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ВСТУП 

Актуальність теми. Зміни, які відбуваються у сучасному суспільстві та 

пов’язані з прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України, 

інших нормативно-правових актів, вимагають подальшого перегляду багатьох 

методологічних, в переважно , прикладних положень таких споріднених наук, є 

кримінальний процес, криміналістика, теорія оперативно – розшукової діяльності 

тощо. Зазначене пов’язане з тим, що й обсяг сучасних наукових знань невпинно 

збільшується, і неминуче  та не завжди узгоджено й закономірно змінюється чи 

напрацьовується нове законодавство. Це, в свою чергу, обумовлює необхідність 

вдосконалення та створення нових, більш ефективних методів засвоєння та 

практичного застосування отриманих знань. Реформування кримінального 

процесуального законодавства та судової системи України зумовило, зокрема, і 

необхідність комплексного наукового дослідження проблем взаємодії слідчого з 

оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні.  

Підґрунтям дисертаційного дослідження стали фундаментальні праці вчених, 

які розглядали процесуальні та криміналістичні, у тому числі, зокрема методичні, 

аспекти досудового розслідування злочинів, а саме: Ю. П. Аленіна, І. В. Басистої, В. 

П. Бахіна, Р. С. Бєлкіна, В. Д. Берназа, А. І. Вінберга, А. Ф. Волобуєва, В. І. Галагана, 

В. Г. Гончаренка, В. А. Журавля, О. О. Ейсмана, А. В. Іщенка, Н. С. Карпова, Н. І. 

Клименко, В. О. Коновалової, І. Ф. Крилова, В. С. Кузьмічова, В. В. Лисенка, В. 

К. Лисиченка, В. Г. Лукашевича, Є. Д. Лук’янчикова, М. М. Михеєнка, М. 

А. Погорецького, О. С. Саінчина, М.Я. Сегая, С. М. Стахівського, В. В. Тищенка, Л. 

Д. Удалової, В. М. Шевчука, В. Ю. Шепітька, О. Р. Шляхова Б. В. Щура та багатьох 

інших. 

Питання взаємодії слідчих та працівників оперативно-розшукових, експертних 

тощо підрозділів у виявленні та розслідуванні злочинів, викладені у працях 

закордонних та українських науковців, таких як: Н. А. Аменицька, А. М. Балашов, Є. 

С. Безруких, В. М. Биков, С. В. Бородін, В. М. Бурикін, О. О. Волобуєва, М. 

М. Гапанович, В. А. Глазков, А. А. Глієвий, М. Б. Головко, І. М. Гуткін, А. 

П. Дербеньов, О. О. Закатов, В.  В. Іванов, О. В.Керевич, В. В. Ковальов, А. 
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П. Кругліков, І. В. Кубарєв, А. О. Ляш, І. І. Мартинович, П. І. Мінюков, С. 

А. Невський, І. В. Озерський, А. А. Патик, Т. О. Паутова, В. В. Пивоваров, Д. 

П. Письменний, Г. Ю. Прилуцький, В. В. Старченко, Г. П. Цимбал, Г. О. Усатий, В. 

П. Хомколов, Л. О. Фещенко, Л. І. Щербина, О. В. Яцюк та інших. Водночас, 

актуальність взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами 

в кримінальному провадженні в умовах розвитку суспільних відносин та 

удосконалення вітчизняного кримінального процесуального законодавства, а також 

потреба виокремлення й усталення цієї інституції в системі типової методики 

розслідування злочинів обумовлює необхідність поглиблення теоретичних розробок, 

що свідчить про актуальність теми дисертаційної роботи, структуру окреслених в 

ній питань та схему їх висвітлення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційне дослідження спрямоване на подальшу реалізацію Концепції 

вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні 

відповідно до Європейських стандартів (затверджених Указом Президента України 

№ 361/2006 від 10.05.2006 року) та концепції реформування кримінальної юстиції 

України (затв. Указом Президента України № 311/2008 від 08.04.2008 року) а також 

Плану заходів із виконання обов’язків України, що випливають із її членства в раді 

Європи, який затверджений Указом президента України № 24/2011 від 12 січня 2011 

р., а ц щорічних планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Мета і завдання дослідження. Метою наукового пошуку є вивчення 

правових, теоретичних основ і особливостей організації та функціонування взаємодії 

слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами в кримінальному 

провадженні в контексті складового елемента методики розслідування злочинів. 

Для досягнення мети дослідження поставлені такі основні завдання: 

- дослідити, науково обґрунтувати та уточнити окремі аспекти поняття, 

сутності та наукових основ учення про методику розслідування злочинів 

(криміналістичну методику); 
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- уточнити поняття, сутність та наукові основи взаємодії слідчого з 

оперативними підрозділами та іншими суб’єктами в кримінальному провадженні;  

- визначити роль теоретичних положень взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами в кримінальному провадженні як структурного 

елемента методики розслідування злочинів; 

- проаналізувати соціально - діяльнісну детермінацію та інформаційно-

гносеологічну основу взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими 

суб’єктами в кримінальному провадженні;  

- розглянути сучасні рівні, напрями, форми та види взаємодії слідчого з 

оперативними підрозділами та іншими суб’єктами в кримінальному провадженні; 

- розкрити процесуальні та організаційно-тактичні аспекти взаємодії слідчого з 

оперативними підрозділами та іншими суб’єктами; 

- узагальнити практичний досвід організації та здійснення взаємодії слідчого з 

оперативними підрозділами й іншими суб’єктами в кримінальному провадженні, 

зокрема, розробити конкретні пропозиції щодо вдосконалення їхньої діяльності. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час взаємодії 

слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами в кримінальному 

провадженні. 

Предметом дослідження є взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та 

іншими суб’єктами в системі методики розслідування злочинів. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектико-

матеріалістичний метод наукового пізнання соціально-правових явищ і 

загальнонаукові та спеціальні методи, що базуються на ньому. 

Так, методи логіки (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія та інші) 

використовувалися у дослідженні нормативних актів, матеріалів кримінальних 

проваджень, концепцій, думок авторів з окремих питань, що входять до предмету 

дослідження, їх узагальненні та формулюванні висновків (розділи 1, 2); 

моделювання − під час формування висновків до розділів і загальних висновків у 

роботі (розділи 1, 2); описово-аналітичний − для тлумачення юридичних правових 

категорій, формулювання дефініцій і уточнення понятійно-категоріального апарату 
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(розділи 1, 2); порівняльно-правовий метод – під час співставлення наукових 

досліджень та концепцій, наявних у вітчизняній та світовій науці, положень 

нормативних актів. За допомогою соціологічного та статистичного методів 

проводився аналіз та узагальнення емпіричної бази (кримінальних проваджень, 

результатів анкетування) (розділи 1,2). 

Теоретичну основу дисертаційного дослідження становлять наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі кримінального процесуального права, 

криміналістики, кримінального права, теорії оперативно – розшукової діяльності.  

Нормативно-правову базу дослідження складають Конституція України, 

кримінальне процесуальне законодавство України, а також окремих зарубіжних 

держав, галузеві Закони України та підзаконні нормативно-правові акти. 

Емпіричну базу дослідження складають: результати узагальнення 112 

кримінальних проваджень (справ) у архівах судів Донецької, Івано-Франківської, 

Львівської, Тернопільської та Закарпатської областей за 2012-2015 рр., інших 

правоохоронних органів, а також результати анкетування 85 слідчих, 55 

співробітників оперативних підрозділів, 30 прокурорів, 25 судових експертів, які 

представляли вищеозначені регіони держави. Також, використано регіональні 

аналітичні та статистичні матеріали опублікованої судової та слідчої практики за 

2010-2015 рр., власний досвід дисертанта, діючого працівника правоохоронного 

органу в м. Львові.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших в Україні, після прийняття КПК України, монографічним 

дослідженням теоретичних і практичних аспектів взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами як складового елемента методики розслідування 

злочинів. 

У результаті дослідження запропоновано низку положень теоретичного та 

практичного значення, зокрема: 

вперше: 

– обгунтовано, що взаємодія між суб’єктами криміналістичної діяльності в 

рамках типової структури методики розслідування окремих видів (груп) злочинів 
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утворена взаємодією прокурора із слідчим та іншими суб’єктами у кримінальному 

провадженні, та взаємодією слідчого з оперативними і експертними підрозділами, з 

контролюючими та іншими державними органами, об’єднаннями громадян і 

громадянами. У запропонованій структурі типової моделі криміналістичної 

методики розслідування самостійне місце займає взаємодія слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні; 

- запропоновано вважати, що взаємодія слідчого з оперативними підрозділами 

та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні як структурно утворюючий 

елемент методики розслідування окремого виду (групи) злочинів має функціональну 

спрямованість, він є підсистемою цієї методики. Функції аналізованої підсистеми 

пов'язані в певний спосіб з функціями криміналістичної науки загалом. Тому 

виправдано виокремити такі функції цієї підсистеми: 1) описово-інформаційну; 2) 

пізнавально-прагматичну; 3) прогностично-евристичну; 4) регулятивну. Всі ці 

функції взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні як самостійного елемента криміналістичних методик 

визначають його науково-понятійну і криміналістично-змістовну сутність, основні 

напрями реалізації та визначають теоретико-практичну значущість; 

- сформульовано концепцію, згідно якої взаємодія слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні є одним із 

багатьох наукових напрямів криміналістичної науки (тобто, окремою 

криміналістичною теорією). Основними напрямами цієї теорії можуть бути: 1) 

вивчення закономірностей підстав для здійснення взаємодії, її організації, реалізації 

та функцій; 2) виявлення і дослідження системи, суб’єктного складу і внутрішньо - 

та зовнішньо – структурних зв’язків взаємодії; 3) систематизація видів, форм та 

напрямів взаємодії слідчого у кримінальному провадженні; 4) дослідження і 

розробка тактичних засобів організації та реалізації взаємодії, оцінка результатів; 5) 

виокремлення та аналіз особливостей взаємодії слідчого у кримінальному 

провадженні, обумовлених її суб’єктним складом, типовими слідчими ситуаціями та 

іншими чинниками розслідування злочинів тощо; 
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- наведено структуру взаємодії слідчого у кримінальному провадженні в сенсі 

елемента методики розслідування злочинів. Це, зокрема, теоретичний, правовий і 

ситуативний зміст взаємодії; суб’єкти взаємодії; мета і завдання взаємодії; предмет 

взаємодії; об’єкти і форми взаємодії; методи, а також тактичні аспекти організації та 

здійснення окремих її видів; 

удосконалено: 

- поняття “взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та іншими 

суб’єктами у кримінальному провадженні”, під яким запропоновано розглядати 

передбачене в законі, відомчих нормативних актах або ж рекомендоване 

криміналістичною наукою сумісне функціонування зовнішньо (юридично, 

організаційно, професійно) не підпорядкованих суб’єктів взаємодії з притаманною 

їм комунікативно – діяльністною чи/та специфічно – професійною компетенцією, 

спеціалізацію, що спрямовується і узгоджується слідчим (прокурором – 

процесуальним керівником) за часом, місцем, формами, а також засобами і 

методами реалізації для вирішення конкретних завдань, обумовлених характером 

слідчої ситуації, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого 

розслідування злочинів та їх запобіганню; 

- погляди на мету і завдання взаємодії: мета сумісної діяльності слідчого з 

оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні – 

встановлення істини у кримінальному провадженні, яка має відповідати приписам, 

що встановлені КПК України; завдання: - найдоцільніше й найефективніше 

використовувати узгоджені можливості та наявні засоби цих суб’єктів; заощадження 

робочого часу слідчого, працівників оперативних та інших правоохоронних і 

експертних підрозділів; постійний чи ситуативно – обумовлений обмін 

інформацією; підвищення якості слідства, неухильне додержанні вимог чинного 

законодавства; 

- класифікацію (поділ на види) суб’єктів, напрямів, форм і видів взаємодії 

слідчого у кримінальному провадженні; 

- зміст окремих норм кримінального процесуального законодавства та 

галузевих законів. Зокрема, запропоновано: а) викладення у новій редакції ст. 41 
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КПК; б) доповнити ст. 3 КПК пунктом із визначенням поняття співпраці (взаємодії); 

в) доповнити КПК статтею 41-1 Доручення слідчого на проведення негласної слідчої 

дії; г) викласти у новій редакції пункт 14 ст. 8 Закону України “Про оперативно – 

розшукову діяльність”; 

набули подальшого розвитку: 

- доктрина системи криміналістичної методики, її загальних положень; 

- поняття “криміналістичні методики розслідування окремих видів (груп) 

злочинів“; 

- положення стосовно структури типової методика розслідування окремих 

видів (груп) злочинів; 

- теоретичний, правовий і ситуативний зміст взаємодії слідчого з 

оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні, її 

предмет, об'єкти, форми, методи і тактика організації та здійснення. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

сприятимуть подальшому розвитку науки криміналістики і кримінального процесу, 

розширюючи та поглиблюючи наукові положення щодо інституту взаємодії 

слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами, як структурно 

утворюючий елемент методики розслідування окремого виду (групи) злочинів, а 

також можуть використовуватися у практичній діяльності. Сформовані у 

дисертаційному дослідженні положення, висновки та пропозиції можуть бути 

використані: 

– у науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальшого розвитку вчення 

про взаємодію слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні; 

- у практичній діяльності − для організаційно-методичного та інформаційного 

забезпечення діяльності слідчих, співробітників оперативних підрозділів, 

прокурорів та судових експертів. Пропозиції і рекомендації, викладені у дисертації, 

прийняті і використовуються слідчим відділом УСБУ у Львівської області (акт 

впровадження від 12 квітня 2016 р.) та Шевченківським районним судом м. Львова 

(акт впровадження від 4 квітня 2016 р.); 
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– у навчальному процесі – для підготовки фахівців юридичного профілю у 

вищих навчальних закладах. Результати дисертаційного дослідження 

використовуються у навчальному процесі Прикарпатського юридичного інституту 

Національного університету «Одеська юридична академія» (акт впровадження від 12 

квітня 2016 р) та Львівського державного університету внутрішніх справ під час 

викладання навчальних дисциплін “Кримінальний процес”, “Криміналістика”, 

“Оперативно – розшукова діяльність” (акт впровадження від 6 квітня 2016 р.); 

- у законотворчій діяльності – для вдосконалення чинного кримінального 

процесуального законодавства України. 

Апробація результатів дисертації. Дисертація підготовлена на кафедрі 

кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка, розглянута і обговорена на засіданні 

кафедри, яка її схвалила і рекомендувала до захисту. 

Основні положення дисертації неодноразово доповідались та обговорювались на 

наукових семінарах кафедри і були оприлюднені на п’яти науково-практичних 

конференціях різного формату (міжнародного, всеукраїнського та 

міжвузівського), а саме на: Проблеми державотворення і захисту прав людини в 

Україні (м. Львів, 12-13 лютого 2015 року),  Міжнародна науково-практична 

конференція (м. Кривий Ріг. - 22-23 травня 2015, Центр правових міжнародних 

досліджень. Міжнародна науково-практична конференція – «Юридичні науки: 

Історія, сучасний стан та перспективи  дослідження (м. Київ, 15-16 травня 2015р), 

Актуальні питання кримінального права, кримінального процесу та 

криміналістики.(на вшанування пам’яті Ганса Гросса) (м. Львів, 29 січня 2016р.), 

XХІІ Звітна науково-практична конференція «Проблеми державотворення і захисту 

прав людини в Україні» м. Львів, 4-5 лютого 2016р. 

Публікації. Основні положення і висновки, що були сформульовані у 

дослідженні, знайшли відображення в одинадцяти наукових публікаціях, серед яких 

пять  статей – у виданнях, включених МОН України до переліку наукових фахових 

видань з юридичних наук, одна стаття – у міжнародному науковому виданні, а 
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також у пяти тезах, опублікованих у збірниках доповідей науково – практичних 

конференцій. 

Структура дисертації. Робота складається із вступу, двох розділів, що 

містять у собі 6 підрозділів, висновків, списку використаних джерел (285 

найменувань на 28 сторінках) та п’яти додатків на 63 сторінках. Повний обсяг 

дисертації становить 289 сторінок, з них основний текст – 196 сторінoк. 

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТІЙНО- ПРАВОВІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ 

СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ТА ІНШИМИ 

СУБ’ЄКТАМИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

1.1. Система методики розслідування окремих видів злочинів та місце в 

ній взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні  

Актуальними аспектами з’ясування понятійно - правового та методичного 

аспекту взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні, як і будь – якої іншої складової проблематики 

криміналістичної методики (методики розслідування злочинів), як галузі наукових 

знань, є питання щодо поняття, системи, кількості та сутності структурних 

елементів цієї частини криміналістики. Без, навіть, загального аналізу цих складових 

криміналістичного знання, будь - яке дослідження в зазначеній галузі буде 

неповним і не логічним.  

Безумовно, що питання цього напряму досліджувалися багатьма науковцями – 

криміналістами, передусім, Р.С. Бєлкіна, О.М. Васильєва, А.Ф. Волобуєва, В.О. 

Гавло, І.Ф. Герасимова, С.О. Голунського, В.А. Журавля, А.В. Іщенко, О.Н. 

Колесніченко, В.Е. Корноухова, В.П. Корж, Г.А. Матусовського, І.Ф. Пантелєєва, 

А.В. Старушкевича, В.В. Тищенко, Б.В. Щура, М.П. Яблокова та інших. Водночас 

необхідно зазначити, що єдиного і прийнятного всіма дослідниками (або ж їх 

більшістю) наукового підходу з цієї проблематики все ж, як видається, немає. У 

дисертаційних роботах, монографіях, навчальних посібниках, підручниках тощо 

автори на власний розсуд інтерпретують сутність означених категорій, обираючи 
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найпридатніші як для них варіанти виду та структури методики розслідування 

окремо досліджуваного ними виду злочину. Як наслідок, це в більшому негативно 

впливає на ефективність практичних криміналістичних напрацювань з 

проблематики методики розслідування окремих видів та груп злочинів. 

Отже насамперед яке ж наше бачення сутності криміналістичної методики, її 

системи та структури складових (зрозуміло, – взявши за основу відповідні наукові 

дослідження криміналістів)? 

Як засвідчує слідча та судова практика, завдання успішного виявлення та 

розслідування кримінальних правопорушень (злочинів та кримінальних проступків, 

надалі для зручності – злочинів), не можуть бути ефективно й правильно вирішені 

лише за допомогою теоретичних основ науки криміналістики, або ж 

рекомендованими нею у двох її наступних розділах комплексами технічних і 

тактичних засобів, способів і прийомів. Так, наприклад, криміналістична техніка як 

розділ науки криміналістики, розкриваючи механізм виникнення слідів рук, не дає 

відповіді на запитання: на яких саме предметах найчастіше утворюються такі сліди 

під час вчинення крадіжок або вбивств тощо? Своєю чергою, криміналістична 

тактика, розглядаючи, крім маси іншого, прийоми допиту свідків, все ж не містить 

відповіді на запитання про те, а в чому ж особливості допиту свідків у кримінальних 

провадженнях, скажімо, про дорожньо – транспортні події, пожежі, зґвалтування 

тощо? 

На ці та багато інших запитань означеного контексту дає відповідь четвертий, 

заключний, завершальний розділ науки криміналістики – криміналістична методика 

або по – іншому, методика розслідування злочинів. 

Саме в ньому акумулюються і своєрідно синтезуються (узгоджено 

поєднуються) теоретичні положення і рекомендації стосовно найефективнішого 

застосування засобів, способів і прийомів криміналістичної техніки та 

криміналістичної тактики у відповідності із особливостями розслідування 

відповідних видів (груп) злочинів.  

Вперше наукові підходи до вивчення кримінальних явищ і способів та засобів 

їх розслідування були застосовані наприкінці XIX — на початку XX століть Г. 
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Гроссом (Вказівник для судових слідчих, чинів загальної і жандармської поліції – 

1892 р.; Вказівник для судових слідчих як система криміналістики – 1898 р.), а 

згодом — численними його послідовниками: Отто Венделем, Робертом Гейндлем, 

Максом Герингом, Френсісом Зеландом, Фрідеріком Мейкснером, Ренольдом 

Рейнгардом, Рудольфом - Арчибальтом Рейссом, Аланом Свенссоном, Гансом 

Шнейкертом і Вальтером Штибертом. 

Погодьмось, що у всьому розмаїтті злочинів важко знайти однакові, тотожні 

дії осіб, які їх вчиняють. Кожен, без винятку, злочин є унікальним, тобто, 

індивідуальним і неповторним. Водночас, кожну суспільно – небезпечну подію 

можна розглядати не тільки як прояв індивідуальних ознак.  

Адже, коли йдеться про злочини певного виду, то вони можуть мати (і досвід 

засвідчує, що об’єктивно мають) і певні типові, тобто такі, що об’єктивно 

повторюються, ознаки. Ці об’єктивності, так чи інакше, проявляються: у видових 

особливостях складів злочину (у суб’єкті, об’єкті, суб’єктивній стороні тощо); у 

найбільш характерних способах їх вчинення; і найяскравіше вони проявляються у 

слідах, які злочини залишають за собою.  

Саме це – типове (або як криміналісти називають – закономірне) і слугує 

предметом наукового дослідження криміналістики, що, відповідно, дозволяє 

розробляти типові системи рекомендацій для ефективного здійснення кримінальних 

проваджень, залежно від категорії злочину.  

Крім цього, це провадження, як відомо, утворене комплексом певних видів 

діяльнісних процесів, а саме: 1) правовою діяльністю, що здійснюється на підставі 

процесуальної форми уповноваженими законом органами та посадовими особами, 

передусім, оперативними співробітниками; особами, яким доручено проводити 

дізнання; слідчими; суддями; прокурорами, адвокатами - захисниками); 2) 

пізнавальною діяльністю вищеозначених осіб, спрямованою на встановлення 

обставин події минулого на підставі теорії судових доказів, законів логіки і 

положень психології; 3) їх організаційною діяльністю, спрямованою на забезпечення 

планомірного розслідування, а згодом і судового розгляду окремих видів злочинів 

на підставі нормативних приписів, рекомендацій з наукової організації праці (НОП); 
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4) оперативно-розшуковою діяльністю, що проводиться уповноваженими законом 

органами з виявлення та започаткування розслідування злочинів; 5) профілактичною 

діяльністю, спрямованою на встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню 

злочинів, яка здійснюється на підставі рекомендацій кримінології та криміналістики.  

Усі ці види діяльності необхідно науково взаємоузгодити і практично 

запровадити.  

Власне, в цій двох аспектній реалізації діяльнісних процесів кримінального 

провадження (двоаспектість полягає у поєднанні теоретичних і практичних 

закономірностей згаданих процесів) проявляється ще один, другий за порядком, 

різновид синтезуючої ролі криміналістичної методики. Адже основою цієї 

методики, крім іншого, є наукове обґрунтування і розробка системи засобів, 

способів і прийомів виявлення, розслідування, попередження злочинів та їх 

дослідження в ході судового розгляду, саме і безпосередньо, з урахуванням 

закономірностей вищеперерахованих діяльнісних процесів.  

Нагадаємо, що перший вид синтезу криміналістичної методики – це узгоджене 

поєднання криміналістичних знань трьох попередніх розділів науки криміналістики: 

методології, техніки і тактики (для повноти аналізу зазначимо, що є ще й 3-й вид 

синтезу: узгодження і адаптування до завдань криміналістичної методики 

відповідних знань правових наук (кримінального права і процесу, юридичної 

психології, кримінології тощо) та окремих наук загальнотеоретичного профілю, 

таких як філософія, логіка, інформатика, статистка тощо).  

Погодьмось, інші розділи криміналістики цієї внутрішньо – узгоджувальної 

функції не виконують.  

Отже, методика розслідування злочинів (криміналістична методика) – 

синтезуючий розділ науки криміналістики, який містить систему комплексних 

криміналістичних рекомендацій щодо закономірностей виявлення, розслідування та 

профілактики окремих видів злочинів. Крім цього криміналістичну методику можна 

розглядати і в практичному аспекті, а саме, як: безпосередній цілісний процес 

розслідування злочинів, тобто – специфічна системна і структуризована діяльність 

уповноважених законом органів та осіб, що здійснюється на підставі застосування 
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знань про: засоби і прийоми криміналістичної техніки; засоби і прийом 

криміналістичної тактики; засоби і прийоми (методи) розслідування певних видів та 

груп злочинів [97, с. 527-533]. 

Перед продовженням характеристики криміналістичної методики супутньо 

з’ясуємо один суттєвий, як видається, аспект її проблематики. Мова йде про 

найменування цього розділу криміналістики. 

В криміналістичні літературі нерідко зустрічається ідентифікація цієї частини 

криміналістики двома назвами: криміналістична методика і методика розслідування 

окремих видів (груп) злочинів [16, с. 113]. Чи допустимо це? Чи тотожні вони і 

однорівневі? 

Донедавнього часу сумнівів у ствердній щодо цього відповіді ні в кого не 

виникало. Однак, на сьогодні, як видається, ця традиційна тотожність у назві – вже 

дещо застаріла і неадекватна змістовному наповненню цього розділу науки 

криміналістики. Про що йдеться? 

Погодьмось, що не завжди, а якщо точніше, то в переважній більшості 

випадків, кримінальні провадження досудовим розслідуванням не завершуються, 

оскільки має місце, за наявності для цього підстав, продовження цього провадження. 

А саме - судовий розгляд кримінальних справ. Тобто - самостійний, безумовно 

суттєво відрізнений від досудового, але не менш насичений і складний процес 

дослідження – доказування, пов'язаний з використанням, хай специфічних, але так 

само як і для досудової стадії, технічних, тактичних і методичних засобів.  

Невже криміналістична наука повинна знаходитись осторонь потреби 

дослідження закономірностей судового розгляду кримінальних справ, а, відповідно, 

осторонь необхідності напрацювання рекомендацій стосовно технічного, тактичного 

і методичного забезпечення цього процесу? Видається, що ні.  

Відповідні криміналістичні рекомендації потрібні: і суду, і прокурору – 

обвинувачу, і адвокату-захиснику, які в контексті реалізації своїх головних 

процесуальних функцій (вирішення справи, обвинувачення і захист) так само 

повинні (або вправі) повно, всебічно і неупереджено досліджувати обставини 

кримінального провадження. А воно, як відомо, відбувається: а) шляхом організації і 
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планування судового розгляду чи своєї участі у ньому; б) виконанням судово – 

слідчих дій (судових допитів, оглядів, пред’явлень для впізнання, призначенням 

судових експертиз тощо) чи участю в цих діях; в) реалізацією судових дебатів та г) 

виконанням інших судово – процесуальних дій. І чи можливо обійтись тут без 

криміналістики? Напевно, що ні. 

Саме тому, відповідно до сучасних тенденцій і потреб судової практики, 

виправдано і необхідно більш розширено розглядати і предмет криміналістики 

взагалі і, відповідно, предмет криміналістичної методики зокрема.  

Іншими словами, криміналістика повинна містити положення – рекомендації 

не лише для тих, хто здійснює досудове провадження, а й, відповідно, судовий 

розгляд кримінальних справ. Як наслідок цього, криміналістична методика, 

вочевидь, має складатись із методики розслідування окремих видів (груп) злочинів і 

з методики судового розгляду окремих категорій кримінальних справ. І такі 

методики вже напрацьовуються і вітчизняними криміналістами [96; 99].  

Отже, як видається, не зовсім виправдано ототожнювати криміналістичну 

методику з методикою розслідування. Однак, поки що вестимемо мову про 

криміналістичну методику лише в рамках методики розслідування окремих видів 

(груп) злочинів. 

А зараз, про систему криміналістичної методики. На сьогодні вже 

загальновизнано, що систему криміналістичної методики утворюють дві її 

підсистеми - загальні положення методики розслідування злочинів (криміналістична 

методика) і методика розслідування окремих видів чи груп злочинів. 

Загальні положення криміналістичної методики – її теоретичні основи, що 

охоплюють загально - наукові (т.з. фундаментальні) питання цього розділу 

криміналістики, а саме: про його предмет, систему, структуру складових елементів, 

об’єкти, джерела, історію, значення тощо [151]. 

Якщо більш докладно, то загальні положення криміналістичної методики це 

знання про: поняття та сутність, об’єкти методики як розділу науки криміналістики; 

принципи криміналістичної методики та вимоги (критерії), що пред’являються до 

побудови (структури і вмісту її складових елементів), передусім, типових 
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(навчально – наукових) методик розслідування окремих видів (груп) злочинів; 

історія виникнення й розвитку криміналістичної методики та її джерела; завдання 

цього розділу науки і його зв’язки з іншими юридичними і неюридичними науками 

та видами діяльності; роль науково-методичних знань у протидії злочинності; 

система криміналістичної методики, її структурні елементи; поняття, класифікація і 

структура окремих чи комплексних методик; роль криміналістичних характеристик 

злочинів у створенні й змісті методик розслідування тощо [152]. 

Криміналістичні методики розслідування окремих видів (груп) злочинів – це 

загальні (базові), типові чи спеціальні (робочі) системи методичних рекомендацій 

(порад) стосовно виконання слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, 

оперативно-розшукових, організаційних та інших забезпечувальних заходів, а також 

комплексів цих дій і заходів (так званих, тактичних операцій) з передбаченням 

послідовності їх найефективнішого проведення залежно від виду злочину чи 

особливостей групи злочинів та слідчих ситуацій, які склалися на тому чи іншому 

етапі досудового розслідування. 

У зазначений спосіб, найголовнішим призначенням криміналістичної 

методики як розділу науки є розробка, передусім, типових систем дій та заходів 

слідчого, які сприяють обранню ним найоптимальнішої та ефективнішої лінії 

поведінки під час розслідування певного виду (групи) злочинів.  

Процес розробки типових криміналістичних методик розслідування є 

об’єктивно триваючим, прогностично і ситуативно динамічним.  

