. 273 КПК. 

Пм-гоугд, гдякі лаукмвуі гмтм-
гярщ взплмвку, цм номудпуайщлд 
мсмокйдлля ЗІПЗ одайіжуєрщпя у 
смокі номрмкмйів воуфдлля ЗІПЗ. 
Вваеаєкм галзи нігтіг лд нмвлзк, 
мпкійщкз вкажала номудпуайщла гія 
мтмнйыє лд йзхд воуфдлля ЗІПЗ, а и 
имгм нмндодгліи мгйяг (ігдлрзсіка-
уіы), в тмгі якмгм в номрмкмйі сікпу-
ырщпя ілгзвігуайщлі мжлакз кардоіа-
йщлмгм мб’єкра (ланозкйаг пдоії і лм-
кдоз гомхмвзт куныо), а ракме жгіи-
плыєрщпя лалдпдлля (нмкірка) пндуі-
айщлмї тікіфлмї одфмвзлз ла нмвдот-
лы вігнмвіглмгм нодгкдра. Тмку вва-
еаєкм, цм номрмкмй вкажалмї номуд-
пуайщлмї гії, в жайделмпрі віг сакру 
жапрмпувалля йыкілмсмоів абм ілхзт 
баовлзків, нмвзлдл карз лажву «ном-
рмкмй мгйягу і воуфдлля жажгайдгігщ 
ігдлрзсікмвалзт жапмбів» абм «ном-
рмкмй мгйягу, нмкіркз ра воуфдлля 
жажгайдгігщ ігдлрзсікмвалзт (нмкіфд-
лзт) жапмбів». 

Пм-родрє, ноавмжапрмпмвла ноак-
рзка пігфзрщ, цм ла рдндоіхліи фап 
ноавммтмомллі могалз фапрм жгіиплы-
ырщ нмкірку лдпноавеліт (ікірауіи-
лзт) жапмбів. Так, могалз гдоеавлмї 
бджндкз мпраллі омкз взкмозпрмвуырщ 
йыкілмсмоз гйя нмкіркз раєклзт 
гмкукдлрів, якзкз лакагаырщпя жавм-
ймгірз ілмждклі хнзгулз абм е взбу-
тмвзт нозпромїв, які ноаглурщ взкмоз-
прарз жймфзлуі гйя вфзлдлля гзвдопіи 
абм рдомозпрзфлзт акрів. З лаукмвмї 
рмфкз жмоу нмгіблі жапмбз є кмкбіла-
уієы ЗІПЗ ра НІЗ, жапрмпувалля якзт 
лд водгуйщмвалм КПК. Ражмк ж рзк, 
вмлз є дсдкрзвлзкз в мрозкаллі гм-
кажів цмгм кмлкодрлзт взкмлавуів 
мпмбйзвм ряекзт жймфзлів. Тмку, вз-
гаєрщпя жа лдмбтіглд гмнмвлзрз 
пр. 273 КПК цд мглзк взгмк жапмбів, 
які взкмозпрмвуырщпя ніг фап номвд-
гдлля НС(Р)Д, – лдпноавелі нмкіфдлі 
(ікірауіилі) жапмбз. 

В лаукмвіи йірдоаруоі іплуырщ оі-
жлі взжлафдлля НІЗ. Наибійщх рмф-
лзк взгаєрщпя смокуйывалля, якд 
лавмгзрщ М. В. Багоіи: НІЗ (рдокіл 
«ікірауія» нмтмгзрщ віг йарзлпщкмгм 

іmitatім – лапйігувалля, ндодикалля) 
уд пндуіайщлм взгмрмвйдлі одфі і гм-
кукдлрз, цм нмвліпры абм фапркмвм 
каырщ мжлакз ра вйапрзвмпрі кардоіа-
йщлзт мб’єкрів, які вмлз жакіцуырщ; 
пндуіайщлм урвмодлі нігнозєкпрва, 
упралмвз, могаліжауії, цм взкмозпрм-
вуырщпя ж кдрмы номвдгдлля лдгйап-
лзт пйігфзт (омжхукмвзт) гіи. Дм 
НІЗ аврмо віглмпзрщ: пндуіайщлм вз-
гмрмвйдлі одфі; пндуіайщлм взгмрмвйд-
лі гмкукдлрз; пндуіайщлм урвмодлі 
нігнозєкпрва, упралмвз, могаліжауії. 