Найважливішими чинниками цього процесу є системне і систематичне 

узагальнення слідчої, судової та експертної практики кримінального провадження; 

результати вивчення криміногенної обстановки в цілому у державі та в окремих 

регіонах, стану, структури та динаміки злочинності; результати пізнання та аналізу 

кримінального оточення особи злочинця, механізму та способів вчинення та 

приховування різних видів злочинів. 

Науковці - криміналісти наводять неоднакову кількість елементів структури 

методик розслідування окремих видів (груп) злочинів, які різні як за назвами, так і 

за змістом. Так, є криміналістичні методики, що містять рекомендації з питань 
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кримінального права, кримінального процесу. З цього приводу, цілком слушною 

слугує думка О.М. Васильєва, який вважає цей шлях не правильним, оскільки 

призводить до того, що методика розслідування в означеному розумінні є не 

частиною науки криміналістики, де були би відображені власне криміналістичні 

засоби, методи та прийоми, а практичним посібником для слідчих працівників [36, 

с.7]. 

На думку В.В. Тищенко, єдиної усталеної структури методики розслідування 

злочинів не може бути. Автор це пояснює тим, що з інформаційної точки зору 

методика є певною сукупністю знань, а з позиції використання є собою певним 

алгоритмом дій; крім того, на структуру методики впливає її функціональна 

спрямованість [253, с. 270]. 

Вважаємо, що в криміналістичній методиці повинні розроблятися 

рекомендації не в хаотичному порядку, а системно, для надання допомоги 

безпосередньо практичним працівникам. Так, вже згадуваний автор О.М. Васильєв 

вказував, що прийоми, засоби та методи з розділу криміналістичної методики 

повинні розроблятися не для заповнення “вакууму” в схемі практичної діяльності з 

розслідування, а для справжньої потреби надання допомоги цій діяльності чітко 

визначеними конкретними засобами, прийомами та методами [36, с. 10].  

Зазначимо що, проблема структури методики розслідування окремих видів 

(груп) злочинів має комплексний характер. По-перше, це пов’язано з визначенням 

вже згадуваного поняття криміналістичної методики. Так, В.Є. Корноухов визначає 

методику з розслідування злочинів як обумовлену суперечливим співвідношенням 

вихідних ситуацій розслідування з предметом доказування систему тактичних 

завдань та операцій, яка відповідає критеріям ефективності та економічності [104, 

с. 24]. Р.С. Бєлкін криміналістичну методику визначає як систему наукових 

положень і рекомендацій з організації розслідування та запобігання злочинам 

окремих видів [16, с. 103]. 

Інакше кажучи, можна констатувати, що незважаючи на певні відмінності у 

визначенні поняття криміналістичної методики більшість криміналістів вважає, що з 

інформаційної точки зору криміналістична методика є певною сукупністю знань, а з 



20 

 

позицій використання являє собою певний алгоритм дій. 

По-друге - структура криміналістичної методики пов’язана з 

криміналістичною класифікацією злочинів, на підставі якої розроблюються 

методики розслідування окремих видів (груп) злочинів.  

Більшість криміналістів, цілком обґрунтовано, визнають необхідність 

розробки криміналістичної класифікації злочинів, вважаючи, що вона повинна 

виходити не лише з кримінально – правових, а й з криміналістичних критеріїв, які 

мають значення для розкриття та розслідування злочинів [101, с. 10; 103, с. 28].  

У науці кримінального права питання класифікації розглядаються, з одного 

боку, в контексті положень Загальної частині КК України (ст. 12), де формальним 

критерієм для цього є ступінь тяжкості діяння, з іншого – згідно положень 

Особливої частини, де такими формальними підставами є юридичні ознаки 

відповідного складу злочину: за формою вини (умисні та необережні); залежно від 

ступеня завершеності злочинної діяльності (закінчені та незакінчені); за видом і 

розміром покарання тощо.  

В основі криміналістичної класифікації злочинів і відповідно до окремих 

методик їх розслідування також лежить, передусім, ця ж кримінально-правова 

класифікація злочинів. Але очевидним є те, що криміналістичні методики, 

побудовані лише на основі кримінально-правової класифікації злочинів, мають 

здебільшого загальний характер і потребують для свого практичного застосування 

більш конкретизованих (деталізованих) рубрик (підстав) диференціювання.  

Саме тому, в літературі побутують, радикальні думки, що криміналістична 

класифікація злочинів має будуватись винятково за криміналістичними підставами, 

зокрема, залежно від способів, часу, місця тощо вчинення злочинів. Однак більш 

доречним є, як видається, положення, згідно з яким криміналістична класифікація 

злочинів має будуватись на основі поєднання кримінально-правових і 

криміналістичних критеріїв. Так, у контексті кримінально – правових ознак 

виправдано розглядати: а) родову кримінально – правову класифікаційну рубрику 

злочинів (тобто поділ злочинів за їх групами згідно назви відповідної глави КК); б) 
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видову кримінально-правову класифікацію злочинів (тобто поділ злочинів за їх 

титульною назвою, відображеною у назві відповідної статті КК).  

Що ж до криміналістичних критеріїв, то можливі наступні класифікаційні 

рубрики: а) за способом вчинення злочину; б) за ступенем приховання, маскування 

злочину; в) за злочинним досвідом особи, яка вчинила злочин; г) за місцем їх 

вчинення: злочини, місце вчинення яких локалізується в просторі; злочини, місце 

вчинення яких не має певного територіального характеру, а пов’язане з якою-небудь 

організаційною структурою, системою тощо.  

Так за кримінально-правовою кваліфікацією злочинів виокремлюють такі 

види криміналістичних методик: 1) групові методики - класифіковані відповідно до 

розділів особливої частини Кримінального кодексу України (наприклад методика 

розслідування злочинів проти основ національної безпеки України - розділ І КК 

України: ст. 109-114; проти власності - розділ VI КК України: ст. 185-198; методика 

розслідування злочинів, які вчиняються у сфері використання електронно-

обчислювальних машин розділ XVI КК України - ст. 361-363-1 тощо); 2) видові 

криміналістичні методики розслідування злочинів або основні (типові, за статтями 

КК) методики (наприклад методика розслідування шахрайства, убивства, вимагання 

хабара тощо); 3) особливі криміналістичні методики розслідування злочинів (на 

думку I.A. Возгріна) - це видові методики, класифіковані за певними підставами в 

законах (наприклад методика розслідування крадіжки з проникненням до житлового 

приміщення; методика розслідування крадіжки групою осіб тощо). 

Відповідно до криміналістично значущих критеріїв злочину виокремлюють 

групи криміналістичних методик: 1) за особою злочинця - наприклад, методика 

розслідування злочинів, учинених неповнолітньою особою (жінками; 

рецидивістами; особами, що перебувають у місцях позбавлення волі; іноземцями; 

організованою групою; організованим угрупованням тощо); 2) за часом учинення 

злочину (методика розслідування злочинів "гарячим слідом"; методика 

розслідування злочинів минулих років); 3) за місцем учинення злочину - наприклад, 

методика вчинення злочину на залізничному транспорті (в курортних або великих 

містах, сільській місцевості тощо); 4) за особою потерпілого - наприклад, методика 
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розслідування злочинів проти іноземців (неповнолітніх; осіб, котрі страждають на 

психічні хвороби; жінок тощо). 

Крім вищенаведених у літературі можна знайти ще й інші критерії 

класифікації криміналістичних методик розслідування. Так залежно від обсягу 

дослідження процесу організації та розслідування злочинів методики можна 

поділяти на: повні (тобто для проведення усього процесу розслідування тієї чи іншої 

групи або виду злочинів) і неповні методики (скорочені, усічені), тобто методичні 

рекомендації щодо організації і здійснення певного етапу розслідування. 

За рівнем конкретизації методичних рекомендацій: одноступеневі (наприклад, 

методика розслідування крадіжок); двоступеневі (наприклад, методика 

розслідування крадіжок особистого майна громадян); багатоступеневі (тобто, 

методики поглибленої деталізації рекомендацій, наприклад, методика розслідування 

крадіжок особистого майна громадян із помешкань громадян). 

Залежно від кількості видів злочинів, що охоплюються криміналістичними 

методиками: поєднані криміналістичні методики (багатовидові), тобто методики 

розслідування двох або більше взаємозв’язаних злочинів (наприклад, методика 

розслідування пограбувань і розбійницьких нападів або вбивств, поєднаних із 

зґвалтуванням тощо); одновидові ( одинарні), тобто методика розслідування одного 

виду злочину (вбивства, крадіжки тощо). 

Залежно від форми (тобто, за джерелом виразу): методики у вигляді 

монографічних рекомендацій; методики у вигляді дисертаційних досліджень; у 

підручниках; видові чи групові методики, які відображені у методичних, 

інформаційних листах (рекомендаціях) тощо [97, с. 541-543]. 

Таке детальне наведення класифікації методик розслідування злочинів 

обумовлено, передусім тим, що на визначення її структурних елементів 

безпосередньо впливає вид вказаних методик. А вони, своєю чергою, повинні 

сприяти ефективності розслідування відповідних видів (груп) злочинів. Адже 

більшість науковців - криміналістів вказують на те, що завдання методики 

розслідування злочинів полягає у визначенні основних напрямів розслідування 

певного виду, групи злочинів [71, с. 3; 254, с. 138-139; 255, с. 3; 280, с. 5]. 
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Наступне не менш важливе питання, що пов’язане з методикою розслідування 

злочинів окремих видів чи груп - це криміналістична характеристика цих злочинів. 

Це поняття, як і багато інших, також є дискусійним в криміналістиці. У 

криміналістичній літературі немає єдиної думки щодо визначення складу її 

елементів, видів криміналістичних характеристик злочинів. Р.С. Бєлкіним була 

висловлена думка навіть про заперечення існування такого поняття та цінності 

криміналістичної характеристики для розкриття, розслідування злочинів та 

запобігання їм [17, с. 223]. Не вдаючись у дискусію, зазначимо, що підтримуємо 

більшість криміналістів, які визнають існування криміналістичної характеристики 

злочинів. Вважаємо, що ця характеристика є обов’язковим структурним елементом 

методики розслідування злочинів, на підставі якої розробляється алгоритм 

розслідування відповідного виду (групи) злочинів. 

Розглядаючи питання про криміналістичну характеристику злочинів, 

необхідно вказати на її співвідношення з предметом доказування, оскільки окремі 

криміналісти включають предмет доказування до структурних елементів методики 

розслідування окремих видів злочинів. Як видається, це не є правильним, оскільки 

слушно в цьому випадку буде вести мову про обставини, що підлягають з’ясуванню. 

Ми поділяємо погляди тих криміналістів, які вважають, що процедура формування 

обставин, що підлягають з’ясуванню зумовлена трьома факторами: предметом 

доказування (обставинами, що підлягають доказуванню), кримінально-правовою та 

криміналістичною характеристиками певного різновиду злочинного прояву. При 

цьому предмет доказування, як абстрактна інформаційна модель, що відображена в 

нормах чинного КПК і є визначальною, базовою для всіх злочинних діянь без 

винятку, до криміналістичної методики має опосередковане ставлення. 

Безпосереднє ставлення до методики мають обставини, що підлягають з’ясуванню 

(встановленню) при розслідуванні окремої категорії злочинів. Саме вони 

відображуються в окремих криміналістичних методиках різних рівнів консолідації 

(видових, міжвидових, підвидових, комплексних) і зумовлюють визначення 

напрямів розслідування та шляхів розв’язання його завдань. При цьому обставини, 

що підлягають з’ясуванню як структурний елемент окремої криміналістичної 
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методики, на нашу думку, є більш широким за своїм змістом поняттям, ніж предмет 

доказування, зафіксований у ст. 91 КПК України, оскільки вони базуються на 

кримінально-правовій і криміналістичній характеристиках певного різновиду 

злочинних виявів [72, с. 13]. 

Наступний чинник, що впливає на зміст криміналістичних методик - це типові 

слідчі ситуації.  

Слідча ситуація – це сукупність матеріальної та ідеальної інформації про 

умови, які з одного боку відображають розслідувану подію, а з іншого - обстановку, 

за якої відбувається той чи інший етап цього розслідування і яка екстраполюється на 

його завдання, а також шляхи та засоби їх реалізації. 

Іншими словами, саме слідча ситуація детермінує (диктує) особливості 

тактики проведення відповідних слідчих (розшукових) дій зокрема і методики 

розслідування в цілому. Тобто, вона обумовлює конструювання слідчих версій, 

конкретизує етапно диференційовані завдання розслідування та алгоритм дій 

слідчого на їх вирішення.  

Отже, диференціювання відповідної слідчої ситуації, так чи інакше, має 

відбуватись у прив’язці до етапу відповідного розслідування.  

У переважній більшості випадків розслідування умовно поділяють на три 

етапи: початковий, наступний (подальший) і завершальний.  

Початковий етап розслідування – це період проведення слідчих (розшукових) 

дій (гласних і негласних), часовому чиннику реалізації яких властива, так звана, 

невідкладність і головними завданнями яких є, крім іншого: максимальне 

підтвердження початкового припущення, що подія, відомості про яку внесено до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань, має ознаки злочину; встановлення особи, 

яка його вчинила - тобто її виявлення, переслідування й затримання тощо. Початок 

цього етапу, як правило, співпадає з початком досудового розслідування, 

визначеним ч. 1 ст. 214 КПК, однак розслідування може розпочатись і до внесення 

відомостей до ЄРДР (наприклад, проведення огляду місця події відповідно до ч. 3 

ст. 214). В останньому випадку початковий етап розпочнеться із вчинення 

уповноваженою службовою особою передбачених законом процесуальних дій, 
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спрямованих на розслідування кримінального правопорушення. Завершується 

початковий етап розслідування виконанням вищенаведених завдань (а саме, що мав 

місце злочин і легалізовано відомості про особу, яка його вчинила). На цей момент 

вже, як правило, зникає потреба у факторі невідкладності в проведенні слідчих 

(розшукових) дій. 

Наступний (подальший) етап – це період провадження усіх інших слідчих 

(розшукових) дій, скерованих на ґрунтовне і системне збирання й дослідження 

доказів у провадженні. Під час цього етапу розслідування характер типових слідчих 

дій в основному визначається результатами, отриманими на попередньому етапі. Це 

може бути комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на: викриття винного у 

вчиненому злочині; повідомленні йому про підозру; з’ясуванні обставин, які з тих 

чи інших причин залишились не встановленими початковим етапом розслідування 

тощо. 

Завершальний етап – це заключний період розслідування, що розпочинається 

моментом прийняття слідчим рішення про закінчення розслідування і завершується 

складенням обвинувального акту або клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру, або ж постановою про закриття 

кримінального провадження з відповідних підстав. 

Отже, розслідування, як правильно зазначається в криміналістичній літературі, 

носить ситуаційний характер [45, с. 48]. Тобто, кожен етап розслідування має свої 

особливості в залежності від слідчих ситуацій, а значить видові чи групові методики 

розслідування злочинів повинні включати особливості ситуацій, що складаються на 

певному етапі їх розслідування. Саме тому виправдано вважати, що до структурних 

елементів методики розслідування окремих видів (груп) злочинів повинні входити 

типові слідчі ситуації розслідування.  

Більшість криміналістів також вважає, що методика розслідування окремих 

видів (груп) злочинів визначена особливостями тактики окремих слідчих 

(розшукових) дій. Ми підтримуємо думку тих криміналістів, які визначають в 

методиках розслідування окремих видів злочинів обов’язковим структурним 

елементом тактику окремих слідчих (розшукових) дій. 
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Також структурними елементами методики розслідування окремих видів 

(груп) злочинів дослідники цілком слушно розглядають закономірності організації і 

планування розслідування; криміналістичні особливості перевірки інформації про 

злочин та відкриття кримінального провадження; слідчі версії, обставини, що 

підлягають з’ясуванню, профілактичну діяльність слідчого, а також використання 

спеціальних знань та інші питання.  

Безперечно, в залежності від виду злочину той чи інший елемент методики 

розслідування окремих видів (груп) злочинів буде мати більше або менше практичне 

значення. Але це повинна бути певна система розроблених рекомендацій, важливих 

для розслідування злочинів. 

На підставі вищенаведеного виправдано вважати, що методики розслідування 

окремих видів (груп) злочинів, так чи інакше, мали б містити такі, вже частково 

згадувані, основні розділи (складові елементи): криміналістична характеристика 

відповідного виду злочину; типові слідчі ситуації на стадії виявлення злочину та 

етапах його розслідування; криміналістичні питання початку кримінального 

провадження; закономірності організації та планування розслідування; слідчі версії, 

обставини, що підлягають з’ясуванню; алгоритм слідчих (розшукових) дій та 

оперативно-розшукових заходів, обумовлений завданнями типових слідчих 

ситуацій; особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій та їх 

комплексів (тактичних операцій), профілактична діяльність слідчого тощо. Крім 

цього, нам видається, що в цей перелік має входити ще один елемент, а саме - 

взаємодія між суб’єктами криміналістичної діяльності [150].  

Суб’єкти криміналістичної діяльності (криміналісти) – це ті учасники 

кримінального провадження, які реалізуючи свої процесуальні функції і 

використовуючи рекомендації криміналістики, забезпечують у ньому доказування. 

Такими суб’єктами виправдано розглядати слідчого, прокурора (на стадії 

досудового розслідування - процесуального керівника, під час судового 

провадження - державного обвинувача), працівників оперативних підрозділів, 

адвокатів – захисників, слідчого - суддю і суддів [98, с. 198-199; 117, с. 1; 119, с. 21]. 

Криміналісти – мають справу із закономірностями двох груп. Перша – 
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закономірності відображення злочину і пов’язаних з ним обставин, які сприяють 

розслідуванню, прояву ознак, характерних тій чи іншій дії. Друга група – це 

закономірності операцій зі слідами злочину – дії щодо їхнього виявлення, фіксації, 

вилучення, огляду та використання під час доказування [116, с. 7]. Зрештою, 

криміналіст – це фахівець із криміналістики [163, с. 389; 278, с. 134]. Окремими 

науковцями за означеними критеріями серед суб’єктів криміналістичної діяльності 

не розглядаються експерти – криміналісти (і взагалі – судові експерти), оскільки 

вони не суб’єкти доказування і не належать до його сторін, з чим ми не можемо 

погодитися.  

Працівників оперативних підрозділів, як відповідних учасників процесуальної 

діяльності у межах відкритого кримінального провадження, ми ототожнюємо зі 

слідчими. Адже, під час досудового розслідуванні кримінальних проступків 

повноваження слідчого органу досудового розслідування здійснюють співробітники 

оперативних підрозділів ( ч.3 ст.38, ч.1 ст.41 КПК) [108]. А під час виконання 

доручень слідчого, співробітник оперативного підрозділу користується 

повноваженнями слідчого. Отже, як видається, немає підстав для виокремлення 

працівників оперативних підрозділів у самостійну групу суб’єктів криміналістичної 

діяльності. Мова, зрозуміло, не йде про оперативно – розшукову діяльність (надалі 

для зручності - ОРД), оскільки вона, як правило, має місце до відкриття 

кримінального провадження (хоча в окремих випадках ОРД може здійснюватись і в 

межах відкритого кримінального провадження, про що згодом ще йтиме мова), а 

отже є предметом наукового інтересу не криміналістики, а теорії ОРД.  

Взаємодія між суб’єктами криміналістичної діяльності, як самостійний 

елемент методики розслідування злочинів, враховуючи ступінь своєї значущості в 

типовій методиці розслідування, а також логіку процесу самого розслідування, 

повинен у наведеному переліку знаходитись не в кінці, а після “особливостей 

проведення окремих слідчих (розшукових) дій та їх комплексів (тактичних 

операцій)” і перед “профілактичною діяльністю слідчого”. Адже в літературі 

зазначено, що “питання про криміналістичну профілактику злочинів необхідно 
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розглядати як органічну, складову частину методики розслідування злочинів, її 

окремий, заключний структурний елемент [29, с. 16]. 

Крім цього, взаємодія між суб’єктами криміналістичної діяльності, як 

самостійний елемент методики розслідування злочинів, повинна бути 

диференційована на різновиди. Продиктовано це, як видається, по – перше, видом 

криміналістичної діяльності, здійснюваної в рамках досудового розслідування, 

обумовленої специфікою реалізації процесуальних функцій (розслідування, захист, 

прокурорський нагляд). Тому, в межах криміналістичної діяльності на цій стадії 

провадження виправдано виокремлювати слідчу, прокурорську наглядову і 

адвокатську захисну діяльність. По – друге, що випливає з першого, - характером 

владних повноважень, а саме, хто із вищезазначених суб’єктів криміналістичної 

діяльності (зрозуміло, крім слідчих суддів, суддів та прокурорів – державних 

обвинувачів, оскільки предметом дослідження є лише взаємодія в рамках частини 

криміналістичної методики - методики розслідування), є головним в організації і 

реалізації взаємодії. Такими, як видається, на цій стадії може бути лише слідчий і 

прокурор – процесуальний керівник.  

Отже, взаємодію між суб’єктами криміналістичної діяльності в рамках типової 

структури методики розслідування окремих видів (груп) злочинів виправдано 

розмежовувати на взаємодію прокурора із слідчим та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні, та взаємодію слідчого з оперативними та експертними 

підрозділами, з контролюючими та іншими державними органами, об’єднаннями 

громадян (надалі для зручності – іншими суб’єктами).  

Усі задекларовані у меті та завданнях аспекти нашого дослідження, власне, й 

будуть стосуватись саме цього найпоширенішого на практиці і найпроблемнішого в 

науковому контексті виду криміналістичної взаємодії, тобто взаємодії слідчого з 

оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні. 
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1.2. Криміналістична сутність і функції взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні як 

структурного елемента методики розслідування злочинів. 

Відомо, що термін “сутність” означає: найголовніше, найнеобхідніше, 

основне, істотне [250, с. 842]. Іншими словами - це суть, сенс, внутрішня основа 

предметів, явищ, понять тощо, яка визначає їх глибинні зв’язки, функції, тенденції, 

потребу в реальному (практичному чи науковому) існуванні, що виявляються і 

пізнаються на рівні теоретичного мислення. Саме тому, з’ясування криміналістичної 

сутності взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні як елемента методики розслідування злочинів, а отже 

як однієї із криміналістичних категорій розпочнемо з виявлення її внутрішньо - 

структурних зв’язків, притаманних функцій і тенденцій. Хоча необхідно уточнити, 

що це лише один аспект взаємодії, оскільки її, взагалі, необхідно розглядати у двох 

аспектах — теоретичному і прикладному. 

У теоретичному аспекті взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та 

іншими суб’єктами у кримінальному провадженні – це, як вже було зазначено, 

наукова категорія криміналістики. У зв'язку з цим вона повинна мати своє загальне 

поняття, визначення (дефініцію), внутрішню структуру, посідати певне місце у 

системі криміналістики та виконувати певні функції. 

У прикладному аспекті взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та 

іншими суб’єктами у кримінальному провадженні повинна бути подана у вигляді 

описів, таблиць, схем, графіків, комп'ютерних програм тощо. Окремі прояви цього 

вигляду спробуємо подати, в більшому, у наступному розділі нашого дослідження. 

Переходячи до аналізу запропонованої в попередньому підрозділі цього 

дослідження моделі, необхідно, передусім, відзначити, що це одна з небагатьох 

спроб теоретично сформулювати структуру криміналістичної методики 

розслідування певного виду (групи) злочинів саме в такій формі, а також розкрити її 

внутрішню архітектоніку та процедуру функціонування. До структури цієї 

інформаційно-пізнавальної моделі входять, як це не важко зауважити, елементи, що 

включають різнопланову інформацію. А саме, з одного боку, про злочин, а з іншого 
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- про процес і результат його пізнання. Крім того, у запропонованій моделі чітко 

простежуються зв’язки між цими елементами, зокрема: між криміналістичною 

характеристикою та типовими версіями; між типовими версіями й обставинами, що 

підлягають встановленню розслідуванням; між цими обставинами та плануванням; 

між плануванням і слідчою ситуацією; між слідчою ситуацією й тактико-технічними 

засобами і, зрештою, між слідчою ситуацією, тактико-технічними положеннями і 

засобами, з одного боку і забезпеченням взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами, іншими суб’єктами у кримінальному провадженні – з другого. Нам 

видається, цей підхід реально мав би сприяти, крім іншого, реалізації одного із 

чисельних завдань криміналістики, а саме, розробленню типових моделей 

кримінальної діяльності та типових криміналістичних моделей розслідування. У 

запропонованій структурі типової моделі криміналістичної методики розслідування 

самостійне місце займає, власне, взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та 

іншими суб’єктами у кримінальному провадженні. І це невипадково, оскільки 

тактика цієї взаємодії, як вищий ступінь консолідації сил і засобів слідчого, 

оперативних підрозділів та інших суб’єктів, наділених законом відповідним 

статусом, формується саме в надрах криміналістики (взаємодія прокурора, в 

більшому – це предмет дослідження науки прокурорської діяльності). 

Закономірності зазначеної взаємодії входять у предмет цієї науки та є її необхідною 

складовою частиною. Криміналістика виходить із обов’язковості, а не 

факультативності дослідження цих закономірностей, із необхідності з’ясування їх 

сутності та напрацювання практичних рекомендацій стосовно найефективніших 

ситуативних чи формально – організаційних форм і напрямів взаємодії слідчого з 

цими суб’єктами під час провадження окремих слідчих (розшукових) дій, інших 

процесуальних і позапроцесуальних заходів тощо. 

На противагу іншим елементам методики розслідування окремих видів (груп) 

злочинів, зокрема і передусім, криміналістичній характеристиці виду (групи) 

злочинів, типовим слідчим ситуаціям або ж профілактичній діяльності слідчого під 

час виявлення й розслідування окремих видів злочинів тощо, стосовно взаємодії 

слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному 
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провадженні як елемента типової методики у криміналістичній науці до 

теперішнього часу особливих дискусій не було [29; 39; 70; 73; 81; 89; 137; 243; 270; 

272; 276; 138]. Це, з одного боку полегшує, а з іншого, ускладнює наш подальший 

аналіз. 

Про новаційність поглядів на проблематику взаємодії слідчого у 

кримінальному провадженні свідчить і той факт, що далеко не в усіх підручниках і 

навчальних посібниках з криміналістики висвітлюються положення стосовно цього 

виду діяльності слідчого. Подеколи навіть у межах одного видання питання про 

організацію і реалізацію цієї взаємодії є непослідовним. Зокрема, у вступному 

розділі (параграфі), присвяченому загальним положенням методики розслідування 

злочинів, наводять взаємодію слідчого під час розслідування злочинів як 

самостійний елемент методики, в той же час у викладі відповідних методик 

розслідування окремих видів (груп) злочинів вони відсутні [128, с. 350; 127, с. 367; 

234, с. 247-248; 124, с. 254; 125, с. 58-59; 121, с. 367]. З іншого боку, є видання 

(підручники, посібники, монографії), в яких взаємодія слідчого з іншими суб’єктами 

та учасниками розслідування їх авторами не розглядається як самостійний елемент 

методики. Однак у викладі відповідних методик або ж стосовно інших аспектів цієї 

проблематики вони все ж згадують про цю форму організації досудового 

розслідування окремих видів (груп) злочинів [71; 99; 166; 238; 254; 280]. Така 

непослідовність у визначенні структури методик розслідування окремих видів 

(груп) злочинів не лише нагадує про розбіжності в поглядах деяких авторів, а також 

і є показником існування відповідно нерозв’язаної теоретичної проблеми, яка має  

суттєве практичне значення. 

Крім цього, є сенс звернути увагу й на термінологічні розбіжності в 

найменуванні цього структурного елемента криміналістичної методики в різних 

авторів: П.Д. Біленчук називає його взаємозв’язком слідчого з оперативним 

апаратом органів розслідування; Г.А. Матусовський  – забезпеченням координації 

дій правоохоронних органів у розслідуванні та взаємодії з контролюючими та 

іншими державними органами, об’єднаннями громадян; М.І. Скригонюк – початком 

взаємодії слідчих і оперативних працівників, створенням бригад чи слідчо-



32 

 

оперативних груп, взаємодією слідчих і оперативних працівників на наступних 

етапах розслідування; О.М. Дуфенюк – взаємодією слідчих, оперативно – 

розшукових, експертних та інших підрозділів у практичній діяльності розслідування 

злочинів; В.Г. Гончаренко та інші автори Академічного курсу криміналістики – 

особливостями взаємодії слідчого з органами, які проводять оперативно-розшукові 

дії та ін. 

На сьогодні вже стала майже загальновизнаною теза про те, що з усіх напрямів 

взаємодії у кримінальному провадженні, обумовлених головним (центральним) 

суб’єктом її організації і здійснення особливого значення набуває саме взаємодія 

слідчого, реалізована для виконання завдань, притаманних його процесуальному 

статусу (про загальновизнаність цієї тези – згодом). Погодьмось, що саме на 

слідчого відповідно до п.17 ч.1 ст.3, ч.4 ст.38, ч.2 ст.40 КПК України покладається 

головне завдання, застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення 

ефективності досудового розслідування. Слідчий, здійснюючи свої повноваження є 

самостійним у своїй процесуальній діяльності. Головним засобом забезпечення цієї 

процесуальної самостійності слідчого, крім іншого, виступає комплекс його 

організаційних повноважень, наданих для належної організації взаємодії з 

відповідними суб’єктами. По суті, мова йде про один із принципів взаємодії 

слідчого з іншими органами та підрозділами у попередженні, виявленні та 

розслідуванні кримінальних правопорушень, згідно якого слідчий є відповідальним 

за швидке, повне та неупереджене розслідування кримінальних правопорушень, 

самостійним у процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, які не мають на те 

законних повноважень, забороняється [200]. В результаті, слідчий зобов’язаний для 

вирішення наступних питань, за потреби залучати до розслідування у 

кримінальному провадженні оперативні підрозділи, спеціалістів, експертів, інших 

придатних для надання йому відповідної допомоги суб’єктів; визначати конкретні 

завдання цієї взаємодії, а також час, місце і строки її реалізації; встановлювати обсяг 

і послідовність виконання необхідних дій в межах організовуваної взаємодії; 

конкретизувати роль кожного органу чи іншого суб’єкта у випадках спільного 

проведення кількох дій; розподіляти обов’язки між учасниками взаємодії і т. д. Крім 
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цього, з усіх визначених у законі суб’єктів саме слідчий безпосередньо здійснює 

контроль за організованою ним взаємодією, а в разі неналежного її виконання 

кимось із уповноважених на це суб’єктів відповідно реагує. 

З іншого боку, слідчий несе персональну відповідальність за проведення і 

результати слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних і позапроцесуальних 

заходів. Однак, він не може відповідати за всі дії оперативних працівників чи інших 

уповноважених на взаємодію суб’єктів у кримінальному провадженні. Вони, 

передуім, підпорядковуються безпосередньому керівництву, якому зобов’язані 

звітувати про обсяг, якість і результати виконаної роботи. У випадках допуску в 

межах організованої взаємодії порушень кримінальних процесуальних норм 

співробітником відповідного оперативного підрозділу, спеціалістом (експертом) 

тощо, за них відповідає не лише слідчий, але й начальницький склад відповідного 

правоохоронного органу, експертної установи тощо. 

Отже, виконуючи вимоги кримінального процесуального законодавства, 

слідчий під час розслідування злочинів здійснює важливу організаційну роботу зі 

всіх основних напрямів взаємодії у кримінальному провадженні. Серед таких 

виправдано розглядати, принаймні: організацію реалізації державної політики у 

сфері протидії злочинності; профілактику злочинів та інших кримінальних 

правопорушень; виявлення, припинення та розслідування злочинів; розшук та 

затримання осіб, підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, передусім, 

злочинів; забезпечення засобами кримінального провадження громадського порядку 

та громадської безпеки тощо.  

Взаємодія слідчого з відповідними суб’єктами у кримінальному провадженні 

зумовлена слідчою ситуацією і може здійснюватися із самого моменту відкриття 

кримінального провадження (а в окремих випадках, ще до його початку) та 

впродовж усього процесу розслідування. Так чи інакше, взаємодія відображається в 

змісті виконуваних слідчих (розшукових) дій та інших заходах, тобто в процедурі 

усього досудового розслідування і, зокрема, якщо говоритипро взаємодію з 

оперативними підрозділами, також під час розшуку підозрюваних, 

місцезнаходження яких невідоме. Це випливає зі змісту ст. ст. 40, 41 та 281 КПК, в 
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яких визначені межі повноважень слідчого й оперативних підрозділів під час 

здійснення взаємодії у кримінальному провадженні. Тобто, безпосередня взаємодія 

здійснюється на підставі доручення слідчого оперативним підрозділам щодо 

проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій і 

зорієнтована на розв'язання наступних, вже частково згаданих завдань, а саме: 

розслідування злочинів і розшук підозрюваних, місцезнаходження яких невідоме. 

Зважаючи на важливість і масштабність цих та інших завдань взаємодії слідчого її 

цілком виправдано можна вважати комплексним засобом, яким він користується для 

погодження своєї діяльності з оперативними підрозділами та інших суб’єктами в 

кримінальному провадженні. На практиці ця спільна діяльність і отримала, власне, 

назву “взаємодія”. Крім цього, сукупність використовуваних у ході взаємодії 

прийомів і способів є ще й додатковим методом розслідування злочинів [40, с. 37-

55; 46, с. 10-11; 61; 62, с. 25; 217; 260]. 

Саме з огляду на наведену аргументацію, вважаємо за можливе підтримати 

позицію тих науковців-криміналістів (принаймні, вищенаведених авторів 

навчальних видань з Криміналістики), які вбачають логічним включення взаємодії 

слідчого до структури криміналістичної методики розслідування окремих видів 

(груп) злочинів як самостійного елемента. Одночасно з цим, цілком логічним, а 

також нормативно і тактично виправданим є його назва, в якій центральний акцент 

зроблено на головного ініціатора і реалізатора цієї взаємодії, яким, власне, й 

виступає слідчий. 

По-перше, цим наголошується як важливий напрям у роботі слідчого його 

організаційна діяльність під час кримінального провадження, що є окремим і 

самостійним, часто обов’язковим, елементом пізнання злочинної події, наслідки 

реалізації якого дають змогу глибше й повніше вивчити та дослідити обставини 

відповідного злочину. 

По-друге, методика розслідування окремих видів (груп) злочинів є підґрунтям 

для розроблення криміналістичних прийомів організації та реалізації взаємодії 

слідчого у кримінальному провадженні. Вона фактично визначає засоби і обсяг цієї 

діяльності слідчого з урахуванням, як вже було зазначено, різних чинників, 
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передусім, слідчих ситуацій, що складаються під час розслідування конкретних 

злочинів. Крім цього, криміналістичні прийоми й методи роботи стосовно його 

взаємодії формуються саме в змісті методики розслідування, входять до її предмета 

та становлять об’єкт дослідження. 

По-третє, узагальнення судової та слідчої практики засвідчує, що 

безпосередня діяльність слідчого з організації та реалізації взаємодії у 

кримінальному провадженні вочевидь недооцінюється. Часто цьому напряму 

діяльності, на жаль, не приділяється належна увага [246]. 

По-четверте, вивчення питань взаємодії слідчого з оперативними підрозділами 

та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні у курсі криміналістики 

(методики розслідування) дає змогу інтегрувати знання криміналістики під час 

підготовки кадрів для правоохоронних органів. 

Отже, криміналістичні методики мають інтерпретувати положення стосовно 

взаємодії слідчого у кримінальному провадженні шляхом формулювання 

відповідних практичних рекомендацій. У зв’язку з цим методики розслідування 

окремих видів (груп) злочинів можна розглядати як своєрідні канали впровадження 

в слідчу практику теоретичних положень про організацію та реалізацію цієї 

взаємодії під час розслідування злочинів, концептуальними основами яких 

виступають, передусім, криміналістичні, частково - кримінальні процесуальні, 

адміністративно – управлінські, психолого – філософські та інші галузево – 

правничі і наукові дослідження. Одночасно з цим, питання організації і реалізації 

взаємодії слідчого у кримінальному провадженні в методиках розслідування не має 

бути повторенням відповідних положень інших наук, крім як криміналістичної. У 

межах методики розслідування злочинів повинен, передусім, досліджуватися 

практичний аспект аналізованого напряму діяльності слідчого у кримінальному 

провадженні, зокрема, здійснення оперативного і ефективного налагодження 

належної взаємодії слідчого на різних етапах розслідування. 

А тепер щодо функцій взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та 

іншими суб’єктами у кримінальному провадженні як структурного елемента 

методики розслідування злочинів.  
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На сьогодні вже немає сумнівів, що криміналістичні методики формуються 

внаслідок наукових досліджень, узагальнень слідчої практики та аналізу відповідної 

літератури - і не лише вузькоспеціальної. Частіше за все методики створюються на 

основі кандидатських або докторських дисертацій, а також видаються у вигляді 

монографій чи навчально-методичних посібників тощо. Не може бути достатньо 

ефективною методика, якщо в її основі не лежать наукові дослідження та 

узагальнення. Побудова різних криміналістичних методик залежить не від 

випадкових чинників або хаотичного розвитку науки. Їх формування залежить, 

передусім, від рівня узагальнення злочинів (роду, виду, підвиду, групи тощо), 

підходів до вже згадуваної криміналістичної класифікації злочинних діянь. Крім 

того, важливим у зазначеному контексті є той факт, що для методики розслідування 

окремих видів (груп) злочинів одним із головних завдань є напрацювання типових 

систем (та підсистем) дій слідчого, що відображають найбільш ефективні шляхи 

виявлення, встановлення та розслідування й попередження злочину і сприяють 

обранню оптимальної системи дій (слідчих розшукових (гласних і негласних) та 

інших процесуальних і позапроцесуальних заходів у конкретно взятому 

кримінальному провадженні. Відповідні криміналістичні методики мають 

виконувати певні функції, мати функціональну спрямованість. Оскільки 

криміналістичні методики розслідування окремих видів (груп) злочинів є 

підсистемою криміналістичної методики як частини (розділу) криміналістики, то й 

їх функції, аналогічно функції самостійних елементів цих методик мають бути 

пов'язані у певний спосіб з функціями криміналістичної науки загалом.  

Питання методики розслідування злочинів взагалі тобто, так званої базової 

методики розслідування, типових та робочих видових чи групових 

криміналістичних методик розслідування зокрема досліджувала у різні часи чимала 

плеяда науковців-криміналістів: Р.С. Бєлкін, І.А. Возгрін, В.А. Журавель, А.В. 

Іщенко, І.І. Когутич, І.М. Лузгін, В.Г. Лукашевич, Г.А. Матусовський, В.О. 

Образцов, М.В. Салтевський, В.В. Тищенко, В.Ю. Шепітько, А.В. Шмонін, М.П. 

Яблоков та ін. Цього аж ніяк не можна сказати, і це цілком закономірно унаслідок 

своєї потенційної новизни, стосовно дослідження питання про функції 
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аналізованого нами елемента криміналістичної методики - взаємодію слідчого з 

оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні. 

Криміналістична методика як частина криміналістики виконує своєрідні 

функції криміналістичної науки, відображає функціональний підхід. На думку В.В. 

Тищенка, це можна пояснити тим, що об'єкти криміналістичної методики, по-перше, 

за своєю суттю являють собою певну діяльність, що має відповідну спрямованість, 

форму, структуру, ступінь організованості. По-друге, зазначені види діяльності - 

злочинна і слідча - характеризуються як системні утворення з відповідною 

структурою, що збалансовує внутрішню організацію і взаємодію їх елементів і 

підтримує життєздатність вказаних систем. По-третє, ці системи мають специфічні 

функції, які спрямовані на забезпечення їх внутрішньої і зовнішньої діяльності, 

подолання протидії кожної з вказаних систем, перемогу у протистоянні та подальше 

оптимальне функціонування. Функції зазначених систем мають протилежне 

спрямування, що породжує відповідні методи і засоби боротьби і протидії [255, с. 7]. 

Враховуючи вже вищезазначену тезу, що криміналістичні прийоми й методи роботи 

стосовно взаємодії слідчого у кримінальному провадженні з відповідними 

суб’єктами його реалізації формуються саме в змісті методики розслідування, а отже 

входять до її предмета та становлять об’єкт дослідження, як видається, цілком 

виправдано вважати, що аналогічно-функціональний характер має бути 

притаманний кожному самостійному елементу методики розслідування. Тобто – і 

аналізованій нами взаємодії. Зрозуміло - не в обсязі, притаманному цілісній 

методиці розслідування. 

Відтак, спробуємо теоретично визначити функціональне навантаження 

взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні як структурного елемента методики розслідування 

злочинів. Якщо згадати вже на сьогодні майже загальновизнані функції 

криміналістики, а саме: а) констатуючу; б) інтерпретаційну; в) евристичну; г) 

прогностичну; д) практико-прикладну; є) комунікативну, то, певною мірою і в 

певних межах, ці функції притаманні й криміналістичній методиці як завершальної 

частини криміналістики, так і структурно утворюючим її елементам [79, с. 37-102]. 
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Що ж стосується структурних елементів криміналістичних методик розслідування 

окремих видів (груп) злочинів, зокрема і взаємодії слідчого у кримінальному 

провадженні, то їх функції мають обмежене спрямування та відрізняються 

своєрідністю.  

Очевидно, що взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та іншими 

суб’єктами у кримінальному провадженні як самостійний елемент методики 

розслідування окремих видів (груп) злочинів - це лише структурна складова 

методики розслідування злочинів.  

Виконане в межах нашої дисертаційної роботи анкетування слідчих, 

співробітників оперативних підрозділів, прокурорів, судових експертів засвідчило, 

що взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні як структурний елемент методики розслідування 

злочинів має виконувати різні функції. Зокрема, опитані слідчі назвали: 

прогностичну функцію (14 %); описову функцію (21 %); пізнавальну функцію (33 

%); регулятивну функцію (25%); інші (6%) (Додаток А, Б – п. 9). Ці результати, 

аналіз спеціальної криміналістичної літератури, слідчої практики, а також з'ясування 

сутності досліджуваного нами елемента криміналістичної методики дозволяє 

виокремити такі його функції: 1) описово-інформаційну; 2) пізнавально-

прагматичну; 3) прогностично-евристичну; 4) регулятивну. Запропоновані функції 

взаємодії слідчого з відповідними суб’єктами у кримінальному провадженні як 

структурний елемент методики розслідування визначають її основні напрями 

реалізації та визначають теоретико-практичну значущість. Разом з тим вказані 

функції потребують відповідної інтерпретації та наукового пояснення, що й 

пропонується далі.  

Описово-інформаційна функція взаємодії слідчого з відповідними суб’єктами 

у кримінальному провадженні відображає фактично первинний її рівень, що 

пов'язано із накопиченням певної інформації, системи криміналістичних знань в 

структурі цього елемента методики. Ця функція, так чи інакше, надає уявлення про 

той чи інший вид (групу) злочинів, а також можливі засоби впливу на ситуацію, що 

склалася. Це можна підтвердити тим фактом, що на сьогодні в Україні і за кордоном 
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вже написано чимало комплексних напрацювань, передусім дисертаційних та 

монографічних, в основу об’єкта і предмета дослідження яких, власне, і взято або 

ситуацію кримінального провадження, або специфіку виду (групи) злочинів, під час 

розслідування яких відповідними суб’єктами і було реалізовано феномен “взаємодії” 

[1; 3; 44; 54; 94; 178; 184; 192; 223; 241 та ін.]. 

Ознайомлення із теоретичним описом взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні, як це властиво 

викладу в методиці сутності її структурних елементів дозволяє, як видається, більш 

ніж достатньо отримати відомості про криміналістично значущі ознаки злочину 

певного виду (групи), а також про доцільні щодо його розслідування 

криміналістичні засоби - методичні рекомендації. Ми переконані, що комплексний 

виклад (теоретичний опис) усучасненого бачення цього, як і інших структурних 

елементів методик розслідування окремих видів (груп) злочинів за своїм змістом і 

побудовою повинен мати вигляд самодостатньої інформаційно-пошукової системи. 

Одночасно вона має бути складовою цілісної інформаційно-пошукової системи, 

якою є одинична чи комплексна (окрема видова чи групова) криміналістична 

методика розслідування. Основою обох рівнів методичних систем є інформаційно-

пошукова мова, за допомогою якої здійснюється опис об'єкта пошуку (у нашому 

випадку - методичних рекомендацій розслідування взагалі і організації та реалізації 

взаємодії зокрема). Сукупність останніх являє собою специфічну базу даних 

(відповідного характеру й обсягу інформації тощо). Від якості та доступності опису 

пошукового масиву, рівня його упорядкування, часто залежить швидке і точне 

відшукання необхідної інформації. Криміналістичні аспекти організації й реалізації 

взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні мають рекомендаційний характер і слідчі можуть 

звертатися до них для обрання найбільш успішного способу виявлення та викриття 

винних у вчиненні окремих видів злочинів. Інформація про цю взаємодію, що 

міститься у методичному викладі, являє собою, крім іншого, також сукупність 

необхідних відомостей про порядок і особливості організації і здійснення в цілому 

викриття, розслідування і попередження різних видів злочинів.  
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Пізнавально-прагматична функція взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні як елемента 

методики розслідування передбачає застосування його з метою оптимального 

розслідування певного виду (або групи) злочинів. Оскільки цей елемент - це певна 

інформаційна модель, тому вона може бути використана в конкретному випадку як 

певний шаблон (схема, алгоритм), відповідно до якого на практиці може і має 

відбуватись розслідування в цілому і організація та реалізація взаємодії зокрема. 

Інакше кажучи в контексті нашого аналізу йде про метод аналогії. 

Застосування теоретичної моделі стосовно аналізованого нами елемента 

криміналістичної методики спрямовано на отримання позитивного практичного 

результату - успішного розслідування злочину і встановлення істини у 

кримінальному провадженні. Аналіз конкретної слідчої ситуації у зіставленні з 

криміналістичною характеристикою відповідного виду (групи) злочинів та іншими 

елементами методики дає змогу побудувати вірогідну модель розслідуваного 

злочину, визначити напрями пошуку доказової інформації, якої ще не вистачає ” 

[255, с. 51].  

Прогностично-евристична функція взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні як самостійного 

елемента видових (групових) криміналістичних методик зумовлена тим, що 

використовуючи типове фактично здійснюється передбачення можливого 

результату, відбувається розслідування індивідуального (конкретного) злочину. 

Недарма, в сучасних умовах криміналістичному прогнозуванню відводиться 

важлива роль у розробці відповідних криміналістичних методик (технологій 

розслідування злочинів). Саме тому, вже під час розроблення певної 

криміналістичної методики, наведення в ній всіх її структурних елементів, також  

взаємодії слідчого, має прогнозуватися результат її застосування (ефективність або 

неефективність). Підтвердження цій тезі можна знайти в літературі, зокрема, що 

криміналістичне прогнозування, як цілісний і діяльнісний підхід, є особливо 

важливим у сучасних умовах, в епоху науково-технічного прогресу [149, с. 76]. Вже 

згадуваний нами автор В.А. Журавель у цьому ж сенсі підкреслює, що коли 
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“йдеться про перспективи розвитку криміналістичних методів, прийомів та засобів, 

то й рекомендації повинні мати конструктивний, відтворюючий характер і сприяти 

вдосконаленню або створенню нових техніко-криміналістичних засобів і прийомів 

(наприклад, пропозиції щодо створення найбільш сприятливих умов для їх розробки 

тощо). Ця думка, як видається, цілком придатна і в сенсі, коли б на досягнення 

зазначеного результату працювали містимі в методиках розслідування окремих 

видів (груп) злочинів рекомендації стосовно найефективнішої організації та 

реалізації різноманітних форм і напрямів взаємодії слідчого з відповідними її 

суб’єктами у кримінальному провадженні. Тим більше, що ці пропоновані 

рекомендації можуть і повинні ґрунтуватися на минулому досвіді вирішення схожих 

завдань (у тому числі й не лише на вітчизняному) і оперуванні вже апробованими 

методами, а можуть мати винятково пошуковий характер, тобто включати 

пропозиції щодо відшукання нових шляхів і засобів, які забезпечують досягнення 

прогностичних висновків щодо розвитку об'єктів дослідження” [126, с. 47-48].   

Регулятивна функція взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та 

іншими суб’єктами у кримінальному провадженні як елемента методики 

розслідування має координаційний характер та передбачає вплив на слідчу ситуацію 

задля оптимальної організації провадження слідчих розшукових дій, оперативно-

розшукових заходів тощо. 

Належне врегулювання взаємодії слідчого з іншими учасниками 

кримінального провадження дає змогу забезпечити розробку шляхів, механізмів 

впливу на слідчу ситуацію з метою вирішення окремих тактичних завдань по 

зупиненню результатів злочину, попередженню розвитку шкідливих наслідків від 

нього, відшкодуванню матеріальних і моральних збитків. 

Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні врегульована законом, відомчими нормативно 

правовими актами або криміналістичними рекомендаціями і спрямована на 

впорядкування зв’язків підпорядкованих суб’єктів взаємодії з притаманною їм 

комунікативно – діяльністною чи/та специфічно – професійною компетенцією, 

спеціалізацію, що спрямовується і узгоджується слідчим (прокурором – 
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процесуальним керівником) за часом, місцем, формами, а також засобами і 

методами реалізації для вирішення конкретних завдань, обумовлених характером 

слідчої ситуації, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого 

розслідування злочинів. Якісним регулювання взаємодії під час процесу пізнання на 

етапі досудового розслідування забезпечується економія процесуальних ресурсів 

(часу, матеріальних витрат та ін.), оптимізується весь процес досудового 

розслідування.  

Отже, взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами 

у кримінальному провадженні як структурно утворюючий елемент методики 

розслідування окремого виду (групи) злочинів має функціональну спрямованість, 

Він є підсистемою цієї методики. Функції аналізованої підсистеми пов'язані в 

певний спосіб з функціями криміналістичної науки загалом. Тому виправдано 

виокремити такі функції цієї підсистеми: 1) описово-інформаційну; 2) пізнавально-

прагматичну; 3) прогностично-евристичну; 4) регулятивну. Всі ці функції взаємодії 

слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному 

провадженні як самостійного елемента криміналістичних методик визначають його 

науково-понятійну і криміналістично-змістовну сутність, основні напрямки 

реалізації та визначають теоретико-практичну значущість.  

Треба зазначити, що взаємодію слідчого з оперативними підрозділами та 

іншими суб’єктами у кримінальному провадженні, як вже окреслену 

криміналістичну науково – теоретичну і прикладну категорію, необхідно також 

розглядати в різних змістовних площинах і через такі чинники. По-перше, вона є 

специфічною діяльністю уповноважених законом суб'єктів, яка у відповідних межах 

здійснюється на підставі застосування засобів і прийомів, криміналістичної тактики, 

методів розслідування певних злочинів. Вона пов'язана, передусім, із потребою 

узгодити діяльність окремих процесуально незалежних суб’єктів у кримінальному 

провадженні шляхом поєднання їх ділових і особистих якостей для досягнення мети 

цього провадження. Суб'єктами, діяльність (функціонування) яких слідчий в межах 

здійснюваного кримінального провадження намагається у відповідних формах 

узгодити виступають співробітники оперативних підрозділів, прокурор, експерти, 
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спеціалісти та консультанти відповідних галузей знань, представники підприємств, 

установ та організацій, об’єднань громадян, громадських організацій тощо.  

У зв'язку з цим, взаємодію слідчого виправдано розрізняти, передусім за 

суб’єктним складом, формами і видами цієї діяльності. Наприклад, залежно від 

суб’єктів, це може бути: 1) взаємодія слідчого з оперативними підрозділами; 2) 

взаємодія слідчого з прокурором; 3) взаємодія слідчого з експертом, спеціалістом, 

консультантом; 4) взаємодія слідчого з представники підприємств, установ та 

організацій, об’єднань громадян, громадських організацій тощо.  

По-друге, взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та іншими 

суб’єктами у кримінальному провадженні є одним із багатьох наукових напрямів 

криміналістичної науки (тобто, окремою криміналістичною теорією) [239]. 

Основними напрямами цієї теорії (окремого вчення) можуть бути: 1) вивчення 

закономірностей підстав для здійснення взаємодії, її організації, реалізації та 

функцій; 2) виявлення і дослідження системи, суб’єктного складу і внутрішньо - та 

зовнішньо – структурних зв’язків взаємодії; 3) систематизація видів, форм та 

напрямів взаємодії слідчого у кримінальному провадженні; 4) дослідження і 

розробка тактичних засобів організації та реалізації взаємодії, оцінка результатів; 5) 

виокремлення та аналіз особливостей взаємодії слідчого у кримінальному 

провадженні, обумовлених її суб’єктним складом, типовими слідчими ситуаціями та 

іншими чинниками розслідування злочинів тощо. 

У цей спосіб, предмет криміналістичного вчення про взаємодію слідчого з 

оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні 

будується з урахуванням вимог чинного законодавства, теоретичних основ 

прокурорської, оперативно – розшукової експертної, адміністративно - публічної 

діяльності, а також специфіки криміналістичної науки і особливостей її завдань. Як і 

криміналістика (наука) не посягає на предмет інших наук кримінального циклу, 

оскільки кожна з них має свій предмет пізнання, так і криміналістичні аспекти 

взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні мають свої особливості, що випливають, передусім, із 
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предмета цієї сфери наукових знань (закономірностей злочинної та криміналістичної 

діяльності). 

На основі наведеного, можна дійти висновку, що взаємодія слідчого з 

оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні є 

одним із напрямів наукових досліджень, які потребують напрацювання теоретико - 

методологічних засад вчення про криміналістичні аспекти цієї взаємодії, а також 

розробки і дослідження криміналістичних рекомендацій стосовно організації та 

здійснення окремих напрямів, форм і видів взаємодії.  

Які ж передумови розробки вищезгаданої теорії взаємодії слідчого з 

оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні?  

Щоб відповісти на це запитання, передусім, необхідно хоча б у загальних 

рисах окреслити категорію “окрема теорія”. Погодьмось, що створення будь – якої 

теорії, як і досягнення мети будь-якого іншого наукового дослідження, можливо 

лише шляхом вирішенні завдань, у яких сформульовані конкретні наукові проблеми. 

Ці проблеми, апріорі, мали б забезпечувати розширення сфери знання за межами 

безпосереднього спостереження, і характеризуватись наявністю низки елементів. А 

саме: загальних закономірностей і сфери їх застосування, де вона пояснює явища, 

які відбуваються; сфери передбачення невідомих явищ; логіко – прикладного 

апарату виведення наслідку із досліджуваних закономірностей; визначення 

концептуальної схеми, без якої неможливе пізнання об’єктів цієї теорії. З цього 

приводу відомі філософи зазначали, що оскільки з нічого ніщо не відбувається, що-

небудь відбувається лише з чого-небудь, тому ніколи не бувало ніякого нового 

знання, яке певною мірою не визначалося б попереднім знанням [33, с. 110; 48, 

с. 153]. Передумова – це попередня умова будь-чого, вихідний пункт будь-якого 

міркування, тому перш ніж ставити та вирішувати проблему, необхідно 

досліджувати її передумови [170, с. 533]. Спроба вирішення проблеми без 

попереднього дослідження її передумов є помилковою, як і згода з тим або іншим 

твердженням без аналізу передбачуваного обґрунтування [86, с. 31]. 

Створення теорії взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими 

суб’єктами у кримінальному провадженні, як і будь-яке інше наукове дослідження, 
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не починається з нуля, а ведеться в умовах наявності якогось мінімуму інформації 

про фрагмент дійсності, що цікавить дослідника. Саме така інформація і виступає як 

передумова аналізованого процесу. Тут, у сукупності наявних передумов разом з 

гіпотетичними посилками існують посилки, вірогідність яких вже встановлена. 

Отже, мова йде не про перехід від абсолютно невідомого до абсолютно відомого, а 

про уявне включення досліджуваного явища в таку систему зв’язків, у якій 

виявляються зовсім нові (часто несподівані) властивості та відносини названих явищ 

дослідника [235, с. 9].  

Відштовхуючись від відомої тези, що криміналістичній діяльності, в більшому 

притаманний, власне, правовий та прикладний характер, створення теорії взаємодії 

слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному 

провадженні і розгляд комплексу відповідних проблем є правовим дослідженням, 

що мало б ґрунтуватись на його теоретичних, правових і фактичних передумовах. У 

зазначеному контексті ми цілком погоджуємось із вже згадуваним М.Ф. Сокираном, 

який вважає, що вирішення сформульованих проблем будь – якого окремого 

криміналістичного вчення (окремої теорії) на основі лише наявних теоретичних 

концепцій неможливе, оскільки відносини, що входять у структуру досліджуваних 

явищ, мають правову регламентацію та фактично формуються юридичною 

практикою. “…тому створення теорії взаємодії суб’єктів криміналістичної 

діяльності потребує визнання факту існування комплексу передумов названої теорії 

та проведення відповідного аналізу, що відображає зв’язок передумов між собою і з 

вихідними положеннями теорії взаємодії суб’єктів криміналістичної діяльності” 

[239, с. 205-206].  

У науці виокремлюють теоретичні, правові та фактичні передумови. Така 

черговість пояснюється логікою обґрунтування запропонованої ідеї. Під час 

створення теорії взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими 

суб’єктами у кримінальному провадженні першочерговими і вихідними є теоретичні 

передумови, оскільки теоретичні передумови відіграють важливу роль у формуванні 

нової теорії не лише в природничих, але й у правових науках [158, с. 196]. Відомо, 
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що наукове дослідження об’єктів, які мають правове значення, здійснюється не 

правовими, а спеціальними науковими засобами.  

Відомо й те, що в теоретичному дослідженні правові й емпіричні передумови 

створення теорії повинні викладатися після розгляду теоретичних. Зазначена 

послідовність обумовлена закономірностями співвідношення теоретичного та 

емпіричного в структурі наукового дослідження [76, с. 33]. Це означає, що в 

теоретичному дослідженні правові й емпіричні передумови створення теорії 

взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні повинні викладатися після розгляду теоретичних.  

У науці всі передумови поділяються, передусім, на необхідні і достатні. У 

конкретний момент дослідження передумови можуть виявитися недостатніми для 

створення теорії або, навпаки, їх може виявитися більше, ніж потрібно. У цьому 

випадку такі передумови класифікуються на недостатні і надлишкові, що дозволяє 

вчасно виявити необхідні для створення теорії передумови і запобігти можливим 

небажаним для науки та практики наслідкам. За недостатності всього комплексу 

необхідних передумов спроби формування наукової, несуперечливої і практично 

спрямованої теорії взаємодії будуть передчасними [239, с. 206-207]. Якщо такі 

протиріччя матимуть місце, то потрібним буде їх глибокий аналіз з метою 

з’ясування якісної визначеності суперечностей і встановлення можливості їх 

подолання. Якщо в процесі подальшого дослідження не будуть отримані інші 

наукові результати, тоді протиріччя перекриють шлях до подальшого накопичення 

неправильних висновків [189, с. 176], а проведене в такій ситуації дослідження не 

може призвести до досягнення ймоврних результатів.  

Взявши за основу міркування вже згадуваного М.Ф. Сокирана вважатимемо, 

що на сьогодні вже є відповідні передумови для створення теорії взаємодії слідчого 

з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні. 

Йдеться ось про що. 