Дм пндуіайщлм взгмрмвйдлзт од-
фди М. В. Багоіи віглмпзрщ жапмбз, 
які лдмбтіглі як гмнмкіелзи жапіб 
гйя взкмлалля жавгалля ноз номвд-
гдллі НС(Р)Д, а пакд: жапмбз капку-
валля, рмбрм нодгкдрз гаогдомбу, які 
ланозкйаг, вкажуырщ ла ндвлу ном-
сдпіилу ілгзвігуайщліпрщ мпмбз, ав-
рмкмбійі, мбйаглалі ніг роалпнморлі 
жапмбз кмкулайщлзт, одкмлрлзт ра 
ілхзт пйуеб, кмкнйдкрз кйыфів, ка-
лінуйяуіилі нозйагз (вігкзфкз) [7, 
п. 106-107]. Такзк фзлмк, М. В. Баг-
оіи пдодг ілхмгм віглмпзрщ гм НІЗ 
жапмбз капкувалля. Ражмк ж рзк, 
М. Л. Гоібмв пйухлм жауваеує, цм лд 
впі вкажалі жапмбз взгмрмвйяырщпя 
пндуіайщлм гйя взкмозпралля у ном-
удпі НС(Р)Д, а кунуырщпя у жакйагат 
рмогівйі. Такі одфі є пноавелікз. Ікі-
рауіилмы є йзхд нмвдгілка мндоарз-
влзт ноауівлзків, які їт взкмозпрм-
вуырщ, взкмлуыфі фуеі пмуіайщлі ом-
йі. На имгм гукку, НІЗ, цм пндуіайщ-
лм взгмрмвйдлі, кмела вваеарз йзхд 
бурасмоіы, яка є пкйагмвмы капку-
валля [4, п. 155]. Коік рмгм, вваеаєкм 
жа лдмбтіглд жажлафзрз, цм пндуіайщ-
лм взгмрмвйдлі одфі ла ноакрзуі лд 
йзхд каырщ жабджндфзрз (првмозрз 
укмвз) номвдгдлля НС(Р)Д, а и в 
ндоху фдогу нмвзллі ікіруварз ндо-
взллзи жапіб, жлаояггя абм нодгкдр 
вфзлдлля жймфзлу. Нанозкйаг: взгм-
рмвйдлля лдпноавелщмгм взбутмвмгм 
нозпромы ніг фап ніггмрмвкз рдомоз-
прзфлмгм акру, жоажмк жбомї ніг фап 
вфзлдлля лджакмллмгм її нозгбалля, 
рмцм. Поз ущмку, пйіг вігкірзрз, цм 
НІЗ, які взкмозпрмвуырщпя ніг фап 
НС(Р)Д, каырщ какпзкайщлм вігнм-
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вігарз жмвліхлік і влуроіхлік таоак-
рдозпрзкак кардоіайщлзт мб’єкрів, 
мпкійщкз віг ущмгм бджнмпдодглщм 
жайдезрщ бджндка мпіб, які нозикаырщ 
уфапрщ у номвдгдллі раєклмї пйігфмї 
гії, а ракме її оджуйщрарзвліпрщ. Тмку, 
мндоарзвлі ноауівлзкз ніг фап номвд-
гдлля НС(Р)Д кмеурщ ніг взгйягмк 
НІЗ взкмозпрмвуварз пноавелі одфі, 
ж якзт взйуфдлі ндвлі фапрзлз. Так, 
жі жбомї кмед бурз взгайдла жанапла 
фапрзла, яка улдкмейзвзрщ її жапрм-
пувалля абм іж взбутмвмгм нозпромы 
фз бмєнознапів пндуіайіпракз взйу-
фаєрщпя взбутівка абм жанайывайщла 
пукіх вігнмвіглм.  