1. У науці криміналістиці є достатня кількості визначень та понять взаємодії у 

кримінальному провадженні. Однак в них не враховано здобутки криміналістичної 

ситуалогії, тобто організація і здійснення цієї взаємодії розглядається в основному у 
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сприятливих, безконфліктних умовах, зокрема за відсутності протидії з боку 

зацікавлених осіб тощо. Йдеться, зокрема, про неврегульованість ситуаційних 

проблем взаємодії, організованої, передусім, у не процесуальних формах. Така 

взаємодія у більшості випадків налагоджується за ініціативою працівників 

оперативних підрозділів, оскільки саме вони були зацікавлені на початковому етапі 

розслідування злочинів у отриманні показників статистичної звітності. До недавна, а 

саме до прийняття Інструкції з організації взаємодії органів досудового 

розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, 

виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень (затверджена наказом 

Міністерства внутрішніх справ України 14.08.2012 № 700. Надалі - Інструкція) 

працівники оперативних підрозділів ще до внесення відомостей про вчинене 

кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі – 

ЄРДР) могли помилково вважати отриману інформацію такою, що не має значення 

для розслідування, а отже реальні кримінальні провадження в порушення закону не 

були відкриті [200]. Також часто працівники оперативних підрозділів не могли 

внаслідок різних, передусім, фахово – юридичних, причин самостійно дати правову 

оцінку інформації, одержаній в ході оперативно-розшукової справи (далі - ОРС). 

Через це вони за своєю ініціативою шукали консультативну допомогу слідчого 

[230]. Однак, зважаючи на вже згадане відомчо – нормативне закріплення цієї 

форми взаємодії, ситуація змінилась суттєво позитивно. Зокрема, в Інструкції 

(Розділ 3) передбачено, що якщо під час ведення оперативним підрозділом ОРС 

щодо осіб, стосовно яких є інформація про участь у підготовці до вчинення злочину, 

підслідного слідчим органів внутрішніх справ, начальник оперативного підрозділу 

звертається до начальника слідчого підрозділу про закріплення за цією ОРС 

слідчого для забезпечення методичного супроводження її реалізації та надання 

практичної допомоги оперативному підрозділу. 

Начальник оперативного підрозділу з дотриманням режиму таємності надає 

слідчому необхідні матеріали ОРС для вивчення та надання у разі потреби 

рекомендацій щодо фіксації додаткової фактичної інформації про протиправні 

діяння окремих осіб та груп, які засвідчують наявність в їх діях ознак злочину. У 
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подальшому матеріали ОРС розглядаються під час оперативної наради за участю 

начальників оперативного, слідчого підрозділів та працівників, які брали участь у їх 

підготовці, для визначення повноти зібраних матеріалів та наявності підстав для 

реєстрації в ЄРДР. Одночасно розробляється план заходів з реалізації матеріалів 

ОРС, який затверджується начальниками слідчого та оперативного підрозділів. 

У разі встановлення під час проведення оперативно-розшукових заходів 

фактичних відомостей, що свідчать про ознаки злочину в діяннях окремих осіб та 

груп, але якщо їх припинення може негативно вплинути на результати 

кримінального провадження, начальник оперативного підрозділу інформує про це 

начальника слідчого підрозділу і лише після закінчення їх проведення матеріали 

ОРС виносяться на розгляд оперативної наради для розроблення спільних заходів з 

їх реалізації. Немовби – все гаразд? 

Проте, нам видається, що шляхи вирішення цих ситуацій потребують і 

відповідних криміналістичних рекомендацій, що, безумовно, покращить здійснення 

аналізованої форми взаємодії слідчого з оперативним підрозділом. Оскільки, з 

моменту закріплення слідчого за відповідною ОРС, фактично він є відповідальним, 

принаймні, перед начальником слідчого підрозділу за цю форму взаємодії. Адже 

саме слідчий зобов’язаний належно методично й практично (розумій, 

криміналістично) супроводжувати перебіг оперативно – розшукової діяльності в цій 

ОРС. 

2. Не опрацьованими залишаються й проблеми процесуальної взаємодії, 

процесуального підпорядкування слідчого відповідним суб’єктам у кримінальному 

провадження за ситуацій, коли, наприклад, члени слідчих та слідчо - оперативних 

груп незгодні з рішеннями керівника групи, начальника слідчого підрозділу або 

прокурора, а реальний механізм відстоювання своєї позиції у цьому провадженні - 

відсутній. Відомо, що до предмета криміналістики належать закономірності 

криміналістичної діяльності її субєктів, які, зрозуміло, охоплюють й закономірності 

роботи відповідних суб’єктів з доказовою інформацією (у ході цього напряму 

діяльності слідчий, начальник слідчого підрозділу або прокурор беруть участь у 

побудові версій, плануванні розслідування, збиранні доказів, ухваленні тактичних, 
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проміжних і остаточних рішень у кримінальному провадженні). Це свідчить про 

потребу в узгодженні діяльності слідчого з зазначеними суб’єктами. Але слідчий, 

незважаючи на те, що є процесуально самостійним у прийнятті рішень виступає 

одночасно як суб’єкт, так і об’єкт управління, адже він підпорядкований 

начальникові слідчого відділу, а також, прокурору. Ці проблеми, а особливо 

підпорядкування (тобто не взаємодія) слідчого прокурору, який у здійсненні нагляду 

за дотриманням законів під час досудового розслідування у формі процесуального 

керівництва цим розслідуванням, наділений суттєвими повноваженнями стосовно 

самого слідчого, а також специфічними повноваженнями щодо використання 

засобів збирання, перевірки, а особливо оцінки доказів, з криміналістичної точки 

зору взагалі не були предметом наукового розгляду.  

3. Окрему групу суб’єктів взаємодії слідчого складають судові експерти. 

Відповідно до чинного законодавства, рішення про їх залучення до участі в 

судочинстві приймається слідчим, який, крім того, може бути присутній під час 

проведення відповідної судової експерти. Це сприяє розширенню можливостей 

контролювати терміни проведення, методику, повноту, послідовність експертних 

досліджень. Проте, на практиці є випадки виникнення конфліктних ситуацій за 

участю судових експертів, які відмовляються або ухиляються від відповіді на 

поставлені питання чи від використання сучасних технологій, прийомів і засобів 

[133]. Судові експерти, насамперед, також потребують допомоги слідчого, а в 

деяких випадках не можуть виконати свої повноваження без його участі. Крім того, 

значна частина цих експертів працюють в різних відомствах, установах, що також 

створює певні проблеми в організації взаємодії. Аналогічні питання виникають і під 

час використання інших форм спеціальних знань, а саме, залучення спеціалістів, 

консультантів, перекладачів, одним словом - фахівців різного профілю. 

4. Слідча діяльність часто потребує допомоги громадськості, зокрема, в 

проведенні пошукових заходів, в ході огляду місця події, у здійсненні подвірно - 

поквартирного обходу, встановленні свідків, учасників злочину тощо. У теорії 

криміналістики вже досить давно не з’являлося робіт із цієї проблематики. Проте, 

сучасні умови і зарубіжний досвід вимагає розробки організаційно-тактичних 
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рекомендацій, що забезпечують повніше використання допомоги населення в 

розслідуванні злочинів у формі взаємодії в кримінальному провадженні зі слідчим.  

5. На сьогоднішній день в Україні існує чимала кількість недержавних 

підприємств і їх підрозділів, що виконують функції попередження злочинних 

посягань і виявлення вже вчинених. Йдеться передусім про різні охоронні агентства, 

форми і прийоми залучення яких до взаємодії зі слідчим можуть бути досить 

різноманітними [106]. Окрім схожих організацій, в нашій державі створені і діють 

громадські об’єднання та різні фонди, що ставлять своїми завданнями виявлення 

окремих видів злочинів. Наприклад, останнім часом поширюється рух проти 

насильства у сім’ї. Поновлюється діяльність різних громадських організацій, 

покликаних сприяти правоохоронним органам [24, с. 6-8; 60; 93; 195; 198]. Вони не 

лише можуть, але і повинні використовуватися в складних проблемних слідчих 

ситуаціях для пошуку джерел кримінально - релевантної інформації, перевірки 

достовірності наявних відомостей, встановлення обставин, що підлягають 

встановленню розслідуванням [100, с. 110-111]. Узагальнення вітчизняного і 

зарубіжного досвіду в цьому напрямі дозволить розробити практичні рекомендації з 

подолання труднощів і підвищенню ефективності такого виду взаємодії слідчого у 

кримінальному провадженні.  

6. У криміналістиці майже відсутні належні розробки проблем взаємодії 

слідчого із засобами масової інформації (ЗМІ). На практиці стосунки між ними 

часто характеризуються як конфліктні, та такі, що відрізняються відповідним 

суперництвом, а іноді - непримиренним. Схоже становище існує незважаючи на збіг 

завдань ЗМІ і слідства з виявлення, припинення, профілактики кримінальних 

правопорушень. Зокрема, у деяких ситуаціях є доцільним проведення тактичних 

операцій, елементом яких є приховане надання співробітникам ЗМІ інформації, яка 

не перешкоджаючи їх діяльності, все ж суттєво може допомогти розслідуванню (не 

йдеться про вид взаємодії слідчого із конфідентом, передбачений ст. 275 КПК 

України). Зазначені відомості можуть передаватися журналістам через посередників 

з маскуванням справжнього джерела їх походження. Тут можуть використовуватися 
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методи рефлексії, які дозволяють виявити в ході розслідування свідків, учасників 

злочину [222].  

Отож резюмуємо. На сьогодні вже є цілком реальні передумови для створення 

теорії взаємодії слідчого з оперативним підрозділами та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні. Ці передумови за своїм характером є базисними, 

тобто, у своїй єдності можуть виступити основою майбутньої теорії. Адже, як ця, 

так і будь яка інша теорія “…базується на філософських методологічних основах, 

без чого жодне дослідження не відповідає вимогам науковості, на системі галузей 

діючого права, на здобутих лише нею емпіричних відомостях і, нарешті, на 

результатах дослідження спеціальних (або окремих) криміналістичних та інших 

теорій боротьби зі злочинністю” [76, с. 48]. Отож, маючи всі ознаки окремого 

криміналістичного вчення, теорія взаємодії слідчого з оперативним підрозділами та 

іншими суб’єктами у кримінальному провадженні, будучи, як нам видається, 

актуальною як в теоретичному, так і практичному сенсах, потребує подальшого 

осмислення, чіткої систематизації та розвитку. Обґрунтуванню, в більшому саме цієї 

тези, власне, і присвячене наше подальше дослідження. 

 

1.3. Загальне поняття, правові основи і принципи взаємодії слідчого з 

оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному 

провадженні 

Передусім, з’ясуємо різноаспектну сутність поняття “взаємодія”. Іншими 

словами, враховуючи відому відсутність однозначності у його розумінні, спробуємо 

виокремити найсуттєвіші ознаки цього слова і галузеві підходи до розуміння його 

змісту, передусім в правових науках кримінального циклу. Далі, дослідивши наявні 

у юридичній та криміналістичній літературі визначення та принципи взаємодії 

слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному 

провадженні, знайдемо відповідь на запитання - чи є потреба у їх вдосконаленні або 

приведенні у відповіднсть, обумовлених сучасним станом вітчизняного 

законодавства, тенденціями правової науки, а також потребами слідчої та інших 

видів правоохоронної практики? 
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Відсутність однозначності у розумінні терміна „взаємодія”, а саме це, як вже 

було зазначено, властиво його сучасному стану, веде до спотворення призначення, 

сутності, форм і методів такої діяльності. Про це свідчать результати досліджень, 

проведених як нами, так і іншими науковцями. Виконане в межах нашої 

дисертаційної роботи анкетування відповідних категорій правоохоронців і судових 

експертів засвідчило, що під взаємодією розглядають: 32% респондентів – будь-які 

службові контакти; 24% – вважають, що взаємодія потрібна лише в системі 

оперативних підрозділів; 44% – допускають взаємодію на досудовій стадії 

кримінального провадження та під час здійснення оперативно-розшукових заходів 

(Додаток А, Б – п. 13). 

З’ясування поняття “взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та 

іншими суб’єктами у кримінальному провадженні” може бути здійснено, передусім, 

як нам видається, за умови комплексного використання філософського, правового, 

управлінського, соціологічного та психологічного підходів. 

У філософії це поняття розглядається як категорія-принцип, що відображає 

процеси впливу різних об’єктів один на одного, їх взаємну зумовленість, зміни 

стану, а також породження одного об’єкта іншим. Структуру суспільства, людську 

поведінку та свідомість, так чи інакше, обумовлює взаємодія між собою і світом. 

Взаємодія носить об’єктивний і універсальний характер. Нею охоплені всі форми 

буття та форми їх відображення. Абсолютна ж форма взаємодії виражається в дещо 

обмежених, завершених (замкнених) формах, і в цьому контексті вона є відносною. 

Існує просторово часова межа, поза якою безпосередня взаємодія одного об’єкта з 

іншим не існує. Однак опосередковано вони можуть взаємодіяти з будь – якою 

кількістю віддалених об’єктів. Ланцюг взаємодії ніде не обірваний, не має ні 

початку, ні кінця. Кожне явище лише ланка всезагального ланцюга взаємодії [27, 

с. 9]. 

Найконкретніше фізика взаємодії досліджена в теорії про причинкові зв’язки 

(причинність). Маючи певну низку (кількість) причин або дій, дія відповідної 

причини, явища, предмета тощо (т.зв. утворююча причина - об’єкт) на інший (т.з. 

сприймаючий об’єкт) обумовлює необхідну як для конкретно взятого випадку 
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зворотну дію (вплив), яка, своєю чергою, також породжує адекватну за 

відповідними параметрами дію – зміну на першопричинковий предмет, явище. 

Тобто, породжуючи певну дію, її причина сама змінюється. Причинкова низка дає 

не однобічну обумовленість причинами результатів їх дії, а багатосторонню 

взаємодію всіх елементів, що перебувають у причинкових між собою зв’язках [26, 

с. 617]. 

Це ж випливає і з вчення Гегеля: “Найчіткіше взаємодія уявляється як 

взаємний причинковий зв'язок певних, взаємообумовлюючих субстанцій; кожна із 

них є одночасно і активною, і пасивною” [49, с. 691]. 

Взаємодія являє собою двосторонній або багатосторонній постійний процес, 

власне через що його і необхідно розглядати зі всіх цих сторін (багатоаспектно) , не 

забуваючи тут головний зв'язок їх як єдиного цілого, щоб не опинитись у полоні 

однобічності метафізичного мислення. Отож взаємодія, як одна із філософських 

категорій, відображає взаємний вплив об’єктів один на одного, їх взаємоперехід, 

взаємообумовленість між собою. Це, одночасно, і структурне поняття, коли 

взаємодія виступає як інтегруючий чинник, засобом якого відбувається об’єднання 

певних частин у певний тип цілого. 

Безумовно, життя суспільства характеризують більш складні форми взаємодії. 

За одним із відомих визначень, суспільство – це “продукт взаємодії людей ” [153, 

с. 402]. 

Категорія взаємодії є суттєвим методологічним принципом пізнання 

природних і суспільних явищ. Щоб дієво і реально зрозуміти, проникнути і сутність 

об’єкта, необхідно встановити його закономірні взаємодії. Без вивчення взаємодії в 

її загальному і конкретних проявах неможливо зрозуміти ні властивості, ні 

структуру, ні законів реального буття. “Жоден феномен сам себе не пояснює. Кожен 

об’єкт може бути усвідомлений, зрозумілий і встановлений лише у системі відносин 

і взаємодії з іншими явищами, що його оточують, їх частинами, аспектами, 

проявами, властивостями. Пізнання речей означає пізнання їх взаємодії, як і сама річ 

є результатом взаємодії між суб’єктом і об’єктом. Взаємодія не лише початковий, 

але й кінцевий (завершальний) пункт пізнання ” [27, с. 9]. “Ми не можемо піти далі 
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пізнання цієї взаємодії саме тому, що після нього вже немає що пізнавати” [154, 

с. 546]. 

У логічному словнику М.І. Кондакова взаємодія розглядається як загальна 

форма зв’язку предметів, явищ, об’єктивної дійсності, а також поєднання думок, що 

є відображенням предметів, явищ, їх зв’язків і взаємовпливу у свідомості людини 

[102, с. 87]. Схоже визначення взаємодії зустрічаємо і в тлумачному словнику, де її 

розглядають як взаємний зв’язок між предметами у дії, а також погоджену дію між 

ким, – чим-небудь [38, с. 85].  

В цьому аспекті доречно погодитися з думкою В.М. Круглого про те, що 

взаємодія взагалі, між будь – якими соціальними суб’єктами, – це „ сукупність усіх 

взаємозв’язків між ними; наявність найрізноманітніших стійких, об’єктивно 

обумовлених та необхідних функціонально залежних, кількісно та якісно в 

зовнішньому виразі не обмежених форм взаємозв’язку між ними; процес та 

результат взаємовпливів взаємодіючих сторін ” [134, с. 134]. 

Отже, взаємодія у філософському контексті є категорією, що відображає 

процеси взаємодії різних об’єктів між собою, їх взаємообумовленість, зміни стану, 

взаємопереходи, а також породження одного об’єкта іншим. Взаємодія являє собою 

видом безпосереднього або опосередкованого, зовнішнього або внутрішнього 

відношення, зв’язку [265, с. 81]. 

Правовий підхід дозволяє дослідити взаємодію в плані її загального 

законодавчого врегулювання як засновану на нормах закону і підзаконних актах 

сумісну погоджену діяльність слідчого, співробітників оперативних підрозділів та 

інших суб’єктів. Зазначений підхід дозволяє виокремити законодавчу базу, що 

регулює правові відносини між слідчим і зазначеними суб’єктами в процесі сумісної 

діяльності, а також визначити існуючі прогалини у цій сфері та пріоритетні напрями 

її удосконалення (законів і підзаконних нормативних актів). 

З погляду теорії управління взаємодію визначають як форму зв’язку елементів 

системи, за допомогою якої вони, взаємодоповнюючи один одного, створюють 

умови для успішного функціонування в цілому [185, с. 500]. В іншому контексті її 

розглядають як управлінську функцію, що спрямована на перетворення системи 



55 

 

індивідуальної до спільної, узгодженої за місцем, часом і метою діяльності, а також 

як процес обміну інформацією, умову забезпечення виявлення і розслідування 

злочинів [135, с. 16; 271, с. 4]. 

Зазначений підхід дозволяє виявити у взаємодії і дослідити: а) системні ознаки 

її суб’єктів; б) структурні елементи такої діяльності; в) засоби підтримання 

працездатності суб’єктів: г) форми зв’язків між суб’єктами взаємодії; д) підстави 

диференціації функцій суб’єктів сумісної узгодженої діяльності [94, с. 16-20]. 

Наука управління у взаємодії вбачає виконання конкретної роботи, що має „ 

представляти собою не підбір випадкових, не пов’язаних між собою заходів, а 

глибоко обмірковану сукупність чітко упорядкованих, зв’язаних між собою заходів, 

розроблених на підставі врахування умов, своєрідності обстановки та завдань” [8, 

с. 186]. Зв’язок елементів і заходів в процесі взаємодії має не випадковий, а 

детермінований характер, за якого стан і діяльність одного елемента 

відображаються на стані та в діяльності інших, пов’язаних з ним елементів і системи 

в цілому [257, с. 98-100]. На основі цього взаємодію розглядають як узгоджену за 

місцем, часом і в методах діяльність підрозділів або працівників не зв’язаних між 

собою прямим підпорядкуванням для реалізації загальної мети і вирішення завдань. 

Головне значення взаємодії працівників - це забезпечення успішного вирішення 

своїх конкретних завдань [148, с. 87].  

У свою чергу соціологи, як, до речі, і правники, взаємодію розглядають як 

соціально-правове явище. Взаємодія в процесі розслідування злочинів носить 

багатогранний, складний характер і відбувається між слідчим та іншими суб’єктами, 

які залучаються чи допускаються ним до кримінального провадження. Тут, як 

правило, має місце співпраця й узгодженість дій слідчих та інших суб’єктів різних 

систем за організуючої ролі слідчого. Також прослідковується розмежування 

функцій цих суб’єктів відповідно до їх процесуального становища. Взаємодія - це не 

підміна одного підрозділу іншим, а раціональне поєднання можливостей, методів та 

засобів, які є в розпорядженні кожного. Взаємодія не може будуватися на 

співпідпорядкуванні. В її основу має бути покладено незалежність кожного з 

органів, працюючих з іншими підрозділами, службами та органами” [67, с. 45-46]. 
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Так чи інакше, питання про поняття, а також форми, принципи взаємодії 

слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами були в полі зору В.С. 

Зеленецького, І.В. Озерського, І.М. Гуткіна, М.В. Салтевського, Н.І. Клименко, В.Ю. 

Шепітько, А.В. Іщенка, А.Ф. Волобуєва, К.В. Антонова, Р.С. Бєлкіна, Б.А. 

Вікторова, О.Ф. Долженкова, Л.Б. Півненко, В.П. Дробота, І.П. Козаченко, В.П. 

Корж, А.Г. Лєкаря, Є.В. Лизогубенко, Є.Д. Лук’янчикова, В.В. Лисенко О.М. 

Порубова І.М. Сорокотягіна М.О. Селіванова І.Ф. Герасимова Д.Й. Никифорчука, 

М.А. Погорецького, І.В. Сервецького, В.Ф. Усенко, В.П. Хомколова, М.Є. Шумило 

та багатьох інших науковців. Як наслідок, у літературі можна зустріти різноманітні 

погляди з цих питань які, як нам видається, все ж, не охоплюють всієї повноти 

поняття “ взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні”.  

Поширеним є підхід щодо розгляду взаємодії у широкому та вузькому 

значеннях. У широкому його розглядають - як співпрацю, що реалізується у 

спільних узгоджених діях, спрямованих на спільну мету, у взаємній допомозі під час 

вирішення завдань. Тобто, що ” взаємодія - це глибоке поняття, до якого входять 

спілкування, зв'язок і взаємодопомога у вирішенні спільних завдань ” [13, с. 87-88]. 

У вузькому значенні термін “ взаємодія ” полягає у планомірному здійсненні 

комплексу заходів у певній сфері, наприклад у боротьбі із злочинністю. Сутність 

взаємодії полягає у спільних узгоджених діях, спрямованих на спільну мету, у 

взаємодопомозі під час вирішення відповідних завдань.  

Є також думка, що взаємодія міліції (поліції) з іншими учасниками процесу 

забезпечення громадського порядку, попередження та запобігання правопорушень - 

це заснована на законах і підзаконних актах, узгоджена за цілями, часом і місцем 

діяльність, спрямована на вирішення завдань щодо попередження і запобігання 

правопорушень шляхом найбільш раціонального застосування взаємодії між 

міліцією і учасниками процесу [258, с. 163-164]. Також дотично розглядаючи 

проблеми взаємодії органів внутрішніх справ із громадськістю, інший автор 

визначає її як “такий стан взаємозв'язків між ними, за якого вони здійснюють 

взаємний вплив один на одного та на відповідну сферу діяльності з метою 
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підвищення ефективності охорони громадського порядку та боротьби із 

правопорушеннями” [160, с. 148]. У цьому ж контексті окремі дослідники 

виокремлюють два види взаємодії: позитивну, під якою пропонується розуміти “ 

такий режим взаємозв'язків між елементами системи органів внутрішніх справ, який 

забезпечує погоджене функціонування з метою розв'язання загальних завдань ” і 

негативну взаємодію в органах внутрішніх справ - як режим взаємозв'язків між 

елементами системи органів внутрішніх справ, за якого функціонування цих 

елементів спрямоване на досягнення протилежних цілей (вплив та дії кожного 

спрямовані на те, щоб перешкодити розвитку іншого суб'єкта) [185, с. 503]. 

Взаємодія в цьому ж відомстві, на думку ще одного автора, - це заснована на 

законах та підзаконних актах, узгоджена за метою, місцем та часом діяльність 

різних ланок системи органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку 

та боротьби зі злочинністю; це - спільна діяльність конкретних служб і підрозділів, 

спрямовану на вирішення загальних завдань, які мають рівноправне становище [173, 

с. 128]. 

Досліджуючи питання взаємодії органів внутрішніх справ із державною 

податковою службою (тепер – Державна фіскальна служба України) у процесі 

здійсненні правоохоронної діяльності, окремі автори, зокрема, Л.О. Фещенко 

пропонує власну дефініцію “ взаємодія органів внутрішніх справ з податковою 

службою” [215]. На її погляд, це спільна узгоджена діяльність, яка базується на 

об'єктивно існуючих необхідних взаємних зв'язках між ними та спрямована 

переважно на захист прав і свобод людини і громадянина та економічних інтересів 

держави [261, с. 5] . 

Не менш розрізненими в питанні визначення поняття взаємодії є науковці - 

криміналісти. На думку І.Ф. Герасимова, під взаємодією органів, покликаних 

протидіяти злочинності, виправдано розглядати такий взаємозв’язок у діяльності 

цих органів, який забезпечує розумне поєднання і найбільш ефективне використання 

повноважень, методів і засобів, властивих кожному із взаємодіючих органів, 

спрямований на запобігання, розкриття і розслідування злочинів [50, с. 106]. Інші 

науковці цієї ж галузі знань, розглядають взаємодію як: форму організації 
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розслідування злочинів; об’єднання сил, засобів і методів органів внутрішніх справ 

та інших правоохоронних органів; взаємозв’язок у процесі розкриття й 

розслідування злочинів; узгоджену діяльності щодо забезпечення успішного 

розкриття і розслідування злочинів кожною із сторін у межах своєї компетенції 

властивими їй засобами та методами; узгоджену діяльність процесуально 

незалежних учасників досудового розслідування, яка передбачає доцільне 

поєднання їх ділових і особистих якостей та спрямована на ефективне розкриття і 

розслідування злочинів і яка ґрунтується на законі або підзаконних актах; 

співробітництво, яке ґрунтується на спільності мети й організоване таким чином, що 

дії слідчого і експерта взаємно узгоджуються для досягнення найкращого 

результату в здійсненні завдань кримінального судочинства; діяльність щодо вибору 

ефективних засобів реалізації організаційних та практичних заходів, спрямованих на 

вирішення завдань виявлення, розкриття, розслідування та попередження злочинів, 

розшуку осіб, що переховуються від слідства та суду [87, с. 56; 115, с. 615; 116; 146, 

с. 69]. 

У роботах чи не найвідомішого науковця – криміналіста сучасного періоду 

P.С. Бєлкіна взаємодія визначається як одна із форм організації розслідування 

злочину, що являє собою засноване на законі співробітництво слідчого з органами 

дізнання, спеціалістами, експертами. Це співробітництво погоджене за цілями, 

місцем та часом [16, с. 30-31]. 

Не менш поглиблено і детально досліджували питання взаємодії науковці у 

сфері оперативно - розшукової діяльності. Однак і тут існують різні погляди. 

Принагідно зазначимо, що О.Г. Лєкарь одним із перших у теорії оперативно-

розшукової діяльності запровадив поняття “ взаємодії оперативних апаратів органів 

внутрішніх справ (ОВС)”, розуміючи під цим явищем спільні або погоджені за 

часом, місцем та метою дії двох і більше підрозділів (органів) щодо вирішення 

конкретних завдань боротьби зі злочинністю [173, с. 129]. Цього науковця 

підтримує Д.В. Гребельський та додає, що під час взаємодії суб'єкти цього процесу 

здійснюють управління в одній сфері діяльності (боротьбі зі злочинністю) з тими 

самими завданнями [174, с. 56].  
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На думку: О.М. Бандурки взаємодія - це комплекс спільних або узгоджених за 

часом і місцем дії кількох оперативних підрозділів щодо вирішення певних завдань 

у боротьбі зі злочинністю спільними зусиллями [12, с. 140]. І.П. Козаченка та В.Л. 

Регульського - своєрідна модель комплексного здійснення оперативно-розшукових 

та інших правоохоронних заходів, які здійснюються з урахуванням відповідних 

умов оперативної ситуації (обстановки). Таким чином, це концентрація сил, засобів і 

методів для досягнення поставленої мети, здійснення відповідних спільних заходів, 

вибір таких тактичних прийомів або їх комбінацій, які найкраще забезпечують 

виконання завдань у винятково короткі терміни силами і засобами, що є в 

розпорядженні суб'єктів взаємодії при найменших затратах і при безумовному 

дотриманні чинного законодавства [173, с. 180-181]. 

В.М. Стратонов під взаємодією слідчого з органами, що здійснюють дізнання 

для розшуку та встановлення місця знаходження підозрюваного пропонує 

розглядати узгоджено-організований відповідно до діючих законів і підзаконних 

нормативних актів, психологічно обумовлений процес офіційних та неофіційних 

взаємин співробітництва шляхом оптимального поєднання методів і засобів, 

притаманних цим службам, на основі взаємодопомоги і взаєморозуміння – з метою 

ефективного вирішення завдань кримінального судочинства і забезпечення безпеки 

учасників кримінального процесу [247, с. 983]. 

Дискусіною і дещо застарілою видається позиція З.Ф. Ковриги про те, що 

зміст тісної взаємодії органів, що здійснюють дізнання та слідчих полягає в лише 

тому, щоб процесуальним шляхом і у встановленій законом формі закріпити 

відомості, що отримані в результаті оперативно-розшукових заходів [95, с. 9]. 

На противагу цьому, І.М. Бацько зазначає, що вдалим у щойно наведеному 

визначенні є відокремлення заходів, спрямованих на вирішення завдань, які 

здійснюються спільно або узгоджено. Наприклад, слідчий не може здійснювати 

оперативно-розшукові заходи, а орган, що здійснює дізнання не уповноважений 

проводити деякі процесуальні дії навіть за дорученням слідчого або прокурора 

(складати повідомлення про підозру, обвинувальний акт та ін.). Тому в деяких 

випадках слідчий та оперативні працівники можуть діяти спільно й одночасно 
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(проводити огляд місцевості, будувати версії, складати спільний план розслідування 

кримінального правопорушення, проводити слідчий експеримент, проводити 

одночасно в різних місцях декілька обшуків у співучасників злочину тощо), а в 

деяких випадках – окремо [15, с. 363]. 

У свою чергу, В.В. Іванов під взаємодією оперативно-розшукових підрозділів 

органів внутрішніх справ зі слідчим розглядає організований згідно із чинним 

законодавством і відомчими нормативними актами процес ділового співробітництва 

(узгоджених або спільних заходів), спрямований на вирішення завдань 

кримінального судочинства і забезпечення безпеки учасників кримінального 

процесу (судочинства) [78, с. 17]. Однак видається, що й це формулювання є досить 

загальним. 

Отже як бачимо, навіть в контексті реалізації взаємодії у сфері оперативно – 

розшукової діяльності, тобто, коли центральним її суб’єктом виступає, із зрозумілих 

причин, не слідчий, все ж доречно зазначити, що і ці, щойно наведені визначення не 

є вичерпними (хоча існують ще й інші, які за певними елементами відрізняються 

одне від одного). У той же час усіх їх можна звести в певні групи залежно від ознак, 

які кожен автор заклав у дефініцію “ взаємодія ” у площині, власне, оперативно-

розшукової діяльності. Так, до першої групи можна віднести поняття, запропоновані 

О.М. Бандуркою, А.А. Глієвим, Д.В. Гребельським, В.П. Захаровим, В.Д. 

Пчолкіним, М.В. Стащаком тощо [52, с. 8; 74, с. 8; 220, с. 120; 242, с. 16]. Ці 

науковці, як вже частково було зазначено вважають, що “взаємодія” – це дії 

декількох суб'єктів взаємодії, погоджені за часом, місцем та метою. 

Другу групу науковців утворюють В.М. Атмажитов, В.Я. Мацюк, В.А. 

Некрасов, Л.В. Родинюк, які пропонують під взаємодією різних суб'єктів протидії 

злочинності розуміти погоджену діяльність процесуального, оперативно-

розшукового, адміністративного та організаційно-управлінського характеру [173, с. 

45, 132]. 

Третю групу формують В.П. Сапальов, О.О. Дульський, Г.О. Душейко, та 

вважають, що взаємодія - це сумісна організована внутрішня та зовнішня діяльність, 

узгоджена за метою, місцем і часом [227, с. 40; 270, с. 55-56]. 
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До четвертої групи входять В.П. Євтушок, І.П. Козаченко, В.Л. Регульський, 

Д.М. Середа, І.Р. Шинкаренко тощо [69, с. 23; 232, с. 156; 269, с. 59]. На їхню думку, 

під означеним процесом варто розуміти концентрацію сил, засобів і методів для 

досягнення поставленої мети. 

П'ята група включає погляди таких науковців, як К.В. Антонов, С.В. Діденко, 

Н.Є. Філіпенко тощо, які дотримуються думки, що взаємодія - це узгоджена за 

метою та іншими умовами спільна діяльність двох або більше підрозділів, під час 

якої вони здійснюють взаємний вплив один на одного та на відповідну сферу 

спільної діяльності [6, с. 138]. 

Процесуалісти кримінального циклу також внесли свою лепту в питання 

визначення поняття “взаємодія”. Вони, в більшому, розглядають взаємодію слідчого 

з органом дізнання (за КПК 1960 р.), відносячи її до загальних положень досудового 

розслідування. Так, В.П. Шибіко зазначає про необхідність взаємодіяти у зв’язку з 

тим, що органи мають спільні завдання боротьби зі злочинністю, але є 

самостійними, не підпорядкованими один одному, мають різні способи й методи 

боротьби зі злочинністю, правильне поєднання яких повинно забезпечити успіх у 

запобіганні і розслідуванні злочинів [130, с. 218-219]. А.Я. Дубинський під 

взаємодією пропонує розуміти засновану на законі, узгоджену за метою, часом і 

місцем діяльність незалежних в адміністративному аспекті органів, що виражається 

у поєднанні властивих цим органам засобів і методів попередження, припинення, 

розкриття і об’єктивного розслідування злочинів [64, с. 103]. В. М. Тертишник і 

С.В. Слинько пропонують визначення, що включає не лише суттєві риси такої 

діяльності, але й окремі елементи, які складають зміст спільної діяльності [252, 

с. 45].  

Якщо звернутись до праць науковців, які досліджували проблематику 

взаємодії в площині або специфіки розслідуваного в кримінальному провадженні 

злочину, або суб’єктного складу чи функціональної спрямованості, то також можна 

відзначити їх авторський різнобій у спробах визначення дефініції аналізованого 

поняття. Так О.О. Волобуєва досліджуючи особливості взаємодії слідчого з 

фахівцями під час збору інформації про особу, яка скоїла злочин, визначає, що 
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взаємодія в цьому контексті це така, що ґрунтується на законі, спільна, узгоджена 

діяльність слідчого і фахівців, у процесі якої фахівці, застосовуючи свої спеціальні 

знання і навички, доцільно використовуючи засоби та методи своєї діяльності, 

сприяють слідчому у виявленні, фіксації та дослідженні джерел доказової 

інформації, для швидкого розкриття та якісного розслідування злочину взагалі і 

встановлення особи, яка скоїла злочин, зокрема [44, с. 17]. 

В. В. Ковальов, аналізуючи взаємодію слідчого з працівниками експертної 

служби МВС України визначає її як засновану на нормах закону та підзаконних 

нормативних актах спільну діяльність не підпорядкованих організаційно суб’єктів з 

відмінною компетенцією та спеціалізацією, узгоджену за часом, місцем, засобами і 

методами реалізації для вирішення конкретних завдань, що зумовлюються 

характером слідчої ситуації, для розв’язання якої вона здійснюється, з метою 

розкриття та розслідування злочинів, встановлення об’єктивної частини та 

забезпечення правильного застосування закону [94, с. 24] . 

О.В. Старченко, визначаючи місце та роль зовнішньої взаємодії у слідчій 

діяльності (цілком обґрунтовано розмежовуючи взаємодію слідчого на внутрішню 

та зовнішню, про що ще йтиметься) пропонував вважати її видом 

взаємопов’язаності слідчого та інших суб’єктів, яка передбачає діяльність різних 

ланок (елементів) декількох соціальних організаційних систем та полягає в 

узгодженні й координації притаманних їм форм діяльності, сумісному використанні 

сил, прийомів і методів, спільній участі в розробленні та здійсненні комплексних 

заходів, спрямованих на одночасне розв’язання задач, що виникають під час 

процесуальної діяльності слідчого, та власних соціальних завдань. Також він 

зауважував, що “…категорії „ взаємодія слідчого” та „ взаємодія слідчого під час 

розслідування злочинів ” не є тотожними, що легко пояснити тим, що розв’язання 

завдань, які виникають у процесі процесуальної діяльності слідчого, як це було 

вказано вище, не завжди має за мету безпосередньо розслідувати злочини” [241, с. 

41]. 

Все вищенаведене, ще раз підкреслює суттєву розбіжність у визначенні 

поняття взаємодії у кримінальному провадженні взагалі, не кажучи вже зокрема про 
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взаємодію слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у цьому 

провадженні. Обумовлене це, по – перше, значною кількістю можливих суб’єктів 

більш ніж складної системи взаємодії слідчого у досудовому розслідувані 

кримінальних правопорушень, вплив специфічності діяльності яких в цьому дійстві, 

переважно, не враховувався. Адже, так чи інакше, до цієї системи входять органи 

прокуратури; різні підрозділи органів внутрішніх справ, Служби безпеки; 

представники чималої кількості інших державних органів України, судові експерти, 

спеціалісти та консультанти відповідних галузей знань, аудитори, представники 

підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян, громадські формування з 

охорони громадського порядку тощо [285, с. 121]. 

По – друге, відсутністю законодавчого визначення (дефініції) аналізованого 

поняття (передусім, у КПК України). Справді, його не було і немає. Лише із 

загального контексту тих чи інших норм, можемо робити висновки, що йдеться про 

“ взаємодію ”. Разом з тим оперативно - розшуковій діяльності цей термін, знову ж 

таки без дефініції, використовується як у низці галузевих законів та відомчих 

підзаконних нормативно – правових актів. Щоби переконатись в цьому, паралельно 

з’ясуємо, що ж слугує правовими основами взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні?  

Зрозуміло, це, як вже було зазначено, різні нормативно-правові акти, а саме: 

1. Конституція України. Вона є ключовим нормативно-правовим актом, що 

слугує підґрунтям для визначення основних засад українського законодавства. 

Також Конституція України, з одного боку, гарантує громадянам підтримання 

правопорядку та забезпечення безпеки, з іншого – дотримання їх прав у реалізації 

такої діяльності. Тому відповідні положення знайшли своє відображення у 

ключових засадах (принципах) взаємодії, в тому числі і слідчого, з відповідними 

суб’єктами у тих чи інших видах правоохоронної діяльності. 

2. Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси України. Перший 

визначає умову за якої можливо застосовувати кримінальне процесуальне 

законодавство (наявність/відсутність події злочину), другий, безпосередньо 

визначає процесуальні засади взаємодії слідчого з іншими суб’єктами розшуку. 
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Якщо більш детально, то можна звернутись до вже згадуваних ст.ст. 40, 41 та 

281 та низки інших статей Кримінального процесуального кодексу України, в яких, 

так чи інакше, визначені загальні межі повноважень слідчого й оперативних 

підрозділів під час здійснення взаємодії у кримінальному провадженні. Згідно 

зазначених норм, безпосередня взаємодія здійснюється на підставі доручення 

слідчого оперативним підрозділам щодо проведення слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових) дій і зорієнтована на розв'язання наступних 

завдань, зокрема на розслідування злочинів і розшук підозрюваних, 

місцезнаходження яких невідоме. 

Разом з тим, аналіз норм КПК 2012 р. свідчить про певну відсутність (на 

противагу КПК 1960 р.) у слідчого чітко законодавчо визначених повноважень щодо 

надання оперативним підрозділам доручень чи вказівок на проведення оперативно - 

розшукових заходів, потреба в яких, є актуальною і в практиці вже відкритих 

кримінальних проваджень. 

Відповідно до п.2 ч.1 ст.7 Закону України "Про ОРД" підрозділи, які 

здійснюють оперативно - розшукову діяльність зобов'язані виконувати письмові 

доручення слідчого, вказівки прокурора та ухвали слідчого судді, суду і запити 

повноважних державних органів, установ та організацій про проведення 

оперативно-розшукових заходів [208]. Тобто виникає певна неузгодженість. Вона 

полягає в тому, що у чинному КПК України на противагу Закону України "Про 

ОРД", не передбачено можливість залучення слідчим оперативних підрозділів до 

взаємодії шляхом, доручення їм проводити оперативно – розшукові заходи, хоча 

потреба в цій формі взаємодії слідчого і оперативних підрозділів практично існує.  

Підтвердження цьому знаходимо і в літературі. Зокрема, Р.І. Благута зазначає, 

що використання можливостей оперативно - розшукової діяльності не лише у 

процесі виявлення й припинення, а також у процесі провадження за фактами 

вчинення злочину для збирання фактичних даних завжди визначалось як актуальне 

[23]. Інший автор, В.О. Глушков, досліджуючи проблеми вдосконалення 

законодавства України про оперативно-розшукову діяльність ще до вступу КПК 

2012 р. у силу, справедливо визначив, що окремі норми двох взаємопов’язаних 
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нормативних актів, зокрема Закону України “Про ОРД” та КПК України, які 

регламентуватимуть діяльність суб’єктів ОРД та досудового слідства, повинні 

містити узгоджено кореспондуючі та взаємодоповнюючі положення” [53].  

Саме тому, “не мало б бути жодних сумнівів у доцільності та навіть 

необхідності застосування можливостей негласних слідчих (розшукових) дій 

(НСРД) як процесуальної форми оперативно – розшукової діяльності (ОРД) у 

кримінальному провадженні. Так само не повинно бути сумнівів у використанні 

оперативно – розшукових заходів (негласних, розвідувальних та конрозвідувальних 

заходів), які застосовуються у процесі підготовки та наступному проведенні 

відповідних НСРД. Без цієї підготовки засобами ОРД, вказані дії позбавленні сенсу 

та фактичної можливості досягнення мети їх проведення отримання або перевірку 

доказів у конкретному кримінальному провадженні” [53].  

Отже, йдеться про те, що згідно з положеннями ст. 214 КПК і ч.2 ст.7 Закону 

України “ОРД” оперативний підрозділ у разі виявлення під час здійснення ОРД 

ознак злочину зобов’язаний невідкладно направити зібрані матеріали до 

відповідного органу досудового розслідування для початку досудового 

розслідування. Однак, з метою розшуку осіб, які переховуються від органів 

досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування 

кримінального покарання, а також безвісті відсутніх, що підтверджується змістом 

ст. 6 Закону України “Про ОРД” відповідні цій меті оперативно – розшукові заходи 

можуть здійснюватись і після виявлення факту вчинення злочину у вже відкритому 

у встановленому законом порядку кримінальному провадженні [161].  

У випадку ж, коли ознаки злочину виявлені під час проведення оперативно-

розшукових заходів, що тривають, і припинення яких може негативно вплинути на 

результати кримінального провадження, підрозділ, який здійснює ОРД, повідомляє 

відповідний орган досудового розслідування та прокурора про виявлення ознак 

злочину, закінчує проведення оперативно - розшукового заходу, після чого 

направляє зібрані матеріали, у яких зафіксовано фактичні відомості про протиправні 

діяння окремих осіб і груп, відповідальність за які передбачена КК України, до 

відповідного органу досудового розслідування. А далі, за наявності необхідних 
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підстав, визначених у ч.2 ст. 246 КПК України, і потреби в негласному отриманні 

відомостей про злочин та особу, яка його вчинила, слідчий, прокурор можуть 

ініціювати проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії. 

Тож, усуненню зазначеної прогалини та неузгодженості між КПК і ЗУ "Про 

ОРД" могла б сприяти, як видається, оновлена редакція ч.1 ст. 41 КПК України, а 

саме: “1. Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, 

Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, 

органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного 

законодавства, органів Державної пенітенціарної служби України, органів 

Державної прикордонної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії, 

негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно – розшукові заходи в кримінальному 

провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, 

оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного 

антикорупційного бюро України – за письмовим дорученням детектива або 

прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури”. 

Крім цього, практичне застосування приписів КПК визначає ще одну 

проблему, залишену поза увагою законодавця. Йдеться про законодавчу 

невизначеність змісту самої форми доручення слідчого щодо проведення 

оперативними підрозділами слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) 

дій. Лише на підставі загальних вимог гл. 5 розділу 1 КПК до форми і змісту 

процесуальних документів, письмове доручення слідчого на практиці містить: 

посаду, звання, прізвище та ініціали керівника правоохоронного органу, назву 

оперативного підрозділу, який повинен виконати доручення; назву кримінального 

провадження і його реєстраційний номер у ЄРДР; стислий виклад обставин 

кримінального правопорушення, встановлених під час розслідування, перелік дій, 

які необхідно виконати, і мету їх виконання; за необхідності - викладення порядку і 

засобів виконання процесуальних дій (слідчий не має права вказувати порядок 

проведення оперативно-розшукових заходів); строк виконання доручення. У 

дорученні також роблять посилання не лише на п. 3 ч. 2 ст. 40, а й на ч.4 ст. 7 ЗУ 

"Про ОРД", яка прямо передбачає обов'язок оперативних підрозділів виконувати 
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доручення слідчого та прокурора [131, с. 141-142; 201]. Аналогічно, лише на 

підставі загальних вимог оформляються такі ж письмові доручення і органу 

досудового слідства, і оперативному підрозділу іншої територіальної юрисдикції 

[132, с. 132]. 

Із вищенаведеного випливає декілька проблемних аспектів.  

Перший аспект полягає в тому, що дискусійним є питання щодо доцільності 

надіслання доручень слідчого уповноваженому оперативному підрозділу (зокрема - 

керівнику органу, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення 

кримінального правопорушення і у складі якого знаходяться орган розслідування 

та/або оперативні підрозділи, уповноважені на проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій (ст. 246 КПК України), який безпосередньо негласні слідчі 

(розшукові) дії не проводить, а для цього на підставі свого завдання згідно з п. 3.8 

вже згаданої Інструкції лише залучає відповідні оперативні та оперативно-технічні 

підрозділи. У цьому контексті ми цілком погоджуємося з тими науковцями, які 

вважають, що з метою підвищення оперативності проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій доцільно зазначені доручення слідчого надсилати безпосередньо 

тому оперативному чи оперативно-технічному підрозділу, який уповноважений на її 

проведення. До речі, така практика вже має місце в СБ України і є виправданою та 

відповідає вимогам чинного КПК України. У зв’язку з викладеним доцільно внести 

відповідні зміни до КПК України та розділу ІІІ Інструкції [186]. 

Другий - доручення слідчого щодо проведення слідчих (розшукових), 

негласних слідчих (розшукових) дій складаючись не те, що на ім'я керівника органу 

оперативного підрозділу, а на ім'я лише керівника відповідного правоохоронного 

органу, не містить жодної інформації стосовно конкретного співробітника 

оперативного підрозділу чи групу таких, які й будуть безпосередньо виконувати в 

межах взаємодії відповідну слідчу (розшукову) дію чи дії іншого процесуального 

характеру. Цей факт, як видається, порушує право відповідних учасників 

кримінального провадження заявити йому (їм) відвід за наявності підстав, 

визначених ст.77 КПК України [201]. 
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І третій проблемний аспект стосується факультативності, а не обов’язковості 

визначення слідчим (ініціатором взаємодії) в дорученні строків його виконання. Як 

наслідок – мають місце випадки безпідставних зволікань з виконанням 

оперативними підрозділами своєї територіальної юрисдикції чи органами 

досудового розслідування іншої територіальної юрисдикції аналізованого виду 

слідчих доручень (Додаток А, Б – пункти 19, 20). 

Отже, необхідно визнати, що норми КПК 2012 р. та Інструкції в частині 

регламентації питань взаємодії слідчих як між собою, так і з працівниками 

оперативних підрозділів різних територіальних юрисдикцій потребують певного 

доопрацювання та законодавчого врегулювання з метою усунення наявних протиріч. 

Іншими словами КПК України доцільно доповнити статтею за такими назвою та 

змістом:  

“Стаття 41¹. Доручення на проведення негласної слідчої (розшукової) дії 

Слідчий, прокурор надсилає доручення на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії оперативному чи оперативно-технічному підрозділу, який 

уповноважений на її проведення. 

До доручення слідчого, прокурора додається ухвала слідчого судді про дозвіл 

на проведення негласної слідчої (розшукової) дії чи постанова слідчого, прокурора 

про проведення негласної слідчої (розшукової) дії.  

Доручення складається у двох примірниках на офіційному бланку органу 

досудового розслідування чи прокуратури відповідного рівня. Воно повинно бути 

вмотивованим, містити інформацію, яка необхідна для його виконання, чітко 

поставлене завдання, що підлягає вирішенню, строки його виконання, визначати 

конкретного прокурора, якому необхідно направляти матеріали в порядку, 

передбаченому ст. 252 цього кодексу, містити відомості про особу (осіб) яка буде 

проводити негласну слідчу (розшукову ) дію, згідно вимог, встановлених ст. 251 

цього кодексу. 

У дорученні також може визначатись порядок взаємодії між слідчим, 

прокурором і уповноваженим оперативним підрозділом, а також терміни складання 

протоколів про хід і результати проведеної негласної слідчої (розшукової) дії або її 
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проміжного етапу. Оперативний підрозділ не має права передоручати виконання 

доручень іншим оперативним підрозділам. ”  

Також, одним з ключових є й інші положення ст. 246 КПК України, у якій 

зазначено, що слідчий може проводити негласні слідчі (розшукові) дії самостійно, 

спільно з уповноваженими оперативними підрозділами, залучати до їх проведення 

інших осіб, а також доручати їх проведення уповноваженим оперативним 

підрозділам. Тобто, ця норма безпосередньо передбачає можливість взаємодії 

слідчого з відповідними учасниками кримінального провадження. На продовження 

цього діє, зокрема, і вже також згадувана ст. 275 “Використання конфіденційного 

співробітництва”. Незважаючи на те, що згідно визначених у цій статті приписів, 

слідчий особисто не може встановлювати конфіденційне співробітництво з 

відповідними фізичними особами, він все ж вправі не лише використовувати 

інформацію, отриману від негласних штатних та позаштатних працівників 

оперативного підрозділу, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а 

й залучати таких осіб до проведення таких дій.  

З одного боку, щоби вже до цього більше не повертатись, а з іншого, дещо 

забігаючи наперед, необхідно зазначити наступне. Незважаючи на очікуваний із 

прийняттям нового КПК України прорив у вирішенні багатьох проблемних аспектів 

використання результатів оперативно – розшукової діяльності (ОРД), все ж чимало з 

них залишились, або навіть є нововиниклими. І, зокрема, досить проблематичними 

залишаються питання щодо меж та умов використання конфіденційного 

співробітництва як в ОРД, так і в кримінальному провадженні. Конфіденти – це 

приватні фізичні особи, з якими оперативні підрозділи органів, що здійснюють ОРД, 

встановили на платній чи безплатній основі відносини співробітництва, 

передбачаючи надання такими громадянами вказаним апаратам сприяння на 

конфіденційній основі у виконанні покладених на них завдань [172]. 

Право оперативних підрозділів мати гласних і негласних штатних та позаштатних 

працівників регламентовано п.13 ст.8 Закону України "Про оперативно розшукову 

діяльність" [208]. Використання негласного співробітництва в ОРД полягає у 

безпосередньому функціонуванні різних категорій конфідентів у кримінальному 
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середовищі, що надає можливість одержання необхідних відомостей, досягнення 

цілей виявлення, запобігання й розкриття злочинів та документування злочинних 

дій. Вирізняють два основні напрями використання конфідентів. Перший передбачає 

залучення громадян та їх використання як негласних співробітників у рішенні 

оперативно-розшукових завдань. Другий – залучення громадян для використання їх 

знань, умінь і навичок, фіксації ними дій осіб, які перевіряються, що дозволить 

надалі залучити їх як свідків.  

Нам видається, що у зв'язку з прийняттям нового Кримінального 

процесуального кодексу та внесенням змін до Закону України "Про ОРД" питання 

щодо форм конфіденційного співробітництва потребує перегляду (йдеться про 

доповнення п. 14 ч. 1 ст.8 Закону відсилкою до положень ст. 275 КПК України, в той 

час як сам Закон не містить відомостей про порядок та умови використання 

конфідентів) [194]. 

У зазначеній статті КПК України визначено лише дві форми використання 

конфіденційного співробітництва: 1) використання інформації, отриманої внаслідок 

конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій (НСРД); 2) залучення конфідентів до проведення НСРД. 

Тобто кримінальним процесуальним законодавством обмежено можливості слідчого 

щодо використання конфідентів під час досудового розслідування, а саме: не 

передбачено використання інформації конфідента під час проведення інших слідчих 

(розшукових) дій (СРД), які не включено до гл. 21 КПК України, як і не передбачено 

можливість використання конфідента як свідка подій, що є предметом 

розслідування, а також при виконанні інших слідчих (розшукових) дій, не 

пов'язаних з проведенням НСРД. 

Відтак, оскільки Закон України "Про ОРД" відсилає до норм КПК, оперативні 

підрозділи вправі використовувати негласне співробітництво під час проведення 

оперативно-розшукових заходів або лише оперативно-технічних за аналогією з 

НСРД. 

Відповідно виникає запитання, чи можна за таких умов використовувати 

конфідентів як джерело інформації поза проведенням оперативно – розшукових 
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заходів (ОРЗ), як підставу для заведення ОРС, прийняття рішень про її закриття чи 

зупинення, для використання їх знань, умінь, навичок, з метою використання їх у 

подальшому як свідків у разі одержання ними інформації поза межами оперативно-

розшукових заходів? Поки, що відповіді немає. 

З метою усунення вказаних протиріч, удосконалення чинного оперативно-

розшукового та кримінального процесуального законодавства, спираючись на 

висловлені опитаними респондентами зауваження виправдано запропонувати п.14 

ч.1 ст.8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" викласти у 

наступній редакції: "використовувати конфіденційне співробітництво для 

досягнення завдань оперативно-розшукової діяльності". 

Однак і це не все. Аби знову згодом не повертатись до проблем законодавчого 

наповнення сутності письмових доручень слідчого оперативним підрозділам у 

кримінальному провадженні, розглянемо на завершення ще кілька організаційних і 

процесуальних особливостей цього правового і, одночасно, тактичного засобу 

взаємодії слідчого з оперативними підрозділами. Залишаючись дискусійними у 

зв’язку з прийняттям нового КПК вони, як і вищенаведені, також породжують 

нарікання практичних працівників [91]. 

Відомо, що підставою для звернення слідчого по допомогу оперативних 

підрозділів шляхом скерування їм письмового доручення є, крім іншого, і відповідна 

оперативна інформація. Про можливість подальшого використання ним цієї 

інформації, слідчий повинен письмово повідомити той орган, який її одержав. 

Тільки після цього слідчий може розглянути питання про необхідність доручення в 

порядку п.3 ч.2 ст. 40 КПК. Однак, як випливає з ч.2 ст. 40 КПК, це можуть бути 

доручення лише про проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих 

(розшукових) дій. Тобто, доручати проведення інших процесуальних дій КПК 

слідчого не уповноважує. 

Обов’язок підрозділів, які здійснюють оперативно - розшукову діяльність, 

виконувати письмові доручення слідчого, прокурора передбачено, як вже було 

зазначено, ч.3 ст. 41 КПК України та п. 2 ст. 7 Закону України “Про ОРД“ . 

Головним тут є правило - висловити в дорученні саме те, що має встановити в 
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інтересах кримінального провадження орган, а не які заходи він повинен для цього 

здійснити. Слідчий може висловити доручення словами “здійснювати оперативно-

розшукову діяльність з метою одержання джерел доказів у кримінальному 

провадженні“, “з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне 

правопорушення“, “з метою встановлення фактичних обставин вчинення 

кримінального правопорушення“. Це – загальновживана як для цього випадку 

термінологія. Одна, слідчий може надати й більш конкретні доручення “ з метою 

отримання інформації про контакти підозрюваного з іншими особами в якийсь 

проміжок часу“, “з метою розшуку матеріальних цінностей, які належать 

підозрюваному”. Можуть бути й інші питання, які в інтересах кримінального 

провадження мають перевірятися шляхом здійснення оперативно-розшукової 

діяльності [12, с. 318]. 

Необхідність у проведенні спільних гласних і негласних СРД виникає частіше 

в таких ситуаціях: хорошого знання оперативним працівником обставин вчинення 

кримінального правопорушення; використання негласних оперативно-розшукових 

відомостей, які вимагають зашифровки; у разі встановлення оперативним шляхом 

конкретних намірів підозрюваних - протидіяти слідству, й участь співробітника 

сприятиме їх нейтралізації; використання орієнтуючої інформації для слідчого, 

отриманої оперативним шляхом для організації й тактики гласних і негласних СРД. 

У виборі тактики проведення спільних слідчих (розшукових) і негласних 

слідчих (розшукових) дій слідчий та оперативний працівник повинні ретельно 

готуватися, передбачаючи дотримання процесуальних вимог, які гарантують 

забезпечення законності, обговорювати послідовність дій, черговість запитань, 

реакцію допитуваного, захисника й інші обставини. Якщо під час підготовки наявні 

різні пропозиції, дискусії щодо варіантів тактики поведінки, обговорення сценарію 

майбутньої дії, то перед початком слідчої дії весь її хід і процесуальний розвиток 

визначає слідчий. 

Залучення до участі у слідчій дії посадової особи оперативного підрозділу, 

згідно з вимогами норми, має бути відображено в протоколі, відповідно до 

нормативних правил його оформлення. Однак, у якій би формі не здійснювалася 
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взаємодія слідчого й оперативного підрозділу, вона має відповідати двом основним 

умовам: чітке розмежування функцій взаємодії та взаємна погодженість рішень і дій 

слідчого й оперативного підрозділу. Єдність цих умов та їхнє дотримання є 

гарантією ефективності взаємодії слідчого й оперативного підрозділу у вирішенні 

завдань кримінального провадження. Зазначені у ч.1 ст. 41 КПК оперативні 

підрозділи є складовими структурами відповідних правоохоронних органів та 

активними учасниками взаємодії зі слідчим. Однак їх особливість полягає в тому, 

що вони наділені законом повноваженнями з проведення оперативно-розшукових 

заходів.  

З метою унеможливлення випадків втручання у процесуальну діяльність 

оперативного працівника під час проведення гласних і негласних СРД у зв’язку з 

виконанням доручення слідчого, забороняється здійснення будь-якого впливу під 

час досудового розслідування з боку осіб, що не мають на те законних повноважень. 

Працівникам оперативного підрозділу надається право, згідно з дорученням 

слідчого, звертатися з клопотаннями до прокурорів і слідчих суддів щодо 

проведення НСРД та тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення 

(виїмки). При цьому вони обмежуються у праві звертатись до слідчого судді, 

прокурора, що надалі має забезпечити економію часу слідчого, який на сьогодні 

витрачається на технічну роботу з підготовки клопотань щодо проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, їх погодження процесуальними прокурорами 

та отримання ухвали в Апеляційних судах, що вимагає безпосередньої присутності 

слідчих, у тому числі їх прибуття в адміністративні центри Автономії та областей з 

віддалених районів. Ми погоджуємось із вищеназваними науковцями, що до ст. 41 

КПК України доречно запропонувати зміни, які дають змогу домогтися виконання 

вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого 

розслідування кримінальних правопорушень, досягти якісного та своєчасного 

проведення гласних і негласних СРД . 

З урахуванням висловлених пропозицій, ч. 2. ст. 41 КПК України могла б 

набути наступного вигляду: 

“Стаття 41. Оперативні підрозділи 
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2. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного 

підрозділу користується повноваженнями слідчого. Втручання у процесуальну 

діяльність співробітника оперативного підрозділу, що здійснюється у межах 

доручення, осіб, які не мають на те законних повноважень, забороняється. 

Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу 

внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають 

права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власного 

ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора, за 

винятком випадків, коли таке звернення здійснюється за дорученням слідчого. 

3. Співробітник оперативного підрозділу може звернутися до слідчого, 

прокурора з клопотанням про проведення слідчих (розшукових) або негласних 

слідчих (розшукових) дій з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення”. 