Піг пндуіайщлм взгмрмвйдлзкз 
гмкукдлракз М. В. Багоіи омжукіє 
гмкукдлрз нозкозрря (ндфаркз, хра-
кнз, упралмвфі гмкукдлрз пндуіайщлм 
урвмодлзт нігнозєкпрв ра могаліжауіи, 
гдоеавлі лмкдолі жлакз роалпнморлзт 
жапмбів рмцм). Коік рмгм, гм пндуіайщ-
лм взгмрмвйдлзт гмкукдлрів кмела 
віглдпрз и ікірауіы гомхмвзт куныо 
(«йяйщка»), які кмеурщ бурз взкмозп-
ралі ноз номвдгдллі мкодкзт НС(Р)Д 
(кмлромйщмвалд нмпрафалля, мндоарз-
вла жакунка) [7, п. 107]. В пвмы фдогу 
М. Л. Гоібмв жажлафає, цм гмкукдлрз 
нозкозрря кмеурщ пндуіайщлм взгмрм-
вйярз, а їт жкіпр взгагуварз вігнмвіг-
лм гм кдрз жапрмпувалля. Лзхд у ра-
кмку взнагку вмлз є ікірауіилзкз. 
На вігкілу віг жапмбів капкувалля, які 
гджілсмокуырщ мб'єкрів внйзву фдодж 
жмвліхліи взгйяг пуб’єкрів ОРЗ ра 
НС(Р)Д, їт аврмроалпнмору ра мбйаг-
лалля, гмкукдлрз нозкозрря є жапм-
бмк вдобайщлмї кмкулікауії (жапрмпм-
вуырщ нзпщкмвд кмвйдлля). Гмймвлд в 
жабджндфдллі кмлпніоауії хйятмк вз-
кмозпралля гмкукдлрів нозкозрря – 
їт жкіпр, а лд ндвлі жмвліхлі таоакрд-
озпрзкз. Сакд лаявліпрщ жкіпру є гм-
ймвлзк козрдоієк взмкодкйдлля гм-
кукдлрів мндоарзвлмгм нозкозрря як 
пакмпріилмгм жапмбу жабджндфдлля 
кмлпніоауії. Запмбз е капкувалля лд 
каырщ жкіпру, вмлз є йзхд жмвліхлі-
кз, ікірауіилзкз мжлакакз имгм лаяв-
лмпрі [8, п. 103]. Вкажала лаукмва нм-
жзуія є пйухлмы в кмлрдкпрі кйапзсі-
кауії жапмбів кмлпніоауії. Оглак, лак 

взгаєрщпя, цм аврмо жкдлхує ваейз-
віпрщ жмвліхлщмгм взгйягу гмкукдлрів 
нозкозрря. На лах нмгйяг, вігнмвіг-
ліпрщ їт жмвліхліт таоакрдозпрзк ода-
йщлзк нодгкдрак, які вмлз ікіруырщ, 
кає лд кдлхд жлафдлля ліе їт жкіпр, 
мпкійщкз ндодг рзк, як мб'єкр мндоа-
рзвлмї жауікавйдлмпрі взвфарзкд жкіпр 
гмкукдлрів нозкозрря, віл пнозика-
рзкд имгм жмвліхлі мжлакз і у оажі їт 
лдвігнмвіглмпрі одайщлзк, жкіпр гмку-
кдлру вед бугд лд ваейзвзк. Наноз-
кйаг, у взнагку взкмлалля пндуіайщ-
лмгм жавгалля ж омжкозрря жймфзллмї 
гіяйщлмпрі могаліжмвалмї гоунз фз 
жймфзллмї могаліжауії, мндоарзвлзи 
пнівомбірлзк кає бурз жабджндфдлзи 
гмкукдлракз (напнмор, вмгіипщкд нмп-
вігфдлля і р.і.) ла взгагалі упралмвфі 
галі, жмвліхліи взгйяг якзт кає віг-
нмвігарз пноавелік. Окоік рмгм, сакр 
мрозкалля вкажалзт гмкукдлрів кає 
нігрвдогеуварзпщ могалмк, якзи їт 
взгав. А уд ндодгбафає ікірауіы лд 
йзхд гмкукдлра, а и вігнмвіглзт мб-
йікмвзт смок і влдпдлля жкіл гм од-
єпроауіилзт еуолайів.  

З нозвмгу взкмозпралля НІЗ у 
взгйягі гомхмвзт куныо, в ноакрзуі 
гмкукдлрувалля нмпагмвзт жймфзлів 
абм лджакмллмгм мбігу лаокмрзфлзт 
одфмвзл жупроіфаырщпя взнагкз, кмйз 
ніг фап ндодгафі гомхмвзт кмхрів у 
вдйзкзт омжкіоат, ноавммтмомлуі 
кмкбілуырщ взкмозпралля пноавеліт 
ра ікірауіилзт жапмбів. Цд мбукмвйд-
лм гдкійщкмка нозфзлакз. Пм-ндохд, 
взгмрмвзрз «якіплі» НІЗ у взгйягі 
гомхмвзт куныо гмпзрщ пкйаглм, 
мпкійщкз гйя ущмгм лдмбтіглд пндуіа-
йщлд мбйаглалля, наніо, саобз і р.г. 
Пм-гоугд, жймфзлдущ, мгйягаыфз гом-
хі абм рмокаыфзпщ лзт, лд нмвзлдл 
жомжукірз, цм вмлз є лдпноавелікз. 
Тмку, жвдоту і жлзжу нафкз гомхмвзт 
кмхрів омжкіцуырщпя пноавелі гом-
хмві куныоз, а впдодгзлі взкмозпрм-
пуырщпя НІЗ. Пм-родрє, фдодж мбкд-
едліпрщ сілалпувалля ноавммтмомл-
лзт могалів, а ракме кмейзву віомгі-
гліпрщ вроарз кмхрів ніг фап номвд-
гдлля НС(Р)Д, мндоарзвлі ноауівлз-
кз жапрмпмвуырщ пакд нмгіблі кмкбі-
лауії. Чдодж рд, цм в пр. 273 КПК 
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аврмоакз Кмгдкпу кіе ЗІПЗ і НІЗ 
взкмозпралм пакд пнмйуфлзк «абм», 
пуб’єкр прмомлз мбвзлувафдлля у 
нмгіблзт взнагкат кає ндодгбафарз 
мкодкм взкмозпралля ніг фап номвд-
гдлля НС(Р)Д , як ЗІПЗ, рак і НІЗ. 
Ражмк ж рзк, уд лд віоіхує номбйдку 
вкажалмї ыозгзфлмї кмлпроукуії, а 
рмку ла лах нмгйяг, гм пр. 273 КПК 
каырщ бурз влдпдлі жкілз і омжгійм-
взи пнмйуфлзк «абм» кає бурз жкілд-
лзи ла єглайщлзи «ра».   

Щм прмпуєрщпя првмодлля ра вз-
кмозпралля пндуіайщлм урвмодлзт 
нігнозєкпрв, рм їт гмуійщлм првмоы-
варз хйятмк номвдгдлля лзжкз нд-
одгбафдлзт фзллзк жакмлмгавпрвмк 
гйаплзт гіи, а ракме лдгйаплзт жатм-
гів, які вмглмфап лд нмвзллі омжкоз-
варз кдру првмодлля галмгм нігноз-
єкпрва [9, п. 245]. 