3. Наступною групою джерел правових підстав для взаємодії слідчого з 

відповідними суб’єктами у кримінальному провадженні виправдано вважати, крім 

вже згадуваного Закону України “Про ОРД”, також Закони України: “Про 

Національну поліцію”, “ Про Службу безпеки України ”, “Про прокуратуру”, “ Про 

державну таємницю ”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві ”, “ Про організаційно-

правові основи боротьби з організованою злочинністю” , “Про охоронну діяльність”, 

“Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону“ тощо. 

Здебільшого, ці законодавчі акти визначають правовий статус окремих суб’єктів 

взаємодії, їх права та обов’язки тощо.  

У ст. 5 Закону України “Про Національну поліцію” зазначено, що поліція у 

процесі своєї діяльності взаємодіє з органами правопорядку та іншими органами 

державної влади, а також органами місцевого самоврядування відповідно до закону 

та інших нормативно-правових актів. Згідно ж п. 4 ч.2 ст. 25 поліція здійснює 

інформаційну взаємодію з іншими органами державної влади України тощо [207]. 

Крім вже названого у ст. 7 Закону України “Про ОРД” зазначено, що 

підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, зобов'язані 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1835-14
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виконувати письмові доручення слідчого про проведення оперативно-розшукових 

заходів (п.2); здійснювати взаємодію між собою та іншими правоохоронними 

органами, в тому числі слідчими, з метою швидкого і повного попередження, 

виявлення та припинення злочинів (п.5); забезпечити із залученням інших 

підрозділів безпеку працівників правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів (п. 6). 

У контексті адаптування цього закону до чинного КПК є сенс, як видається, 

звернути увагу на наступне. Закон України “ Про ОРД” у ч.1 ст. 6 визначає підстави 

для проведення оперативно-розшукової діяльності: 1) наявність достатньої 

інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за 

допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про: злочини, що готуються; 

осіб, які готують вчинення злочину та ін. Ми солідарні з тими дослідниками, які 

вважають, що доповнення п.1 ч.1 ст.6 словами “або вчиняють злочини” дасть змогу 

оперативним підрозділам повною мірою забезпечити виконання п. 1 ст. 7 Закону 

України “Про ОРД” у частині своєчасного виявлення і припинення злочинів. 

Фактично, за наявності інформації про особу, яка вчиняє злочини, мова йде лише 

про суб’єкт цього злочину, а решту його ознак (об’єкт, об’єктивна й суб’єктивна 

сторона) необхідно встановити за допомогою проведення оперативно-розшукових 

заходів. Відсутність усіх ознак злочину в зібраних оперативними підрозділами 

матеріалах у межах оперативно-розшукової справи призведе до повернення 

органами досудового розслідування таких матеріалів на доопрацювання та не дасть 

змоги вчасно розпочати досудове розслідування, оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 7 

Закону України “Про ОРД“, лише після збору матеріалів, де зафіксовано фактичні 

дані про протиправні діяння особи (осіб), такі матеріали направляються до органу 

досудового розслідування [91, с. 373]. 

У ст.16 Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю” від 30 червня 1993 р. визначено основні положення 

щодо взаємодії органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України у 

питаннях боротьби з організованою злочинністю [209]. 
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У Законі України “Про охоронну діяльність” є Розділ V “Взаємодія суб’єктів 

охоронної діяльності з правоохоронними органами та громадськістю”, в якому 

закріплено, що суб'єкти охоронної діяльності (це - суб'єкт господарювання будь-якої 

форми власності, створений та зареєстрований на території України, що здійснює 

охоронну діяльність на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії) та 

правоохоронні органи можуть спільно організовувати взаємодію і надавати 

взаємодопомогу у діяльності, що спрямована на попередження, припинення і 

розкриття кримінальних правопорушень та забезпечення охорони громадського 

порядку [214].  

Тут також зазначені форми взаємодії з правоохоронними органами, зокрема: 

1) проведення спільних нарад, консультацій; 2) обміну інформацією з питань 

попередження та припинення правопорушень; 3) інших не заборонених 

законодавством заходів за умови, що не порушуються права та обов'язки суб'єктів 

господарювання і здійснення таких заходів належить до компетенції відповідного 

правоохоронного органу. 

У ст. 3 “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону “ зазначено, що громадські формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону створюються і діють у взаємодії з правоохоронними органами, 

Державною прикордонною службою України, органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування, додержуючись принципів гуманізму, 

законності, гласності, добровільності, додержання прав та свобод людини і 

громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, рівноправності членів цих 

формувань [216]. Серед основних завдань громадських формувань з охорони 

громадського порядку закріплено: надання допомоги органам внутрішніх справ у 

забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні 

адміністративним проступкам і злочинам; інформування органів та підрозділів 

внутрішніх справ про вчинені або ті, що готуються, злочини, місця концентрації 

злочинних угруповань; сприяння органам внутрішніх справ у виявленні і розкритті 

злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, 

установ, організацій, громадян від злочинних посягань; участь у забезпеченні 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1835-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/1835-14


77 

 

безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і 

правопорушеннями неповнолітніх (ст. 9). Також передбачено, що для виконання 

завдань, визначених у цьому Законі, громадські формування з охорони громадського 

порядку та їх члени мають право: брати участь у забезпеченні охорони громадського 

порядку разом з працівниками поліції, а в сільській місцевості - самостійно шляхом 

виконання конкретних доручень керівника відповідного органу внутрішніх справ; 

вживати спільно з працівниками поліції заходів до припинення адміністративних 

правопорушень і злочинів; взаємодіяти в контексті ведення індивідуально-

профілактичної роботи з особами, схильними до вчинення адміністративних 

правопорушень і злочинів; надавати допомогу у боротьбі із злочинами у сфері 

економіки, податкового законодавства, а також пияцтвом, наркоманією, 

порушеннями правил торгівлі та у сфері благоустрою території міст, інших 

населених пунктів; забезпечувати безпеку дорожнього руху; вносити до органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 

організацій незалежно від форм власності пропозиції щодо запобігання 

адміністративним правопорушенням і злочинам, виникненню причин і умов, що 

сприяють їх вчиненню (ст. 10). Громадські формування з охорони громадського 

порядку проводять свою діяльність під контролем органів внутрішніх справ: 

спільного з працівниками органів внутрішніх справ патрулювання і виставлення 

постів на вулицях, майданах, залізничних вокзалах, в аеропортах, морських і 

річкових портах, у місцях компактного проживання громадян, розташування 

підприємств, установ, організацій, навчальних закладів тощо; участі в забезпеченні 

охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, погоджених у 

випадках, передбачених законом, з виконавчими органами місцевого 

самоврядування; участі у заходах правоохоронних органів, спрямованих на 

боротьбу з окремими видами правопорушень (ст. 11). Членами громадських 

формувань з охорони громадського порядку і державного кордону можуть бути 

громадяни України, які досягли 18-річного віку, виявили бажання брати участь у 

зміцненні правопорядку та здатні за своїми діловими, моральними якостями і 

станом здоров'я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов'язання. 
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Члени громадських формувань з охорони громадського порядку і можуть брати 

участь у забезпеченні правопорядку за місцем реєстрації цих об'єднань та лише 

після проходження відповідної правової та спеціальної підготовки в органах 

внутрішніх справ, і одержання в органі місцевого самоврядування посвідчення 

члена громадського формування і нарукавної пов'язки, зразки яких затверджуються 

Кабінетом Міністрів України. Підготовка членів зазначених громадських формувань 

здійснюється у порядку, що встановлюється Міністерством внутрішніх справ 

України і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 

справах охорони державного кордону України (ст. 12). 

Наступна група – підзаконні нормативно-правові акти Кабінету Міністрів 

України, міністерств та відомств, до яких, наприклад, належать: “Порядок 

організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях…” [205]; 

“Звід відомостей, що становлять державну таємницю”, затверджений наказом 

Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440 [199]; «Інструкція про порядок 

залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної 

служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в 

проведенні огляду місця події, затверджена Наказом МВС України 03.11.2015 № 

1339 [202]; Вже згадувані, “Типове положення про громадську раду при 

міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, 

районній, районній у м. Києві та Севастополі державній адміністрації”, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996, а також 

“Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими 

органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та 

розслідуванні кримінальних правопорушень”, затверджена наказом МВС України 

14.08.2012 № 700; «Інструкції про порядок залучення працівників органів 

досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх 

справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події, 

затверджена Наказом МВС України 03.11.2015 № 1339; “Про організацію діяльності 

http://zakon.rada.gov.ua/go/z1769-12
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органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України”, Наказ 

МВС України від 09.08.2012 № 686 та інші [198; 210].  

Підзаконні нормативно правові акти переважно конкретизують як саме має 

відбуватись взаємодія між слідчим та іншими її суб’єктами, досить часто 

визначаючи конкретні алгоритми дій у цій сфері. Нормативно найбільш насиченими 

в контексті організації та здійснення взаємодії слідчого у кримінальному 

провадженні є, на наш погляд, вже неодноразово згадувана Інструкція № 700 та 

Наказ МВС України від 09.08.2012 № 686 “Про організацію діяльності органів 

досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України”. З цими 

правовими документами згодом працюватимемо більш конкретно А тому, щоби 

уникнути повторів, наводити відповідні їх статті, що стосуються взаємодії слідчого 

у кримінальному провадженні не будемо. 

 Отже як бачимо, в чинному законодавстві України, передусім кримінальному 

процесуальному, немає безпосередньої норми, яка б визначала поняття взаємодії 

взагалі та взаємодії слідчого з відповідними суб’єктами у кримінальному 

провадженні зокрема. Це зроблено лише на доктринальному рівні у відповідних, у 

більшому згаданих нами, науково-правничих працях з кримінального процесу, 

криміналістики, оперативно-розшукової діяльності, прокурорського права тощо. 

Саме там знаходимо авторські напрацювання щодо їхнього розуміння поняття та 

сутності тих чи інших видів взаємодії слідчого із доволі різноманітними за 

юридичним статусом суб’єктів у кримінальному провадженні.  

Однак необхідно зазначити, що переважна більшість із них, в певною мірою, 

були сформульовані до прийняття нині чинного КПК України, а отже містять 

змістовні та термінологічні похибки, прогалини; часто - не містять посилань на, 

принаймні бажану як для логіки побудови дефініції, інформацію про правову 

основу, суб’єктний склад, функціонально – видову і перспективну спрямованість 

тощо. 

Взявши за основу базове формулювання розуміння системи взаємодії слідчого 

з іншими суб’єктами, а саме, що це узгоджена діяльність різноманітних ланок однієї 

або декількох організованих систем, спрямована на досягнення спільної мети з 

http://zakon.rada.gov.ua/go/z1769-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/z1769-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/z1769-12
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найменшими витратами сил, засобів і часу, а також скориставшись більшістю із 

наведених в роботі визначень поняття “взаємодія слідчого в розслідуванні злочинів” 

спробуємо виокремити ті загальні ознаки, що дозволять, як видається, 

сформулювати це поняття в потрібному обсязі і по новому [126, с.279]. 

Що ж до загальних ознак, характерних взаємодії слідчого в кримінальному 

провадженні, то серед таких виправдано розглядати, принаймні: а) різновид сумісної 

діяльності; б) її нормативне забезпечення; в) наявність суб’єктного складу (не 

менше двох учасників); г) систематичність та стійкість зв’язків; д) погодженість 

спільних дій за метою, місцем, часом, засобами та методами; є) спрямованість 

діяльності суб’єктів на вирішення конкретних завдань розслідування, які 

обумовлюються характером слідчої ситуації, що склалася за відповідних умов; ж) 

рівнозначність і незалежність суб’єктів в організаційному підпорядкуванні; з) 

специфічність повноважень та урахування методів і засобів, властивих кожному з 

суб’єктів. 

Отже, на основі вищенаведеного аналізу, в теоретико – прикладному аспекті 

під взаємодією слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні виправдано розглядати передбачене в законі, відомчих 

нормативних актах або ж рекомендоване криміналістичною наукою сумісне 

функціонування зовнішньо (юридично, організаційно, професійно) не 

підпорядкованих суб’єктів взаємодії з притаманною їм комунікативно – 

діяльністною чи/та специфічно – професійною компетенцією, спеціалізацію, що 

спрямовується і узгоджується слідчим (прокурором – процесуальним керівником) за 

часом, місцем, формами, а також засобами і методами реалізації для вирішення 

конкретних завдань, обумовлених характером слідчої ситуації, з метою 

забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування злочинів та їх 

запобіганню. 

Найголовніше, чим вирізняється запропонована дефініція від інших, це те що 

вона термінологічно узгоджена з чинним КПК України; в ній зазначені підстави 

взаємодії (правові приписи та/або рекомендації криміналістичної науки); озвучено 

більшість її структурних елементів (суб’єкти, об’єкти, форми, правовий та 
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ситуативний зміст взаємодії, її мета і завдання); означені характерні риси 

структуроутворюючих елементів взаємодії (сумісність функціонування; юридична 

та/або організаційна не підпорядкованість суб’єктів взаємодії; притаманність цим 

суб’єктам комунікативно – діяльністьної чи/та специфічно – професійної 

компетенції, спеціалізації; спрямовуюча і узгоджуюча роль слідчого (прокурора – 

процесуального керівника); змістовні та формальні критерії сумісного 

функціонування взаємодіючих суб’єктів тощо. 

Що ж до дефініції взаємодії слідчого з оперативними підрозділами, а також 

спеціалістами та судовими експертами у кримінальному провадженні, то в 

юридичному аспекті вона може мати вигляд окремого правового поняття, 

закріпленого у КПК України. Зокрема, пункт 25 статті 3 цього кодексу 

(“Визначення основних термінів”) можна запропонувати викласти в такій 

редакції: 

“25. сумісна діяльність слідчого, прокурора, уповноваженого оперативного 

підрозділу, спеціаліста та судового експерта у кримінальному провадженні – це 

взаємодія, здійснювана між ними в порядку, передбаченому цим Кодексом та 

іншими Законами України, яка спрямовується та узгоджується слідчим та/або 

прокурором – процесуальним керівником за часом, місцем, формами, а також 

засобами і методами реалізації для забезпечення ефективності досудового 

розслідування. 

У зв’язку з цим пункти 25, 26 вважати відповідно пунктами 26, 27”. 

І на завершення з’ясування поняття взаємодії слідчого у кримінальному 

провадженні доцільно провести його відмежування від низки суміжних понять: 

“координація”, “взаємозв’язок”, “узгоджені дії”, “сприяння”, “надання допомоги” 

тощо, зміст яких варіюється у відповідних правових нормах або випливає з їх змісту 

[157, с. 157]. 

Дослідження цього аспекту питання ускладнюється тим, що навіть в 

термінологічних словниках „ координація ” визначається словами „погодженість”, 

„узгодженість”, „упорядкування”, „приведення у відповідність”. Більше того, під 

узгодженням розуміють дію за значенням „узгоджувати” тобто надавати 
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відповідність, будь-чому, єдності з чим-небудь, встановлювати відповідність, 

єдність між чимось [38, с. 453; 188, с. 146; 266, с. 222]. 

Термін „ координація ”, який походить від латинських слів „со (сum)” – разом, 

спільно і „ordinatio” – упорядкування, за своєю суттю означає не просте узгодження, 

а узгодження вироблене і встановлене з декількома самостійно функціонуючими 

системами. Узгодження може здійснюватися самими суб’єктами діяльності, а може 

бути результатом діяльності відповідного органу [102, с. 266]. У будь якому разі 

зміст координації полягає у відшуканні доцільного співвідношення між діями 

суб’єктів. 

Аналіз наукових джерел засвідчує відсутність єдиних підходів до 

розмежування координації та взаємодії. Так, одні вважають, що координація – це 

діяльність щодо організації взаємодії і нею охоплюється поняття „ взаємодія” [162, 

с. 142]. Вже згадуваний автор І.В. Озерський, проводячи певне розмежування цих 

наукових категорій зазначає, що взаємодія носить організований характер, і за 

необхідності узгодження їх дій, кожного разу організовується знову, а постійна 

робота суб’єктів координується [171]. На думку В.П. Пивненка координація – це 

функція одного із суб’єктів системи, а взаємодія – принцип діяльності, засіб їх 

контактів із суб’єктами інших служб і підрозділів [183]. Але таке розмежування не 

показує сутнісної відмінності зазначених категорій і видів діяльності, які ними 

позначаються. Для їх розмежування треба визначити і показати внутрішні, суттєві 

ознаки, які відрізняють ці види діяльності. Такі спроби здійснено науковцями в 

галузі теорії управління. Так, Ю.В. Марченко та С.Г. Калмиков зазначають, що 

координація містить у собі елементи підпорядкування взаємодіючих підрозділів 

координуючому центрові, який наділений владними повноваженнями, рішення 

якого є обов’язковими для взаємодіючих сторін [156, с. 71]. 

Отже, наявність у відносинах між суб’єктами спільної узгодженої діяльності 

владних, підпорядкованих повноважень є визначальною відмінною ознакою 

координації. Координація – це владне узгодження зусиль різних підрозділів 

(працівників), які мають загальні (або тісні) зв’язки та завдання функціонування 
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[148, с. 87]. Суттєвою ознакою взаємодії є відсутність відносин влади – 

підпорядкування, тобто суб’єкти спільної діяльності рівні між собою. 

У літературі є спроби розмежування координації і взаємодії ще й за іншими 

підставами. Проте вони, переважно, викликають певні заперечення. Так, В.П. Корж 

зазначає, що координація не обмежується розкриттям конкретного злочину, тоді як 

взаємодія обов’язково пов’язана з розслідуванням певного злочину. Взаємодія 

слідчого здійснюється на підставі вимог КПК, Закону України „ Про організаційно-

правові основи боротьби з організованою злочинністю”. У ході координації суб’єкти 

взаємодії планують та проводять спільні дії під координуючим керівництвом 

прокуратури шляхом проведення координаційних нарад, на яких планується спільна 

діяльність правоохоронних органів [103, с. 310-311]. 

По-перше, якщо мова йде про координацію в процесі розслідування, вона 

обов’язково повинна пов’язуватись з виявленням (розкриттям) певного злочину. 

Проведення координаційних нарад прокурором має належати до розгляду і 

вирішення завдань у конкретному кримінальному провадженні, а не загальних 

питань організації роботи слідчих, оперативних підрозділів, експертної служби 

тощо. 

По-друге, взаємодія, як і координація, не завжди пов’язана з розслідуванням 

певного злочину. Практиці відома така форма взаємодії як сумісна, узгоджена 

робота слідчого з працівниками інших підрозділів, у тому числі і експертної служби 

у складі постійно діючих груп з розслідування окремих видів злочинів. Як приклад 

можна навести реалізацію цієї форми взаємодії слідчого, співробітників 

оперативного підрозділу та експертної служби у кримінальному провадженні, 

відкритому за фактом вчинення 24 – річним мешканцем м. Мукачева Закарпатської 

області трьох квартирних крадіжок упродовж одного дня. Власне належно 

налагоджена взаємодія і дозволила вже на наступний день після звернення 

потерпілих до правоохоронців виявити, встановити і затримати крадія [259]. 

На підставі викладеного вважаємо недоцільним суміщення або об’єднання 

двох самостійних форм організації спільної діяльності слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні, відмінність між 
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якими визначається ступенем підпорядкованості. Координація завжди передбачає 

наявність відносин влади, підпорядкування суб’єктів спільної діяльності. В процесі 

взаємодії спільна діяльність організується між суб’єктами, які мають різну 

компетенцію і спеціалізацію і не перебувають у відносинах підпорядкування. Саме 

таку організацію роботи слідчого з наведеними суб’єктами у кримінальному 

провадженні будемо розглядати в подальшому. 

Отже, стосовно до процесу розслідування злочинів взаємодію припустимо 

розглядати, як колективну діяльність слідчого з іншими підрозділами 

правоохоронних і державних органів, яка передбачає поєднання окремих дій у єдину 

сукупність, яка найбільш доцільна для досягнення конкретної мети, тобто інтеграція 

(синтез) можливостей окремих суб’єктів. Основними умовами такої діяльності 

можна вважати оптимальну узгодженість і спеціалізацію суб’єктів, розподіл, 

передусім, трудової діяльності, за якої кожний з учасників взаємодії постійно 

виконує лише притаманну йому функцію, яка потребує від нього особливих 

навичок, які постійно повторюються у колективній роботі. Зрозуміло, що ця умова 

не має сенсу за умов взаємодії слідчого з суб’єктами, передусім, поза 

правоохоронної та поза експертної діяльності (тобто йдеться про громадян – 

фізичних осіб, та представників відповідних об’єднань громадян, громадських 

організацій – юридичних осіб). 

Що ж до категорій  взаємодія” і “взаємозв’язок”, то можна зазначити, що 

взаємодія використовується для підкреслення того, що слідчий, відповідні 

оперативні та інші правоохоронні та експертні підрозділи тощо мають у 

кримінальному провадженні не пасивний зв’язок між собою, а по-різному, однак 

активно взаємодіють у різносторонніх відносинах під час вирішення спільних його 

завдань. Така взаємодія щодо використання, передусім, матеріалів оперативно – 

розшукової діяльності у кримінальному провадженні здійснюється, як правило, 

через їх суб’єктів, зокрема співробітників, уповноважених на здійснення 

оперативно-розшукових і кримінальних процесуальних функцій (ст. 41 КПК 

України) та досудового розслідування (ст. 38, 40 КПК України). 
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За загальним правилом, найповніша і найефективніша взаємодія слідчого з 

оперативними підрозділами, іншими відповідним суб’єктами у кримінальному 

провадженні досягається саме тоді, коли ця взаємодія побудована на основі певних 

передбачених законом і напрацьованих практикою вимог. Дотримання цих вимог є 

обов’язковим і для слідчого, і для співробітників оперативних підрозділів, інших 

суб’єктів у кожному конкретному випадку їх взаємодії. Ці вимоги називаються 

принципами (засадами) взаємодії. 

Невипадково названі принципи навіть, як вже було зазначено, отримали 

нормативно правове закріплення у відомчих підзаконних актах. Так, Інструкція з 

організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та 

підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні 

кримінальних правопорушень (затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ 

України 14.08.2012 № 700) до таких принципів відносить: 

- відповідальність слідчого за швидке, повне та неупереджене розслідування 

кримінальних правопорушень, його самостійність у процесуальній діяльності, 

втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється; 

- активне використання методик, наукових і технічних досягнень у 

попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень; 

- оптимальне використання наявних можливостей слідчих і оперативних 

підрозділів у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних 

правопорушень; 

- дотримання загальних засад кримінального провадження; 

- забезпечення нерозголошення даних досудового розслідування.  

Дещо по-іншому перелік і формулювання цих принципів викладені у наукових 

джерелах. Так, зокрема, до них відносять: 

- організуюча роль і відповідальність слідчого за своєчасне і якісне 

розслідування злочинів, а також процесуальна відповідальність за вибір рішень, за 

винятком випадків передбачених законом; 

- самостійність органів, що співпрацюють зі слідчим у виборі засобів і методів 

оперативно-розшукової діяльності в межах чинного законодавства; 
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- спільне планування слідчих і оперативно-розшукових заходів; 

- безперервність в організаторській роботі, активне використання досягнень 

науки і техніки в розкритті та розслідуванні злочинів [200; 247, с. 985-986]. 

Необхідно відразу ж зауважити, що такий принцип як самостійність 

оперативних підрозділів у виборі засобів і методів оперативно-розшукової 

діяльності в межах чинного законодавства вже не враховує положення сучасного 

кримінального процесуального законодавства. Адже ним, як також вже було 

зазначено, встановлюється, що у кримінальному провадженні під час виконання 

доручень слідчого, прокурора співробітники (працівники) уповноваженого 

оперативного підрозділу не мають права здійснювати процесуальні дії, у тому числі 

негласні слідчі (розшукові) дії, за власною ініціативою або звертатися з 

клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Тобто співробітники (працівники) 

оперативного підрозділу обмежені на законодавчому рівні у виборі засобів і методів 

оперативно-розшукової діяльності та в певний спосіб позбавлені самостійності, що 

розцінюється безпосередньо ними досить негативно (лише 9 % з опитаних 

працівників оперативних підрозділів підтримали доцільність такої законодавчої 

новели) (Додаток А,Б – п.п. 34, 35). 

В інших джерелах вказується, що вихідними положеннями принципів 

взаємодії є: чітке усвідомлення учасниками взаємодії мети та завдань; процесуальна 

самостійність слідчого або особи, яка провадить дізнання або слідчі дії, невтручання 

в їх процесуальну діяльність посадових осіб і органів, які не здійснюють 

кримінальний процес чи оперативно-розшукову діяльність; самостійність слідчого і 

працівників оперативного підрозділу та спеціалістів, які залучаються до виконання 

оперативно-розшукових завдань, в обранні засобів і тактичних прийомів здійснення 

спільних зі слідчим заходів; чітке додержання на основі чинного законодавства 

компетенції учасників взаємодії; комплексне використання сил, засобів і методів, які 

є в розпорядженні взаємодіючих працівників правоохоронних 

органів; нерозголошення учасниками взаємодії даних процесуальної, оперативно-

розшукової та іншої діяльності, що використовуються в процесі взаємодії; спільне й 

погоджене планування організаційних, кримінальних процесуальних, оперативно-
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розшукових та інших передбачених законодавством дій; безперервний обмін 

інформацією між учасниками, організаторами та керівниками 

взаємодії; прокурорський нагляд, процесуальний і відомчий контроль за 

взаємодією; наступальність у роботі під час розслідування злочину [221, с. 99-100]. 

Узагальнюючи викладені вище позиції, а також практику взаємодії слідчих з 

іншими суб’єктами в кримінальному провадженні після набуття чинності новим 

КПК України, пропонується викласти принципи цієї взаємодії у наступному 

варіанті: 

1. Керівна та організуюча роль слідчого в організації та здійсненні слідчої і 

діяльності та забезпеченні взаємодії. Цей принцип полягає в тому, що згідно 

положень нового КПК саме на слідчого покладається загальне керівництво 

розслідуванням, він зобов’язаний для досягнення мети розслідування залучати 

інших його суб’єктів. Як вже зазначалось, у кримінальному провадженні 

співробітники (працівники) уповноваженого оперативного підрозділу не мають 

права здійснювати процесуальні дії, у тому числі негласні слідчі (розшукові) дії, за 

власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. 

Тобто, як видно, роль слідчого якраз і полягає у загальному керівництві такою 

діяльністю, разом з тим, крім загального керівництва на слідчого покладається 

організуюча функція, що полягає у розподілі під час здійснення слідчої діяльності 

завдань, засобів, сил тощо. 

Так, слідчий для встановлення місцезнаходження певного об’єкта може 

доручити оперативному підрозділу проведення окремої слідчої (розшукової) дії. 

Наприклад, у ході розслідування кримінального провадження № 780120000001467 

за фактом вчинення крадіжки майна слідчим було доручено відділу карного 

розшуку Петровського РУ УМВС в м. Донецьку проведення цілого комплексу дій та 

заходів, в тому числі обшуку в помешканні одного з підозрюваних. Це доручення 

відповідно до законодавства містить описову частину, в якій визначено мотиви 

проведення слідчої (розшукової) дії, відомості про погодження проведення цієї дії із 

слідчим суддею, а також регулятивну частину, яка містить саме доручення слідчого 

відділу карного розшуку Петровського РУ УМВС в м. Донецьку щодо проведення 
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обшуку та направлення матеріалів за його результатами у слідчий відділ. Тобто, в 

наведеному випадку чітко прослідковується, що слідчий виступає керуючим 

суб’єктом щодо інших суб’єктів розшуку. 

2. Розмежування компетенції в процесі взаємодії між усіма суб’єктами, які 

залучені до досудового розслідування. Взаємодія слідчого та інших суб’єктів 

досудового розслідування повинна базуватись на чіткому розмежуванні їх 

компетенції, що випливає з положень законодавства. Одним з досить вдалих 

випадків такого розмежування необхідно назвати положення вже згадуваної 

Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими 

органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та 

розслідуванні кримінальних правопорушень (затвердженої наказом Міністерства 

внутрішніх справ України 14.08.2012 № 700). 

У розділі 7 “Забезпечення взаємодії при досудовому розслідуванні 

кримінальних правопорушень” цієї інструкції містяться положення, що у разі 

виявлення співробітником оперативного підрозділу в процесі виконання доручення 

слідчого обставин, що свідчать про необхідність проведення обшуків у житлі чи 

іншому володінні особи з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини 

вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального 

правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також 

встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, ним складається мотивований 

рапорт, який доповідається начальнику оперативного підрозділу для прийняття 

рішення про проведення обшуку в порядку, встановленому КПК України. До 

рапорту приєднуються матеріали, що містять інформацію про житло чи інше 

володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується 

проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у 

фактичному володінні якої воно знаходиться, а також інформацію про речі, 

документи або осіб, яких планується відшукати. 

Тобто, в цьому випадку до компетенції оперативного підрозділу, як суб’єкта 

взаємодії, входить виключно отримання належної інформації про обставини, що 

свідчать про необхідність проведення обшуків у житлі чи іншому володінні особи, а 
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також її оформлення належним способом та подання слідчому для прийняття 

подальшого рішення. Адже, згідно названої Інструкції, слідчий, враховуючи наявну 

інформацію про можливе знаходження в місці проведення обшуку осіб, які причетні 

до вчинення кримінального правопорушення; особливо небезпечних та вилучених з 

обігу предметів і речовин, а також обставини, що можуть перешкодити або 

ускладнити проведення обшуку, на підставі доручення вправі залучити 

співробітників оперативних підрозділів, інших органів та підрозділів внутрішніх 

справ для участі в проведенні цієї слідчої (розшукової ) дії. 

3. Узгодженість, усіх без винятку заходів у рамках взаємодії між слідчим, 

оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні. 

Ця узгодженість, передусім, базується на двох попередніх принципах. Крім того, 

цей принцип покликаний забезпечити ефективність взаємодії слідчого та інших 

суб’єктів під час реалізації ними різних форм взаємодії. Узгодженість має 

забезпечуватись різними засобами, залежно від конкретної форми взаємодії. Такі 

засоби різнитимуться, оскільки узгодженість під час організації взаємодії в разі 

надходження до органу внутрішніх справ заяв і повідомлень про кримінальні 

правопорушення та реагуванні на них суттєво відрізнятиметься від узгодженості під 

час організації взаємодії в разі направлення оперативним підрозділом матеріалів за 

результатами оперативно-розшукової діяльності до слідчого підрозділу. 