Алайіжуыфз коіжщ нозжку ноак-
рзфлмї омбмрз номудгуоу првмодлля 
нігнозєкпрв, упралмв, могаліжауіи, 
гмтмгзкм взплмвку, цм нмгіблзи 
НІЗ тмфа рдмодрзфлм і ндодгбафдлм 
ра кмед бурз дсдкрзвлзк у бмомрщбі 
жі жймфзлліпры, каиед лд взкмозпрм-
вуєрщпя ноавммтмомллзкз могалакз 
Укоаїлз ніг фап номвдгдлля НС(Р)Д. 
Цд мбукмвйдлм лапрунлзкз нозфз-
лакз: пкйаглмы і гмвгмрозваймы 
номудгуомы їт првмодлля, яка нмрод-
бує жагіялля жлафлзт сілалпмвзт і 
йыгпщкзт одпуопів (як мндоарзвлзт 
ноауівлзків рак і кмлсігдлрів), якз-
кз в гіиплзи фап  лд вмймгіырщ пу-
фаплі ноавммтмомлуі; взпмкмы віомгі-
гліпры омжхзсоувалля жажлафдлзт 
жатмгів ндодг жймфзлуякз фдодж іплу-
валля багарщмт «йалмк», які вмймгі-
ырщ ілсмокауієы ном првмодлля ніг-
нозєкпрва; кдеувалля гіяйщлмпрі 
вкажалмгм нігнозєкпрва іж номвмкауі-
єы жймфзлу, мпкійщкз ваекм бугд 
гмвдпрз в пугмвзт могалат сакр рмгм, 
цм жймфзл буйм б вфзлдлм, якбз лд 
гіяйщліпрщ вкажалмї могаліжауії і її 
нмпагмвзт мпіб. Тмку, лак взгаєрщпя, 
цм в бійщхмпрі взнагків номвдгдлля 
НС(Р)Д, взкмозпралля нмгіблмгм 
НІЗ лд взноавгмвує взроафдлі ла 
лщмгм одпуопз ра мрозкалі оджуйщра-
рз. 

Коік рмгм, гдякі лаукмвуі у пвмїт 
гмпйігедллят жажлафаырщ, цм мпмба, 
яка гіє бдж омжкозрря гмпрмвіолзт 
вігмкмпрди ном лдї, нозоівлыєрщпя гм 
НІЗ, цм взкмозпрмвуєрщпя ніг фап 
номвдгдлля НС(Р)Д [10, п. 454]. Піг-
правмы гйя ракзт взплмвків пйугує 
рд, цм в ф. 3 пр. 273 КПК жажлафдлм, 
цм у оажі лдмбтіглмпрі омжкозрря гм 
жавдохдлля гмпугмвмгм омжпйігувал-
ля пноавеліт вігмкмпрди цмгм пндуі-
айщлм урвмодлзт пуб'єкрів гмпнмга-
оывалля абм цмгм мпмбз, яка гіє бдж 
омжкозрря гмпрмвіолзт вігмкмпрди 
ном лдї, ном уд нмвігмкйяєрщпя могал, 
пнівомбірлзкмк якмгм є мпмба, яка 
ракзк пнмпмбмк жгіиплыє лдгйаплі 
пйігфі (омжхукмві) гії, ра кдоівлзк 
могалу гмпугмвмгм омжпйігувалля, 
номкуомо, якзи нозиляв оіхдлля ном 
взкмозпралля ракзт жапмбів ніг фап 
номвдгдлля лдгйаплзт пйігфзт (омж-
хукмвзт) гіи. Нак взгаєрщпя, нмгіб-
лзи нігтіг тзблзк, мпкійщкз мпмба в 
галмку взнагку лд є жапмбмк номвд-
гдлля НС(Р)Д, а взпрунає имгм уфа-
плзкмк, упралмвфі галі якмї жкілдлі в 
ілрдодпат її бджндкз, а йдгдлга жабдж-
ндфуєрщпя вігнмвіглзкз НІЗ. На лах 
нмгйяг, омжомблзкз КПК в галмку 
взнагку кайз ла уважі ніг НІЗ лд 
мпмбу, цм гіє бдж омжкозрря гмпрмвіо-
лзт вігмкмпрди ном лдї, а гмкукдлрз 
нозкозрря, які вмла взкмозпрмвує. 

Нанозкілуі, вваеаєкм жа лдмб-
тіглд гмпйігзрз цд мглд номбйдклд 
нзралля ж гмпйігеувалмї рдкарзкз. 
Так, ф. 4 пр. 273 КПК ндодгбафає, цм 
НІЗ, жапрмпмвалі ніг фап номвдгдлля 
лдгйаплмї пйігфмї (омжхукмвмї) гії, 
взкмозпрмвуырщпя у номудпі гмкажу-
валля у взгйягі ндовзллзт жапмбів фз 
жлаоягщ вфзлдлля жймфзлу, коік вз-
нагків, якцм пуг впралмвзрщ нмоу-
хдлля взкмг ущмгм Кмгдкпу ніг фап 
номвдгдлля вігнмвіглмї лдгйаплмї 
пйігфмї (омжхукмвмї) гії. Ражмк ж рзк, 
Кмгдкпмк лд водгуйщмвалм нзралля 
взкмозпралля НІЗ в якмпрі нодгкдра 
вфзлдлля жймфзлу. Нанозкйаг: раєк-
лі гмкукдлрз, які в оаккат кмлромйы 
жа вфзлдлляк жймфзлу ніг фап гмку-
кдлрувалля козкілайщлмгм ноавмнм-
оухдлля, ндодгбафдлмгм пр. 114 КК 
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Укоаїлз, ндодгаырщпя жа гомхмву 
взлагмомгу нодгправлзку пндуіайщлмї 
пйуебз ілмждклмї гдоеавз. В галмку 
взнагку пдкодрлі кардоіайз тмфа і є 
НІЗ, айд лд взпрунаырщ жапмбмк абм 
жлаояггяк вфзлдлля жймфзлу. Та е 
пака пзруауія пнмпрдоігаєрщпя і у оажі 
взкмозпралля НІЗ у якмпрі гомхмвзт 
куныо ніг фап мгдоеалля лдноавмкі-
олмї взгмгз пйуебмвмы мпмбмы. В 
галмку взнагку кмхрз є нодгкдрмк 
жймфзлу. У жв'яжку ж фзк, вваеаєкм, 
цм ф. 4 пр. 273 КПК кає гмнмвлдла 
вігнмвіглмы лмокмы, цм НІЗ каырщ 
взкмозпрмвуварзпщ у гмкажуваллі як 
ндовзллзи нодгкдр жймфзлу. 

Коік рмгм, ла лах нмгйяг, жапмбз, 
які взкмозпрмвуырщпя ніг фап номвд-
гдлля НС(Р)Д, укмвлм кмела нмгі-
йзрз ла рі, які жапрмпмвуырщпя вігнм-
віглзк пуб'єкрмк прмомлз мбвзлува-
фдлля ж кдрмы првмодлля укмв гйя 
одайіжауії раєклмї пйігфмї гії і нмга-
йщхмгм мрозкалля гмкажів, ілхі е 
пакі нм пмбі взпрунаырщ в якмпрі гм-
кажів.  

У жв’яжку ж фзк, кз нігрозкуєкм 
лаукмву нмжзуіы мкодкзт аврмоів, які 
кмлпраруырщ лдмбтігліпрщ влдпдлля 
жкіл гм 21 гйавз КПК в фапрзлі жа-
кмлмгавфмгм жакоінйдлля бійщх хз-
омкмгм ндодйіку жапмбів, які взкмозп-
рмвуырщпя ніг фап номвдгдлля 
НС(Р)Д, ндодгбафзвхз, цм гмжвмймк 
ла їт взкмозпралля є утвайа ла ном-
вдгдлля кмлкодрлмї НС(Р)Д. Поз 
ущмку, взцдвкажалі жапмбз кмейзвм 
ндодгбафзрз як в нозв'яжуі гм кмлк-

одрлмї раєклмї пйігфмї гії, рак і вз-
кйавхз їт ндодйік у пр. 273 КПК. 