Мета цих форм взаємодії в обох випадках залишатиметься сталою – це 

попередження, виявлення і розслідування кримінальних правопорушень, 

притягнення до встановленої законодавством відповідальності осіб, які їх учинили, 

відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди, відновлення 

порушених прав та інтересів громадян і юридичних осіб. Проте засоби забезпечення 

узгодженості обиратимуться різні. В першому випадку, така узгодженість 

досягається створенням слідчо-оперативної групи (СОГ) та чітким визначенням 

завдань для кожного її учасника та розмежуванням компетенції. В другому випадку, 

засобом забезпечення узгодженості є спільна робота між слідчим та оперативним 

підрозділом, і насамперед, між керівництвом цього підрозділу. Опитування 

працівників слідчих та оперативних підрозділів показало, що практичні працівники 
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визнають значний вплив взаємовідносин між керівництвом оперативного та 

слідчого підрозділів на ефективність здійснення слідчим кримінального 

провадження (88 % респондентів) (див. додаток А і Б, п. 36). 

4. Відомчий контроль та прокурорський нагляд за додержанням законів під 

час досудового розслідування в рамках взаємодії між слідчим та іншими суб’єктами 

цього розслідування. Реалізація вказаного принципу відображається у контролі та 

нагляді за ефективністю та правомірністю взаємодії між слідчим та іншими 

суб’єктами її організації та реалізації (здійснення). Ці заходи забезпечуються 

безпосереднім керівництвом слідчих та оперативних підрозділів; керівництвом 

територіальних підрозділів чи управлінь правоохоронних органів, що уповноважені 

на здійснення кримінального провадження; прокурором та слідчим суддею. 

Контроль з боку останнього можна проілюструвати на прикладі кримінального 

провадження № 780120000001467 за фактом вчинення крадіжки майна, яке вже 

розглядалось в цьому розділі. Адже перед наданням доручення відділу карного 

розшуку Петровського РУ УМВС в м. Донецьку про проведення обшуку в 

помешканні одного з підозрюваних, слідчим було отримано ухвалу слідчого судді 

Петровського районного суду м. Донецьк про надання дозволу на проведення цієї 

слідчої (розшукової) дії. 

В органах внутрішніх справ реалізацію цього принципу також можна 

проілюструвати положеннями п. 6.8 названої вище Інструкції, згідно якої на 

начальника територіального органу внутрішніх справ покладається контроль за 

виконанням співробітниками оперативних підрозділів доручень слідчих, тобто ця 

посадова особа здійснює саме контроль за якістю та ефективністю взаємодії 

слідчого та співробітників оперативних підрозділів. В межах здійснення такого виду 

контролю, начальник територіального органу внутрішніх справ зобов’язаний: 

- визначати конкретних осіб з числа співробітників оперативних підрозділів, 

на яких покладати обов’язки з виконання доручень слідчих (за винятком доручень, 

які надаються співробітникам оперативного підрозділу, включеним до складу СОГ); 
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- визначати шляхом видання наказу конкретних осіб з числа співробітників 

оперативних підрозділів, на яких покладати обов’язки щодо ведення обліку 

доручень слідчих для їх своєчасного виконання; 

- щотижня під час оперативних нарад керівництва територіального органу 

внутрішніх справ інформувати про стан виконання доручень слідчих. 

Наведені принципи вбачається за доцільне визначити як спеціальні принципи 

взаємодії слідчого з іншими її суб’єктами у кримінальному провадженні. Інші ж 

принципи, що можна зустріти у наукових джерелах або які випливають зі змісту 

окремих нормативно-правових актів, є загальними чи галузевими принципами 

кримінального провадження і виступають предметом окремих наукових досліджень. 

 

Висновки до 1 розділу 

1. Систему криміналістичної методики утворюють дві її підсистеми - загальні 

положення методики розслідування злочинів (криміналістична методика) і методика 

розслідування окремих видів чи груп злочинів. 

2. Загальні положення криміналістичної методики – її теоретичні основи, що 

охоплюють загально - наукові (т.з. фундаментальні) питання цього розділу 

криміналістики, а саме: про його предмет, систему, структуру складових елементів, 

об’єкти, джерела, історію, значення тощо. 

3. Криміналістичні методики розслідування окремих видів (груп) злочинів – це 

загальні (базові), типові чи спеціальні (робочі) системи методичних рекомендацій 

(порад) стосовно виконання слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, 

оперативно-розшукових, організаційних та інших забезпечувальних заходів, а також 

комплексів цих дій і заходів (так званих, тактичних операцій) з передбаченням 

послідовності їх найефективнішого проведення залежно від виду злочину чи 

особливостей групи злочинів та слідчих ситуацій, які склалися на тому чи іншому 

етапі досудового розслідування. 

4. Типова методика розслідування окремих видів (груп) злочинів містить 

наступні розділи (складові елементи): криміналістична характеристика відповідного 

виду злочину; типові слідчі ситуації на стадії виявлення злочину та етапах його 
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розслідування; криміналістичні питання початку кримінального провадження; 

закономірності організації та планування розслідування; слідчі версії, обставини, що 

підлягають з’ясуванню; алгоритм слідчих (розшукових) дій та оперативно-

розшукових заходів, обумовлений завданнями типових слідчих ситуацій; 

особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій та їх комплексів 

(тактичних операцій), профілактична діяльність слідчого; взаємодія між суб’єктами 

криміналістичної діяльності. 

5. Взаємодія між суб’єктами криміналістичної діяльності в рамках типової 

структури методики розслідування окремих видів (груп) злочинів утворена 

взаємодією прокурора із слідчим та іншими суб’єктами у кримінальному 

провадженні, та взаємодією слідчого з оперативними та експертними підрозділами, 

з контролюючими та іншими державними органами, об’єднаннями громадян. 

У запропонованій структурі типової моделі криміналістичної методики 

розслідування самостійне місце займає взаємодія слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні.  

6. Тактика взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та іншими 

суб’єктами у кримінальному провадженні, як вищий ступінь консолідації сил і 

засобів слідчого, оперативних підрозділі та інших суб’єктів, наділених законом 

відповідним статусом, формується саме в надрах криміналістики (взаємодія 

прокурора, в більшому – це предмет дослідження науки прокурорської діяльності). 

Закономірності зазначеної взаємодії входять у предмет цієї науки та є її необхідною 

складовою частиною. Криміналістика виходить із обов’язковості, а не 

факультативності дослідження цих закономірностей, із необхідності з’ясування їх 

сутності та напрацювання практичних рекомендацій стосовно найефективніших 

ситуативних чи формально – організаційних форм і напрямів взаємодії слідчого з 

цими суб’єктами під час провадження окремих слідчих (розшукових) дій, інших 

процесуальних і позапроцесуальних заходів. 

7. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні як структурно утворюючий елемент методики 

розслідування окремого виду (групи) злочинів має функціональну спрямованість, 
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Він є підсистемою цієї методики. Функції аналізованої підсистеми пов'язані в 

певний спосіб з функціями криміналістичної науки загалом. Тому виправдано 

виокремити такі функції цієї підсистеми: 1) описово-інформаційну; 2) пізнавально-

прагматичну; 3) прогностично-евристичну; 4) регулятивну. Всі ці функції взаємодії 

слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному 

провадженні як самостійного елемента криміналістичних методик визначають його 

науково-понятійну і криміналістично-змістовну сутність, основні напрямки 

реалізації та визначають теоретико-практичну значущість.  

8. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні є одним із багатьох наукових напрямів 

криміналістичної науки (тобто, окремою криміналістичною теорією). Основними 

напрямами цієї теорії (окремого вчення) можуть бути: 1) вивчення закономірностей 

підстав для здійснення взаємодії, її організації, реалізації та функцій; 2) виявлення і 

дослідження системи, суб’єктного складу і внутрішньо - та зовнішньо – структурних 

зв’язків взаємодії; 3) систематизація видів, форм та напрямів взаємодії слідчого у 

кримінальному провадженні; 4) дослідження і розробка тактичних засобів 

організації та реалізації взаємодії, оцінка результатів; 5) виокремлення та аналіз 

особливостей взаємодії слідчого у кримінальному провадженні, обумовлених її 

суб’єктним складом, типовими слідчими ситуаціями та іншими чинниками 

розслідування злочинів тощо. 

9. У чинному законодавстві України немає безпосередньої норми, яка б 

визначала поняття взаємодії взагалі та взаємодії слідчого з відповідними суб’єктами 

у кримінальному провадженні зокрема. Це зроблено лише на доктринальному рівні 

у відповідних науково-правничих працях з кримінального процесу, криміналістики, 

оперативно-розшукової діяльності, прокурорського права тощо. 
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РОЗДІ 2. СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ І ВИДОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ 

СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ТА ІНШИМИ 

СУБ’ЄКТАМИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

2.1. Структура взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими 

суб’єктами у кримінальному провадженні як одного з елементів видової 

(групової) методики розслідування злочинів 

Структура (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) — це, як 

вже було частково зазначено, динаміка взаєморозміщення та певного взаємозв'язку 

складових частин цілого, внутрішньої будови. Структура також може відноситися 

до функціонування устрою, організації чого-небудь [250, с. 837]. Іншими словами 

структура – це відносно сталий спосіб (закон) зв'язку елементів того чи іншого 

складного цілого (системи).  

Структура відображає упорядкованість внутрішніх і зовнішніх зв'язків об'єкту, 

що забезпечують його сталість, стабільність, якісну визначеність. Структурні зв'язки 

різного роду пронизують всі процеси, які відбуваються у системних об'єктах.  

Той чи інший об'єкт є системою, якщо його можна розбити на взаємопов'язані 

і взаємодіючі частини чи елементи. Ці частини, як правило, мають власну структуру, 

а тому репрезентуються як підсистеми вихідної, більшої системи. Виокремлені в 

такий спосіб підсистеми в свою чергу можуть бути також поділені на 

взаємопов'язані підсистеми другого і наступних рівнів. На певному етапі їх поділу 

можуть бути вичленовані елементи, подальший поділ яких означатиме вихід за 

рамки дослідження цієї системи.  

Елементом системи є неподільний в контексті конкретного розгляду цієї 

системи  компонент, тобто найменша частина системи, який має певні її властивості. 

Разом з тим кожен елемент має власну поведінку і стан, які взагалі різняться від 

поведінки і стану інших елементів і системи в цілому, власну функцію, яка 

визначається як таке відношення частини до цілого, за якого саме існування або 

будь-який вид прояву частини забезпечують існування або будь-яку форму прояву 

цілого. Треба відзначити, що поняття елементу є контекстно залежним, тобто під час 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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розгляду іншої проблеми або на іншому рівні аналізу тієї ж проблеми певний об'єкт 

може тлумачитися або як елемент, або як підсистема, яка складається з більш 

дрібних одиниць. Це стає можливим завдяки тому, що елемент входить до системи 

не всією сукупністю своїх властивостей і характеристик, а лише тими 

властивостями, завдяки яким він несе в системі певне функціональне навантаження і 

займає в ній відповідне місце.  

Як приклад можна навести два варіанти (контексти) розгляду геополітичної 

системи. В одному випадку серед її елементів можна розглядати держави, що 

існують на геополітичному просторі, який є предметом дослідження. В іншому – у 

ролі таких елементів виступають певні аспекти функціонування кожної з держав 

(політика, ідеологія, економіка, культура тощо), які складають цю систему, і вже 

тоді кожну із держав можна розглядати як окрему підсистему.  

У випадку предмета нашого дослідження, найвищого рівня (базовою) 

системою виступає наука криміналістика. ЇЇ структурними елементами, за 

найпоширенішого розуміння цього питання науковою спільнотою, є чотири розділи: 

теорія та методологія криміналістики, криміналістична техніка, криміналістична 

тактика, криміналістична методика. Кожен розділ, таким чином, є самостійною 

системою, що має власну структуру із притаманними їй елементами. Зокрема, 

криміналістична методика як система утворена, як вже було зазначено, двома її 

частинами: загальні положення методики розслідування злочинів і криміналістичні 

методики розслідування окремих видів чи груп злочинів. Кожна з них має свою 

будову (структуру). Зрозуміло, що зазначену системність структурного елемента 

випадає стверджувати лише стосовно першої частини криміналістичної методики. 

Стосовно ж другої – тільки умовно, оскільки криміналістичні методики 

розслідування окремих видів чи груп злочинів як частина науки криміналістичної 

методики являє собою лише механічне поєднання (множину, сукупність) всіх 

відомих на сьогодні типових і робочих, окремих і комплексних, видових і групових 

методик розслідування злочинів певних видів та груп. 

Так, на сьогодні вже напрацьовані відповідні правила (закони), яким повинні 

відповідати ці окремо взяті методики розслідування, або ж по іншому, відповідно з 
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якими вони повинні бути розроблені. Але ці правила, безпосередньо не стосуються 

вже згадуваних внутрішньої архітектоніки та процедури функціонування структури 

методики розслідування окремих видів чи груп злочинів як частина науки 

криміналістичної методики. Тим не менш, кожна окрема чи комплексна, видова чи 

групова методика розслідування має більшу чи меншу спільність (схожість), тобто 

типовість своєї структури. Типовими елементами цих методик, як вже було 

запропоновано, виступають: криміналістична характеристика відповідного виду 

злочину чи групи злочинів; типові слідчі ситуації на стадії виявлення злочину та 

етапах його розслідування; криміналістичні питання початку кримінального 

провадження; закономірності організації та планування розслідування; слідчі версії, 

обставини, що підлягають з’ясуванню; алгоритм слідчих (розшукових) дій та 

оперативно-розшукових заходів, обумовлений завданнями типових слідчих 

ситуацій; особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій та їх 

комплексів (тактичних операцій), профілактична діяльність слідчого, а також 

елемент, який і є предметом нашого дослідження - взаємодія слідчого з 

оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні (в 

контексті такого в більшому загального і, насамперед науково, явища – взаємодії 

суб’єктів криміналістичної діяльності). 

Отож, запитання: чи притаманні цьому елементу щойно наведеної системи, як 

неподільному в контексті конкретного її розгляду компонента, певні властивості 

всієї цієї системи? Чи цей, як і кожен елемент видової чи групової методики 

розслідування, має власну поведінку (поняття, функції, зміст), а також структурний 

стан? Як взагалі він різниться від поведінки і стану інших елементів та системи в 

цілому тощо ? Частково, ми вже давали відповіді на ці запитання. Відтак, більш 

детально проаналізуємо загально - теоретичні аспекти структурного стану (будови) 

взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні як елемента методики розслідування повного виду 

(групи) злочинів. 

На противагу більшості вже на загал усталеним у криміналістичній науці 

елементам типових методик розслідування, зокрема, таким як криміналістична 
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характеристика відповідного виду (групи) злочинів, слідча (криміналістична) 

профілактика, періодизовані типові слідчі ситуації розслідування тощо, 

безпідставно казати, що в цій науці існує багато поглядів щодо будь – яких аспектів 

структури аналізованого нами елемента – взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні. Їх, наскільки нам 

відомо, майже не існує.  

Проте це не означає, що взаємодія як елемент методики не має своєї природи, 

призначення, а тому, ясна річ, був поза науковим інтересом.  

З’ясування загального поняття, правових основ і принципів, функцій взаємодії 

слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному 

провадженні тощо дає можливість констатувати, що її природа, все ж і в більшому, 

правова. Адже, предмет і об’єкти пізнання в межах функціонування цієї взаємодії 

належать до сфери правових явищ. Також вже було встановлено, що її службові 

функції і завдання, у цілому, належать до правової сфери і правових процесів 

діяльності органів досудового розслідування. Більшість рекомендацій організації та 

здійснення взаємодії, про які йтиме мова пізніше, переважно мають правовий 

характер, засновані на законі, відповідають його духу і букві. Так, головним 

“живильним середовищем ” для взаємодії, як у більшому правового інституту, все ж 

є право. Багато наукових рекомендацій стосовно практичного застосування 

взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні запроваджуватимуться саме у змісті правових норм. І, 

зрештою, й історично цей правовий інститут був народжений у межах саме правової 

– кримінальної процесуальної науки. Принаймні вже це, черговий раз, дає підстави 

на самостійно-елементне існування наукових положень взаємодії слідчого в 

структурі методики розслідування окремих категорій (видів, груп) злочинів і на 

доцільність аналізу його структури. 

Наводячи в попередньому розділі нашого дослідження дефініцію взаємодії 

слідчого нами вже було названо більшість елементів її будови (структури), а саме: 

суб’єкти взаємодії; об’єкти взаємодії; форми взаємодії; теоретичний, правовий та 

ситуативний зміст взаємодії; її мета і завдання. Крім цього, виправдано також 
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вважати серед таких ще й: предмет і методи взаємодії, а також тактичні особливості 

окремих її видів (що згодом намагатимемось обґрунтувати). Це, як видається, 

найбільш узагальнена структура взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та 

іншими суб’єктами у кримінальному провадженні, яка може закономірно 

змінюватися залежно від особливостей кримінального провадження, обумовленого 

специфічністю того чи іншого виду злочину (групи злочинів), ситуативних і 

суб’єктно – складових аспектів цього провадження тощо. Це очікувано, адже 

структура аналізованого нами елемента, як і структура будь – якого іншого елемента 

типової методики як системи, не є незмінною, або ж, інваріантним її аспектом.  

Коли кількісні зміни змістовного наповнення в системі виходять за межі міри і 

породжують її якісні зміни, останні завжди виступають наслідком - зміною 

структури цієї системи. Зв'язок елементів в системі підпорядковується діалектиці 

взаємовідносин частини і цілого. За поєднання елементів в цілісну систему її 

властивості виявляються індиферентними алгебраїчній сумі властивостей її 

компонентів.  

Для системно - структуризованих об'єктів, яким також є взаємодія слідчого з 

оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні, 

суттєвим є й те, що і сама вона, як об’єкт специфічного типу, і всі взаємовпливи та 

зв'язки між її елементами, підпорядковані специфічним як для їхнього 

диференціювання (виокремлення, розчленування) законам [250, с. 231; 267]. Вони, 

власне, і визначають, з одного боку, вже аналізовану правомірність та особливості 

існування взаємодії слідчого як відповідного елемента методики, а з іншого – 

допустимо – припустимі (вірогідні) його структурні зміни.  

Між елементами (підсистемами) аналізованого нами компонента методики 

розслідування можуть бути і, як видається, є різні взаємозв'язки і взаємовпливи. 

Адже саме цей чинник (однотипність і стійкість відносин та взаємовпливів), власне 

й обумовлює специфічність функціонування його структури. Згодом, під час більш 

детального аналізу ми прослідкуємо, як на ту чи іншу специфіку взаємодії слідчого 

у кримінальному провадженні (правову, тактичну тощо) впливатиме, наприклад, 

поєднання обраної слідчим тієї чи іншої форми (напряму, виду) взаємодії та 
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суб’єктного складу її здійснення; правова регламентація (ситуативний зміст) та вид 

злочину, під час розслідування якого, власне, й виникає потреба у взаємодії тощо. 

Системи, як вже було зазначено, є різних обсягів і рівнів: великі та малі, 

прості та складні. Малі й прості системи, як правило, структурно вже неподільні. А 

ось всередині великих і складних систем, яким притаманна певна кількість 

різноманітних зв'язків і взаємозалежностей, своєю чергою і про що вже йшлося, 

також можна вичленовувати певну низку структур. Такі системи називають 

багатоструктурними, багаторівневими. Саме як таку можна розглядати і систему – 

структурний елемент ”взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та іншими 

суб’єктами у кримінальному провадженні”.  

Таким чином, кожен елемент, що утворює цю взаємодію, також у певних 

межах утворений більшою чи меншою низкою підструктур, у нашому випадку, 

елементів - характеристик. Про що йдеться.  

Скажімо, такий елемент взаємодії як її суб’єктний склад також утворений 

самостійною низкою елементів – характеристик. Це, зокрема, вид суб’єкта взаємодії 

залежно, принаймні, від: 1) ролі в ініціюванні (організації) та здійсненні взаємодії; 

2) правового статусу суб’єкта; 3) процесуального чи іншого інтересу тощо. У 

нашому випадку, тобто в розгляді взаємодії слідчого з оперативними підрозділами 

та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні, суб’єктом ініціатором 

(організатором), якщо не завжди, то переважно, виступає слідчий (зрідка, прокурор, 

як, передусім, процесуальний керівник або ж інші суб’єкти, коли вони самі 

заінтересовані в залученні до відповідних ситуацій розслідування слідчого). Так 

само він за правовим статусом є юридично відповідальним (в контексті загальної 

відповідальності і за належну реалізацію взаємодії зокрема, і за все досудове 

розслідування взагалі), а отже зобов’язаний, не лише за потреби організовувати 

взаємодію, а й контролювати її здійснення, належно використовувати в 

розслідуванні її результати тощо (про це вже йшлося). Крім цього, слідчий засобами 

взаємодії завжди переслідує у здійснюваному ним кримінальному провадженні, 

винятково, процесуальний інтерес [55]. Яку саме форму, вид взаємодії обере 

слідчий, в якій послідовності будуть проведені багатоепізодні варіанти взаємодії, 
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залежатиме від конкретних обставин кримінального провадження, внутрішнього 

переконання слідчого, або ж навіть заявлених, наприклад, стороною захисту 

клопотань. Зрозуміло, що відповідний вид взаємодії слідчого з тими чи іншими 

суб’єктами у кримінальному провадженні повинен проводитися за наявності для 

того законних підстав. За відомою аналогією, такими підставами є наявність 

достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети і завдань цієї 

взаємодії. Зрозуміло й те, що ніде, зокрема, і в законі не може бути зазначено, яка 

саме сукупність відомостей може бути визнана достатньою для здійснення 

взаємодії. Однак, так чи інакше, ця сукупність має бути достатньою, отже, мова 

повинна йти не про одиничні повідомлення, відомості, докази, а про їх сукупність. 

Відомості, що вказують на можливість досягнення мети відповідного виду 

взаємодії, можуть бути отримані в ході проведення певних слідчих (розшукових) дій 

(гласних і негласних), у ході проведення оперативно-розшукових заходів, ревізій та 

перевірок, під час проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК. 

У ході організаційних заходів слідчого для майбутнього здійснення взаємодії 

повинні б бути й такі заходи, які б за потреби і можливості забезпечували: 1) 

майбутнім її учасникам, відповідно до їх процесуального статусу та ролі у цій 

співпраці їх права й обов'язки, передбачені КПК; 2) усвідомлення процесуального, 

тактичного порядку здійснення відповідного виду взаємодії, 3) розуміння особистої 

відповідальності, установленої законом. Знову ж таки, в необхідних випадках 

слідчий попереджає відповідних субєктів взаємодії (передусім учасників із числа 

фізичних осіб), яким стали відомі відомості досудового розслідування у зв'язку з 

участю у взаємодії, про їх обов'язок не розголошувати такі відомості без його 

дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування, як відомо, 

тягне за собою кримінальну відповідальність, установлену законом (ст. 222 КПК, ст. 

387 КК). 

Ні кримінальний процесуальний закон, ні інші нормативно - правові акти не 

містять чітких вказівок стосовно часу здійснення взаємодії. Зрозуміло, що це 

залежить від внутрішнього переконання слідчого (прокурора) та слідчої тактики. 
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За загальним правилом, взаємодія слідчого у кримінальному провадженні не 

може бути здійснена поза межами строків досудового розслідування, передбачених 

КПК, бо тоді вона не може мати статусу як такої, що здійснена в процесуальній 

формі. Однак, є підстави (причини) й ситуації, коли організація і здійснення слідчим 

взаємодії з відповідними суб’єктами може мати місце і до відкриття кримінального 

провадження, скажімо, з відповідними оперативно – розшуковими підрозділами (ця 

форма взаємодії регламентована вже частково аналізованим розділом 3 Інструкції 

МВС України “З організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими 

органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та 

розслідуванні кримінальних правопорушень”) чи за углядом слідчого з іншими 

суб’єктами (представниками засобів масової інформації (ЗМІ), громадськості, 

окремо взятими громадянами (передусім, як відповідними посадовими чи 

службовими особами - в межах умовної перевірки законних приводів і достатньої 

підстави для відкриття кримінального провадження в порядку, визначеному ч.1,2 

ст.214 КПК України). За цих умов взаємодія слідчого з відповідними потенційними 

суб’єктами у майбутньому кримінальному провадженні є однією з, так званих, 

невідкладних непроцесуальних форм взаємодії, що здійснюються, поки що, поза 

межами цього провадження (яке, до речі, може й не настати за відсутності ознак 

вчинення кримінального правопорушення).  

У цьому ж контексті дії загального правила підлягає припиненню будь – яка 

взаємодія слідчого після закінчення граничного строку досудового розслідування, 

визначеного КПК (ч.2 ст.113). Хіба що ці строки, встановлені ст.219 КПК, будуть 

продовжені (ст.294-296,115 КПК).  

Повертаючись до аналізу елементної структури “взаємодії слідчого” 

зазначимо, що специфічність функціонування різних елементів і необхідність 

узгодження їхнього прояву (відображення) в рамках системи призводить до 

формування стійких внутрішніх зв'язків між ними, тобто, власне, структури 

системи. Однією з основних властивостей структури є упорядкованість елементів 

системи за відповідними підходами (так звана, ієрархізація системи): однорідності, 

важливості, поступальної взаємообумовленості тощо [82; 83; 84; 85; 96, с. 43-44].  
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Розробники (укладачі) тих чи інших систем діють для цього так, щоб 

однорідні елементи потрапляли на один рівень ієрархії (ієрархія – це певне 

підпорядкування частин, елементів цілому, до складу якого вони входять), або ж 

розташовувалися в іншому (вербально – описовому, математично – графічному 

тощо) порядку, якщо елементи різнорівневі. 

У даному випадку, чинник ієрархізації структурних елементів певних 

системних утворень, зумовлює необхідність у вирішенні, принаймні, двох завдань. 

Перше – поділу структурних елементів взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні на головні та 

факультативні. Друге – обрати потрібний принцип для відповідної черговості 

(послідовності) їх перелікового викладу.  

Щоби обґрунтовано вирішити щойно озвучені завдання, необхідно ще раз 

зазначити, що взаємодію слідчого необхідно розглядати у двох аспектах — 

теоретичному і прикладному.  

Для дослідження аналізованого нами поняття в теоретичному, аспекті, мабуть 

недоцільно структурні елементи взаємодії слідчого поділяти на головні та 

факультативні. Адже лише вся їх наявність в переліку структуроутворюючих 

елементів взаємодії слідчого у кримінальному провадженні, яка, здебільшого, так 

само є одним із самостійних елементів, але дещо вищого рівня, в системі складових 

методики розслідування окремих видів (груп) злочинів, дозволяє з теоретичної 

точки зору і науково пізнавальних завдань криміналістики зрозуміти як 

доктринальну, так і дидактичну сутність та специфіку цього явища.  

У прикладному ж аспекті серед головних елементів взаємодії слідчого з 

оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні 

виправдано розглядати: суб’єкти взаємодії; об’єкти взаємодії; форми взаємодії; 

теоретичний, правовий і ситуативний зміст взаємодії, завдання взаємодії, а також 

тактичні особливості окремих її видів. Факультативними – предмет, мету і методи 

взаємодії, враховуючи їх, у більшому, теоретичний наукознавчий характер. 

Що ж до черговості (послідовності) перелікового викладу структурних 

елементів взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у 
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кримінальному провадженні, то найприйнятнішим, очевидно, є принцип 

інформаційного взаємозбагачення (поступовість об’єктивного накопичення 

інформації і взаємозв’язку та взаємообумовленості появи кожного наступного 

елемента інформативною насиченістю попереднього). Враховуючи в більшому 

однорівневість елементів аналізованої системи, нам видається, неможливо 

теоретично і практично обґрунтовано визначити їх рівень інформативності та 

ступінь значущості.  

Тож виклад структурних елементів взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні може мати 

наступний вигляд: теоретичний, правовий і ситуативний зміст взаємодії; суб’єкти 

взаємодії; мета і завдання взаємодії; предмет взаємодії; об’єкти взаємодії; форми 

взаємодії; методи взаємодії; тактичні аспекти організації та здійснення окремих 

видів взаємодії. 

У наступних частинах дослідження буде спроба детальної характеристики 

більшості із вищенаведених структурних підсистем аналізованого нами елемента 

методики розслідування. Відтак окреслимо їх лише в загальних рисах. 

Теоретичний, правовий і ситуативний зміст ( тобто, сутність, внутрішня 

особливість, розумна основа, призначення ) взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні, це сукупність 

характеристик про найважливіші внутрішні особливості, які визначаючи сутність 

цієї взаємодії, знаходять відображення в науковому і практичному призначенні [68, 

с. 216-218]. Зокрема, взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та іншими 

суб’єктами у кримінальному провадженні - це: передбачене в законі, відомчих 

нормативних актах або ж рекомендоване криміналістичною наукою сумісне 

функціонування зовнішньо (ні юридично, ні організаційно, ні професійно) не 

підпорядкованих суб’єктів взаємодії; цілісна та комплексна система, яка 

характеризується внутрішньою підпорядкованою (спрямованою і узгодженою 

слідчим (прокурором – процесуальним керівником) діяльністю кожного виконавця 

(з одного боку, обов’язково, слідчого, а з іншого – працівників оперативного 

підрозділу, спеціалістів, експертів криміналістів тощо); сумісне функціонування цих 
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суб’єктів, що обумовлене в часі, місцем, формами, засобами і методами реалізації; 

система сумісного функціонування, яка скерована на вирішення конкретних завдань 

досудового розслідування та його мети – забезпечення швидкого, повного та 

неупередженого розслідування та забезпечення правильного застосування закону; 

сумісна діяльність в межах досудового розслідування чи дотично до нього, напрями, 

форми і конкретні види якої обумовлені кримінально – правовим видом цього 

розслідування, приписами закону і характером слідчої ситуації. 