З уоатувалляк взкйагдлмгм, км-
едкм гіирз взплмвку, цм в фзллмку 
КПК лд одгйакдлруєрщпя жапрмпувал-
ля багарщмт жапмбів, які взкмозпрм-
вуырщпя мндоарзвлзк нігомжгіймк 
ніг фап номвдгдлля НС(Р)Д. Коік 
рмгм, жа оджуйщраракз номвдгдлмгм 
гмпйігедлля взявйдлм кмйіжії КПК, 
іплувалля якзт кмед правзрз ніг 
пуклів жакмлліпрщ гмкажів, мрозкалзт 
у тмгі раєклзт пйігфзт гіи. Алайіж 
ноавмжапрмпмвлмї ноакрзкз пвігфзрщ 
ном жапрмпувалля нодгправлзкакз 
ноавммтмомллзт могалів оіжлзт кмк-
білауіи жапмбів номвдгдлля НС(Р)Д, 
в рмку фзпйі лд ндодгбафдлзт КПК. 
Помбйдклзк апндкрмк ущмгм нзралля 
ракме є вігпурліпрщ жакмлмгавфмгм 
жакоінйдлля нмймедлля ном рд, цм 
лдпноавелі (ікірауіилі) жапмбз, які 
взкмлуырщ сулкуіы нодгкдру жймфз-
лу, каырщ взкмозпрмвуварзпщ у ном-
удпі гмкажувалля як ндовзллі, мпкі-
йщкз уд нмомгеує лдмглакмву ноавм-
жапрмпмвлу ноакрзку. Вкажалд мбукм-
вйыє акруайщліпрщ ґоулрмвлмгм лау-
кмвмгм алайіжу жаявйдлмгм нзралля, 
якзи, ла гукку аврмоа уієї омбмрз, 
лагапрщ кмейзвіпрщ првмозрз рдмод-
рзфлд нігґоулря гйя нмгайщхмгм гмп-
йігедлля рдтлмймгії номвдгдлля 
НС(Р)Д і вгмпкмлайдлля вірфзжлялм-
гм козкілайщлмгм номудпуайщлмгм 
жакмлмгавпрва і нігжакмллзт лмока-
рзвлм-ноавмвзт акрів у вкажалмку 
пдгкдлрі. 

 
 

Список використаних джерел 
 

1. Таоапдлкм В. Є. Дм нзралля сікпауії сакрів номрзноавлмї гіяйщлмпрі мпіб жа 
гмнмкмгмы жапмбів лдгйаплмгм віжуайщлмгм кмлромйы / В. Є. Таоапдлкм, О. А. Кужщ-
кдлкм //  Півгдллмукоаїлпщкзи ноавлзфзи фапмнзп. – 2014. – № 2. – С. 103 –105. 

2. Ооймв Ю. Ю. Запрмпувалля мндоарзвлмї рдтлікз в мндоарзвлм-омжхукмвіи 
гіяйщлмпрі кійіуії (рдмоія і ноакрзка) : [кмлмго.] / Ю. Ю. Ооймв. – К. : Кзїв. лау. ул-р 
влуро. пноав, 2007. – 559 п. 

3. Тагієв С. Р. Ддякі нзралля номудгуоз жапрмпувалля жажгайдгігщ ігдлрзсікм-
валзт (нмкіфдлзт) жапмбів абм лдпноавеліт (ікірауіилзт) жапмбів ніг фап номвдгдлля 
лдгйаплзт пйігфзт (омжхукмвзт) гіи // С. Р. Тагієв // Наукмвзи віплзк Дліномндр-
омвпщкмгм гдоеавлмгм улівдопзрдру влуроіхліт пноав. – 2015. - № 1. - С. 430-435.  

4. Гоібмв М. Л. Запмбз, цм взкмозпрмвуырщпя ніг фап номвдгдлля лдгйаплзт 
пйігфзт (омжхукмвзт) гіи / М. Л. Гоібмв // Быйдрдлщ Міліпрдопрва ыпрзуії Укоаїлз. 
- 2014. - № 9. - С. 152-158. 



Публiчне право № 4 (28) (2017)   
 

 

 

 

 

 

 

186  

5. Баоалдлкм Б. І. Ндгйаплі пйігфі (омжхукмві) гії ра мпмбйзвмпрі їт номвдгдлля 
мндоарзвлзкз нігомжгійакз могалів влуроіхліт пноав: [лавф.-ноакр. нмпіб.] / 
Б. І. Баоалдлкм, О. В. Бмфкмвзи, К. А. Гупєва ра іл.; МВС Укоаїлз, Лугал, гдое. ул-р 
влуро. пноав ік. Е. О. Дігмодлка. - Лугалпщк: РВВ ЛДУВС ік. Е. О. Дігмодлка, 2014. – 
433 п. 

6. Козкілайьлзи номудпуайщлзи кмгдкп Укоаїлз. Наукмвм-ноакрзфлзи кмкдл-
рао : у 2 р. Т.1 / О. М. Балгуока, Є. М. Бйаеівпщкзи, Є. П. Буогмйщ ра іл. жа жаг. одг. 
В. Я. Тауія. – Хаоків: Поавм, 2012. – 768 п. 

7. Багоіи М. В. Помудпуайщлі апндкрз лдгйаплмгм мрозкалля ілсмокауії: вір-
фзжлялзи ра жаоубіелзи гмпвіг: кмлмгоасія / М. В. Багоіи, В. В. Луузк. – Хаоків : 
Поавм, 2017. – 376 п. 

8. Гоібмв М. Л. Сурліпрщ кмлпніоауії в мндоарзвлм-омжхукмвіи гіяйщлмпрі / 
М. Л. Гоібмв // Быйдрдлщ ж мбкілу гмпвігмк омбмрз МВС Укоаїлз. – 2010. – № 1837 
– С. 98 – 106. 

9. Вароайь А. В. Срвмодлля ра сулкуімлувалля йдгдлгмвалзт нігнозєкпрв гйя 
взкмлалля жавгалщ мндоарзвлм-омжхукмвмї гіяйщлмпрі // Наукмвзи віплзк Науім-
лайщлмгм улівдопзрдру ДПС Укоаїлз (дкмлмкіка, ноавм). – 2012. – №3 (58). – С. 245. 

10. Козкілайьлзи номудп: нігоуфлзк/ Ю. М. Гомхдвзи, В. Я. Тауіи, А. Р. Тука-
лялу ра іл.. ; жа жаг. одг. В. Я. Тауія, Ю. М. Гомхдвмгм О. В. Канйілмї, О. Г. Шзйм. – 
Х., 2013. 
 
 

Смкмймв О. В. Запмбз, які взкмозпрмвуюрьпя мндоарзвлзк нігомжгіймк ніг фап 
номвдгдлля лдгйаплзт пйігфзт (омжхукмвзт) гіи 

У праррі жгіиплдлм алайіж жапмбів, які взкмозпрмвуырщпя мндоарзвлзк нігомжгіймк 
ніг фап номвдгдлля лдгйаплзт пйігфзт (омжхукмвзт) гіи ра номудпуайщлі мпмбйзвмпрі їт 
жапрмпувалля, а ракме мбґоулрмвала гмуійщліпрщ рдмодрзфлмї омжомбкз жажлафдлмгм 
нзралля гйя нмгайщхмгм взкмозпралля у вірфзжляліи лмокмрвмофіи гіяйщлмпрі. 
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