Суб’єкти взаємодії. У контексті юридичного права, суб'єкт – це, як відомо, 

особа, організація чи специфічні соціальні утворення (наприклад держава, її органи і 

організації, недержавні органи, організації тощо) за якими право визнає здатність 

бути носіями суб'єктивних прав і юридичних обов'язків.  

Для суб'єкта права характерні наступні дві основні ознаки. По-перше, це 

особа, учасник суспільних відносин (індивіди, організації), яка за своїми 

особливостями фактично може бути носієм суб'єктивних прав та юридичних 

обов'язків. Для цього вона повинна володіти певними якостями: зовнішня 

відокремленість; персоніфікація (виступ зовні у вигляді єдиного особи — персони); 

здатність виробляти, виражати і здійснювати персоніфіковану волю. 

По-друге, це особа, яка реально здатна брати участь у правовідносинах, набула 

властивості суб'єкта права в силу юридичних норм. Іншими словами, юридичні 

норми утворюють обов'язкову основу виступу індивідів, організацій, громадських 

утворень як суб'єктів права. У сучасній юридичній літературі поняття “суб'єкт 

права“ частіше за все використовується як синонім термінів “суб'єкт” чи “учасник 

правовідносин”. У юридичних джерелах кінця XIX— початку XX ст. поняття 

“суб'єкт права” використовувалося для позначення носія “суб'єктивних прав”. 

Поняття суб'єкт правовідносин і суб'єкт права не завжди збігаються. Адже 

правовідносини - не єдина форма реалізації норм права. Окрім того, малолітні діти, 

душевнохворі люди, які є суб'єктами права, можуть і не мати змоги бути суб'єктами 

правовідносин. Конкретний суб’єкт, особа завжди є суб'єктом права, але не завжди є 

учасником правовідносин. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Суб'єкт права - поняття широке, в якійсь мірі відмінне від поняття суб'єкт 

(учасник) правовідносин. Суб'єкт права - це особа, що володіє правосуб'єктністю 

(або лише правоздатністю, якщо вона виокремлюється), тобто особа, потенційно 

(взагалі) здатна бути учасником правовідносин. А суб'єкт правовідносин - це 

реальний учасник цих правових відносин. Будь-який суб'єкт правовідносин - це 

завжди суб'єкт права (без цього він просто не зміг би стати таким), але не кожен 

суб'єкт права - учасник тих чи інших конкретних правовідносин. Для того, щоб 

суб'єкт права перетворився на суб'єкта правовідносин, повинні з'явитися певні 

юридичні факти, які “запускають” в дію відповідну норму (норми) права, і вона вже, 

у свою чергу, покладає на даних суб'єктів юридичні обов'язки і надає їм юридичні 

права, роблячи їх тим самим учасниками правовідносини. Суб'єкти права, в такий 

спосіб, поряд з нормами права і юридичними фактами, являють собою одну з 

передумов (необхідних умов) виникнення та існування правовідносин. 

Отже, суб’єкти взаємодії слідчого у кримінальному провадженні – це всі ті 

учасники кримінального провадження і в певний спосіб дотичні до нього фізичні і 

юридичні особи, які за розсудом (углядом) слідчого за належних підстав, у 

необхідний час, для досягнення мети і завдань досудового розслідування 

залучаються до відповідної форми взаємодії [11].  

У попередніх розділах вже частково, в тому чи іншому контексті, було 

названо деяких із цих суб’єктів - працівників оперативних підрозділів; спеціалістів 

та експертів; представників державних і недержавних установ, організацій, 

підприємств (різноманітні інспекції, що здійснюють контроль за додержанням 

правил тощо); ЗМІ, громадськість та населення. Цей перелік, зрозуміло, є набагато 

чисельнішим, а отже підлягає систематизації, суб’єктно – виокремленій 

характеристиці, що у подальшому і намагатимемось робити паралельно із 

з’ясуванням іншим питань предмета дослідження. Наразі ж лише констатуємо, що 

суб’єктний склад (тобто сукупність осіб, які беруть участь у правовідносинах, 

пов’язаних із здійсненням взаємодії) утворений якнайменше двома учасниками – 

слідчим (правомочним на організацію, реалізацію взаємодії та контроль за її 

перебігом і результатами) та іншим суб’єктом, імперативно чи диспозитивно 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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залученим слідчим до узгодженого функціонування в рамках досудового 

розслідування. Мова йде саме про залученого суб’єкта, а не адміністративно чи 

дисциплінарно підвладного, підконтрольного, піднаглядного (одним словом – 

юридично залежного, керованого тощо), оскільки тоді він буде не суб’єктом, а 

об’єктом відповідного виду сумісного функціонування. 

 Вже з вищенаведеного виправдано акцентувати увагу на тому, що взаємодію 

слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному 

провадженні неможливо ототожнювати лише з рішенням слідчого про взаємодію із 

відповідними суб’єктами у цьому провадженні, оскільки воно є тільки одним з 

елементів взаємодії, яке охоплює також систему слідчих (розшукових), інших 

процесуальних і непроцесуальних (скажімо експертно-дослідницьких, організаційно 

– тактичних, інформаційно – формуючих тощо) дій, які доручаються саме 

експертно-криміналістичним чи оперативним підрозділам, представникам фінансово 

– контролюючих органів, громадських формувань, різної форми власності 

підприємствам, установам, організаціям та ін.. Взаємодія суб’єктів, які здійснюють 

кримінальну процесуальну та позапроцесуальну діяльність на вирішення завдань 

стосовно виявлення, припинення, попередження і розслідування злочинів, 

спрямована на обмін та отримання доказової і орієнтуючої інформації, яка конче 

потрібна для встановлення обставин, що належать до предмету доказування. 

У процесі сумісної діяльності слідчого та названих суб’єктів, виникають 

ситуації, які, так чи інакше, обумовлюють необхідність здійснення конкретних форм 

взаємодії. З іншого боку, ефективність та доцільність цих форм взаємодії 

обумовлюється слідчими ситуаціями, які утворюються на визначеному етапі під час 

розслідування конкретного злочину, і також спрямовані на встановлення фактів, які 

входять до предмету розслідування і доказування. 

Мета і завдання взаємодії. Знову ж таки, оскільки взаємодія слідчого з 

оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні 

ґрунтується на використанні загальнонаукових положень, які наукою 

криміналістикою адаптовані і перетворені для забезпечення процесу розслідування 

злочинів, то виокремлення мети та завдань цієї взаємодії також необхідно розпочати 
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з аналізу загальних понять зазначених категорій, які розроблено в філософії та теорії 

криміналістики. 

У наукових публікаціях, які присвячені дослідженню загального поняття мети, 

зазначається, що вона становить собою результат діяльності мислення, для 

досягнення якого здійснюються ті або інші дії [262, с. 496]. Мета направляє і 

регулює діяльність, пронизує практику як внутрішній закон, якому людина 

підпорядковує свою волю. Вона виражає активну сторону людської свідомості і 

повинна знаходитись у відповідності з об’єктивними законами, реальними 

можливостями оточуючого світу і самого суб’єкта [263, с. 534]. Відповідно до цього 

в науці під терміном “мета” виправдано розглядати суб’єктивне передбачення 

результатів її розвитку як відображення об’єктивних потреб суспільства [264, 

с. 453]. Мета науки не завжди може бути визначена швидко і адекватно її сучасному 

розвитку. Часто в часі – це тривалий процес, що охоплює перебіг формування 

науковою спільнотою суб’єктивних поглядів, які не завжди є взаємоузгодженими. 

На загал, науковці філософи, соціологи та психологи під метою розглядають 

ідеальний образ бажаного майбутнього результату людської діяльності, 

усвідомлене, тобто виражене словами, передбачення майбутнього результату 

діяльності [28, с. 8; 37, с .127]. 

У правничій науці, передусім науках кримінального процесу і криміналістики, 

можна виокремити декілька напрямів у визначенні “мети” та “завдань” 

діяльністьного процесу за назвою взаємодія [237, с. 98]. Є науковці, які під метою 

взаємодії розглядають розкриття, розслідування і запобігання злочинів, інші – 

припинення злочинів, розшук злочинців, які переховуються, забезпечення 

відшкодування збитків, які завдані злочином [20; 30; 50; 59]. Так, А.Я. Дубинський 

вважає, що мета взаємодії охоплює переривання злочинів, всебічне, повне та 

об’єктивне розслідування злочинів [64, с. 99]. О.О. Волобуєва у вже згадуваній 

дисертаційній роботі під безпосередньою метою взаємодії слідчого і фахівця 

розглядає встановлення особи невідомого злочинця за допомогою відповідних 

джерел особистісної інформації [44, с. 14]. Такий підхід до визначення 
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безпосередньої мети взаємодії обумовлюється спрямованістю та характером 

наведеного дослідження.  

Найближчим до найбільш предметного визначення мети аналізованого нами 

явища є, як видається, А.К. Кавалієрис, який зазначає, що вся діяльність 

взаємодіючих сторін повинна бути підпорядкована загальній меті – встановленню 

істини у справі [80].  

Своєю чергою, мета будь якої діяльності може бути досягнута через 

виконання сукупності відповідного вектору завдань. Аналогічно мета взаємодії, на 

загал так чи інакше, також визначається відповідними завданнями. Принаймні - 

тактичними, організаційними, технічними та іншими завданнями, вирішення яких 

сприяє якісному та своєчасному виявленню, припиненню, попередженню і 

розслідуванню злочину; правильному застосуванню законодавства; раціональності й 

ефективності слідчої діяльності тощо [94, с. 57-68]. 

Цілком погоджуючись із щойно наведеною тезою, зазначимо, що взаємодія 

слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному 

провадженні може і повинна бути спрямована на зупинення злочинної діяльності, 

розслідування і запобігання злочинів, а також на розшук злочинців, які 

переховуються від слідства та суду і для відшкодування матеріальних збитків 

заподіяних злочином і т.д.  

Видається, що виокремлення завдань взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні, крім вже 

зазначеного, необхідно робити і в контексті завдань криміналістичної науки. 

Зрозуміло, що в криміналістиці і з цього питання, як і багатьох інших, немає 

доктринального консенсусу. На різних етапах наукового становлення 

криміналістичних знань і аж до сьогодення чисельні адепти науки криміналістики 

намагались за своїми переконаннями визначати поняття, сутність, види завдань 

криміналістики та їх місце в її системі. Саме тому в літературі існують різні думки 

щодо конструкції завдань криміналістики [18; с. 223; 35, с. 93; 51, с. 38; 111, с. 17; 

113, с. 3-6; 139, с. 11; 256, с. 143; 283].  
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Ми не наводимо ці думки, а лише констатуємо, що не дивлячись на значну 

чисельність, складність та деяку неузгодженість пропонованих конструкцій, все ж 

необхідно зазначити, що всі їх автори відштовхуються від неоднорідності існуючих 

мети та завдань науки. Визначається головна (основна, загальна) мета і менш 

важливі - спеціальні, окремі, конкретні завдання криміналістики [118, с. 176]. 

Очевидно, що цей підхід є правильним, як і правильним для розподілу завдань на 

групи щодо основних розділів криміналістики, до числа яких належить і методика 

розслідування злочинів, складовою частиною якої, як вже було зазначено, є 

взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні. Реалізація конкретних напрямів цієї взаємодії слідчого 

має знаходити адекватне важливості цієї проблематики відображення в методиках 

розслідування окремих видів (груп) злочинів. У них розкриваються найбільш 

ефективні форми взаємодії слідчого із суб’єктами, які володіють необхідними для 

забезпечення результативності розслідування злочинів спеціальними знаннями, 

відповідними професійними можливостями, інформацією тощо. 

Одним з перших криміналістів, який поглиблено дослідив завдання методики 

розслідування був Б.М. Шавер. Визначаючи основні принципи методики 

розслідування злочинів, він дійшов висновку, що “завдання методики розслідування 

злочинів полягають не лише в тому, щоб знайти будь-які раціональні прийоми 

розслідування злочинів, а також і у розробці найбільше наукових, найбільше 

апробованих методів дослідження, які максимально наближували б до пошуку 

істини” [274, с. 55]. 

Відповідно до загальних положень, структуру яких вже наводили в попередніх 

частинах дослідження, завдання криміналістичної методики можна поділяти на 

загальні (характерні для усіх розділів науки), спеціальні (що відображають 

особливості розвитку криміналістичної методики взагалі), конкретні (імперують 

враховувати специфічні чинники, що обумовлюють потреби розслідування 

відповідних видів (груп) злочинів взагалі та взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні зокрема). 
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Запропонована диференціація завдань надає можливість точніше визначити 

призначення взаємодії і основні напрями її розвитку. Вона підкреслює складність 

завдань, що стоять перед нею і разом з цим дозволяє розкрити їх сукупність. 

Розв’язання зазначених завдань криміналістичної методики сприятиме 

досягненню її мети (як і мети всієї криміналістики) – встановлення істини у 

кримінальному провадженні, безпосередня сутність якої на думку О.Н. 

Колесніченко полягає у сприянні найбільше успішному здійсненню завдань 

кримінального судочинства [238, с. 9]. 

Продовжуючи з’ясування співвідношення між завданнями взаємодії слідчого з 

оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні та 

метою і завданнями криміналістики є сенс зазначити і таке. Взаємодія слідчого є 

складовим елементом самостійного розділу криміналістики. Її поява і подальша 

розробка обумовлена потребами практики. Для її побудови використовуються 

загальні положення криміналістики, щодо розробки форм і методів взаємодії, з 

урахуванням специфічних факторів, які мають істотне значення для організації 

виявлення, припинення, розслідування і попередження злочинів. 

Саме тому завдання взаємодії знаходяться в органічній єдності з завданнями 

усієї методики. Обумовлюється це тим, що, з одного боку, завдання методики 

розслідування злочинів, криміналістичної тактики та техніки не можуть виходити за 

загальні межі мети і завдань усієї криміналістики, а з іншого боку – завдання науки 

не є простою арифметичною сумою мети і завдань самостійних розділів цих знань. 

Загальнонаукова мета і завдання криміналістики виражають собою лише найбільш 

важливі ідеальні передбачення результатів її розвитку, а завдання розділів та 

підрозділів – специфічні і більше деталізовані, відображають особливості змісту 

кожної частини науки та її структурних елементів, внутрішні збуджуючі мотиви їх 

розвитку тощо. 

Розглядаючи мету і завдання криміналістики та її частин як передбачувані 

результати їх розвитку вважаємо недостатньо переконливим твердження, відповідно 

до якого предмет і завдання розглядаються як рівнозначні. ”Вивчення особливостей, 

пов’язаних з вчиненням і розслідуванням різноманітних видів злочинів і розробка 
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науково обґрунтованих рекомендацій про найбільше раціональну організацію і 

здійснення розслідування складає предмет і завдання... – методики розслідування 

окремих видів злочинів” [240]. 

Деякі автори ототожнюють завдання тієї чи іншої стадії кримінального 

провадження з її сутністю. Так, П.М. Кубрак зазначає, що сутність і завдання 

досудового розслідування полягають: у розкритті злочину, розшуку злочинця, у 

збиранні і перевірці доказів, з тим, щоб справа могла бути предметом судового 

розгляду і правильного вирішення [136]. Це правильно лише в частині 

першообумовленості завдань розслідування, а саме, що вони випливають в цілому і 

власне із завдань кримінального провадження. На їх виконання, саме і спрямована 

діяльність органів досудового розслідування. А це, як відомо, відбувається у 

визначених законом формах, що і складає їх сутність. 

Завершуючи цей аспект питання зазначимо, що між метою і завданнями 

криміналістики в цілому та завданнями її розділів і окремих підрозділів не існує і не 

може існувати неподоланого розмежування. Розв’язання кожного окремого, 

спеціального завдання розділу науки, перевжно у відповідних межах, однак все ж 

пов’язано з вирішенням загальних, головних завдань криміналістики. Сукупність 

мети та завдань, які стоять перед криміналістикою, своєю чергою визначає 

поступовий розвиток цих знань. 

Отже, в контексті нашого дослідження припустимо, доцільно, виокремлювати 

загальну мету сумісної діяльності слідчого з оперативними підрозділами та іншими 

суб’єктами у кримінальному провадженні – встановлення істини у кримінальному 

провадженні, яка має відповідати приписам, що встановлені КПК України [129, с. 

209]. Ця істина вважається досягнутою, якщо вона встановлена та обґрунтована 

доказами, одержаними передбаченими КПК методами і засобами у визначеній 

процесуальній формі [9, с. 15; 75, с. 16; 105, с. 45; 138, с. 10; 142; 159, с. 21-22; 164, 

с. 44; 165; 167; 168, с. 18; 179, с. 3; 180, с. 13-14; 181, с. 20; 229, с. 53-59; 248, с. 11-

12; 268; 284]. 

Встановлення істини у кримінальному провадженні може бути досягнуто 

різними шляхами. Але характерною, специфічною метою взаємодії, як зазначає 
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В.Ю. Шепітько, є якісне і своєчасне розкриття і розслідування злочину, яке 

досягається з найменшими витратами сил, засобів і часу [122, с. 172]. Зазначена мета 

є спільною, загальною, характерною для усього кримінального провадження. З 

одного боку мета є уявним результатом, на досягнення якого спрямована діяльність 

слідчого та інших суб’єктів у кримінальному провадженні. З іншого боку, мета є 

чинником, що обумовлює необхідність об’єднання зусиль і можливостей слідчого, 

працівника оперативного, експертно-криміналістичного підрозділу тощо. Оскільки 

така діяльність складається з стадій, етапів, окремих слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій, кожному з них може бути притаманна конкретна мета, 

досягнення якої в кінцевому результаті сприяє виконанню завдань провадження. 

Конкретна мета взаємодії, як вже було зазначено, визначається тактичними, 

організаційними, технічними та іншими завданнями, вирішення яких сприяє 

своєчасному та повному виявленню, припиненню, розслідуванню та попередженню 

злочину, правильному застосуванню законодавства, раціональності й ефективності 

слідчої діяльності тощо. Безпосередньою метою взаємодії слідчого із зазначеними 

суб’єктами у кримінальному провадженні в одних випадках може бути успішне 

проведення окремої СРД, розв’язання конкретної слідчої ситуації, що виникла, в 

інших – застосування спеціальних знань, професійних навичок, специфіки 

відповідного виду фаху чи, принаймні, інформаційної обізнаності з певного питання 

тощо для встановлення, дослідження слідів і об’єктів на місці події, одержання 

інформації, необхідної, наприклад, для організації розшуку злочинця, в третіх – 

одержання консультації від працівника експертно-криміналістичної служби, 

інспектора фінустанови тощо для планування та визначення тактичної комбінації. 

Так чи інакше, в розгляді питання про завдання взаємодії слідчого у 

кримінальному провадженні треба виходити з загальних положень. Адже у будь - 

яких наукових знаннях одні завдання і мета мають більш постійний характер, а інші 

- менш стійкі. Загальні (головні, основні) мета та завдання мають стійкий характер. 

Їх зміни складні, можуть призводити не лише до переорієнтації розвитку науки та 

руйнування її структури, а й, зокрема, до вмирання існуючих і виникнення нових 

наукових знань. Менш стабільними є окремі, спеціальні, конкретні та інші подібні 
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завдання і вони можуть змінюватись в процесі розвитку самої науки. Ця 

закономірність справедлива і для окремих галузей наукових знань, їх інститутів, 

зокрема і до досліджуваної нами взаємодії слідчого у кримінальному провадженні 

[41, с. 80]. 

Ми погоджуємося з думкою тих, хто вважає, що загальні завдання взаємодії є 

більш постійними, а спеціальні менш стійкими. Загальні завдання взаємодії також, 

як і загальні завдання самої науки криміналістики, як правило стабільні до повного 

їх вирішення. Спеціальні завдання мають менш стійкий характер. В процесі 

діяльності вони можуть уточнюватись, доповнюватись, змінюватись в залежності 

від тих змін, які відбуваються в практиці боротьби зі злочинністю в цілому, і в 

практиці розслідування конкретного злочину, зокрема. За характером вони більш 

гнучкі, що дозволяє швидше враховувати потреби практики і спрямовувати зусилля 

на їх розв’язання. Отже, на думку В.В. Ковальова, мета і завдання взаємодії і 

криміналістичної методики розслідування в принципі збігаються [94, с. 49]. 

Саме так сприймаючи взаємодію слідчих з оперативними підрозділами та 

іншими суб’єктами у кримінальному провадженні як один з найважливіших 

чинників активізації розслідування злочинів, виправдано вважати, що спеціальним 

завданням взаємодії є, передусім, підвищення цього розслідування. І це завдання, як 

видається полягає у: найдоцільнішому й найефективнішому використанні 

узгоджених можливостей та наявних засобів вказаних суб’єктів; заощадженні 

робочого часу слідчого, працівників оперативних та інших правоохоронних і 

експертних підрозділів; постійному чи ситуативно обумовленому обміні 

інформацією; підвищенні якості слідства, неухильному дотриманні вимог чинного 

законодавства. 

Отже виконання завдань взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та 

іншими суб’єктами у кримінальному провадженні сприятиме реалізації завдань 

криміналістичної методики і криміналістики в цілому, а в кінцевому результаті - 

досягненню мети кримінального провадження.  
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Предмет взаємодії. Цей структурний компонент взаємодії слідчого, 

аналогічно щойно аналізованим, так само є безпосередньо обумовленим предметом 

криміналістики в цілому і методики розслідування зокрема.  

Нагадаємо, що предмет криміналістики є багатогранним і складним. У 

юридичній літературі мають місце різні визначення цієї категорії: як науки про 

розслідування злочинів, або науки про розкриття злочинів, або науки про сукупність 

технічних засобів, тактичних прийомів і методичних рекомендацій. Останнім часом 

криміналістику визначають як науку про технології та засоби практичного 

слідознавства у кримінальному судочинстві. Однак усі ці визначення звужують 

реальний предмет криміналістики та закономірності, що вивчає ця наука.  

Враховуючи двоєдиний об’єкт пізнання криміналістики - злочинну діяльність 

(злочинну поведінку) і діяльність відповідних учасників кримінального 

провадження, які виявляють, припиняють, розслідують, попереджають злочини, 

розглядають щодо них в суді кримінальні справи, то предметом цієї науки 

виправдано вважати закономірності злочинної діяльності та її відображення в 

джерелах інформації, які слугують основою для розробки засобів, прийомів і 

способів збирання, дослідження, оцінки і використання доказів під час досудового 

розслідування кримінальних проваджень та їх судового розгляду. 

Дотримуючись цієї концепції, під предметом криміналістичної методики 

виправдано, відповідно, розглядати закономірності системної та структуризованої 

діяльності уповноважених законом органів та осіб, що здійснюється на підставі 

використання знань про засоби, прийоми і способи застосування у кримінальному 

провадженні криміналістичної техніки і тактики для досягнення мети та 

обумовлених нею завдань розслідування окремих видів (груп) злочинів.  

Отже, предмет взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими 

суб’єктами у кримінальному провадженні – це відповідні закономірності прояву 

найважливіших внутрішніх особливостей, які визначаючи сутність цієї взаємодії, 

знаходять відображення в її науковому і практичному призначенні. А саме, 

закономірності: сумісності у функціонуванні відповідних суб’єктів взаємодії; 

внутрішньої підпорядкованості, узгодженості діяльності суб’єктного складу 
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взаємодії: правової, ситуативної, зовнішньо - видової та методичної (технічної, 

тактичної) обумовленості взаємодії; специфіки впливу конкретних завдань на 

сумісне функціонування суб’єктів взаємодії тощо. 

Об’єкт взаємодії. Об’єкт (від лат. objectus - предмет) взагалі означає те, на що 

направлена певна діяльність, тобто – її напрям (на противагу суб'єктові, який 

здійснює таку діяльність).  

Об'єктом діяльності можуть бути будь - які елементи реального світу, але 

лише в тій мірі, в якій вони увійшли в сферу діяльності відповідного суб'єкта 

(суб’єктів). Тобто становлять для них інтерес, мету, завдання. 

Суб'єкти та об'єкти взаємної діяльності діалектично взаємообумовлені, 

взаємопов'язані.  

Об'єкт взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами 

у кримінальному провадженні - це те, із приводу чого організовується (виникає) і 

здійснюється (існує) сама ця взаємодія, її напрям. Лише наявність відповідного 

об’єкта породжує (викликає) необхідність виникнення і здійснення самої взаємодії. 

Відсутність об'єкта позбавляє сенсу налагодження будь-яких форм і видів взаємодії. 

Адже, в кримінальному провадженні як і у суспільстві взагалі немає і не може бути 

взаємовідносин не тільки безсуб'єктних, а й безоб'єктних. Також не може бути 

безоб'єктної взаємодії слідчого з працівниками оперативних підрозділів та іншими 

суб’єктами у кримінальному провадженні. 

Отже, із приводу чого в кримінальному провадженні організовується і 

реалізується взаємодія слідчого з відповідними суб’єктами? По-іншому, які основні 

напрями цієї діяльності? 

Відповідь на це запитання, передусім, в контексті взаємодії слідчого з 

працівниками оперативних підрозділів, ми знаходимо у вже згадуваних ст. 40, 41 та 

281 КПК, а саме, взаємодія необхідна для забезпечення розслідування злочинів і 

розшуку підозрюваних, місцезнаходження яких невідоме. Тобто йдеться, принаймні, 

про самостійно виокремлені у КПК об’єкти - потребу в забезпеченні розслідування 

злочинів і розшуку підозрюваних, місцезнаходження яких невідоме. Однак, ці 

об’єкти (напрями) притаманні не лише для взаємодії слідчого із зазначеними 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82
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суб’єктами у кримінальному провадженні, а й для його взаємодії із громадськістю, 

представниками установ, підприємств, організацій і засобами масової інформації. 

Крім цього серед об’єктів взаємодії слідчого з працівниками оперативних 

підрозділів та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні слушно розглядати 

ще й такі як, забезпечення та охорона прав і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб (насамперед, процесуальних); забезпечення правильного 

застосування закону (насамперед, кримінального); забезпечення загальної, групової 

та індивідуальної профілактики злочинів. 

Профілактична діяльність взагалі – це система заходів економічного, 

соціально-культурного та правового характеру, що їх застосовують державні органи 

та громадські організації з метою протидії злочинності, усунення причин вчинення 

злочинів і умов, що сприяли вчиненню злочинів, їх запобігання. За видом суб’єкта 

профілактичну діяльність поділяють на слідчу профілактику, яку здійснює слідчий, 

оперативну, яку здійснюють оперативно – розшукові органи, експертну, судову та 

ін. 

Самостійним об’єктом взаємодії слідчого є удосконалення правової бази щодо 

протидії злочинності. 

Зокрема, кожен із зазначених об’єктів, який за суттю є системною категорією, 

може бути поділений на об’єкти меншого порядку (тобто - форми і види, про що 

згодом ще йтиме мова). 

Форма взаємодії. Взаємодія слідчого з працівниками оперативних підрозділів 

та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні, як вже було зазначено - це, 

крім іншого, один із аспектів діяльності слідчого у провадженні, який може бути 

здійснений у відповідних формах. 

Форма діяльності у загальному теоретичному виразі - це спосіб внутрішньої 

організації та зовнішнього практичного відображення конкретних дій, що 

вчинюються відповідними їх виконавцями з метою і в процесі здійснення певного 

виду діяльності, які характеризуються сукупністю винятково притаманних їм ознак, 

комплексне поєднання яких і дає можливість відмежувати цей вид від інших 

активностей, що охоплюються компетенцією цих суб’єктів діяльності.  
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Вибір конкретної форми діяльності залежить від компетенції певного суб'єкта 

(суб’єктів) діяльності, її призначення, функцій, змісту, характеру вирішуваних 

питань, завдань організаційного, керуючого, узгоджую чого чи іншого впливу та 

особливостей конкретного об'єкта цього впливу. 

Форми взаємодії – способи співробітництва, що забезпечують узгоджений 

характер діяльності, конкретні способи зв’язку між взаємодіючими суб’єктами [175, 

с. 172]. Крім цього, форма взаємодії як спосіб організації містить у собі комплекс 

способів і прийомів взаємодії, систему зв’язків і правовідносин взаємодіючих 

суб’єктів [251, с. 6].  

Отож можна вважати, що форми взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні - це певні 

способи внутрішньої організації та зовнішнього практичного відображення 

конкретних зв'язків між слідчим і суб'єктами взаємодії, що забезпечують 

узгодженість їх дій і правильне поєднання повноважень, методів і засобів роботи з 

метою встановлення істини в процесі розслідування злочинів, характеризуються 

сукупністю винятково притаманних їм ознак, комплексне поєднання яких і дає 

можливість відмежувати ці способи від інших активностей, що охоплюються 

компетенцією цих взаємодіючих суб’єктів.  

Форми взаємодії слідчого можуть бути різними в залежності від: а) суб'єкта, з 

яким спільно діє слідчий (взаємодія з працівниками оперативних, експертних 

підрозділів, слідчими інших відомств; взаємодія з державними установами, 

підприємствами, організаціями всіх форм власності; взаємодія з громадськістю, ЗМІ, 

населенням тощо); б) відомчої приналежності суб’єкта взаємодії (внутрішня і 

зовнішня): в) факту урегульованості їх діяльності у законодавстві (нормативно-

правові, що випливають з положень КПК, законів, які регулюють діяльність ОВС, 

СБУ тощо та організаційно-тактичні або по іншому – процесуальні та тактичні); г) 

характеру зв’язків між підрозділами (безпосередня й опосередкована); ґ) часу 

здійснення (постійна й тимчасова) та інші. 

Методи взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими 

суб’єктами у кримінальному провадженні – це науково-методологічні основи у 
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вигляді певної єдності способів, прийомів і шляхів дослідження предмета, об'єктів, 

завдань, мети, форм і видів організації та здійснення цієї взаємодії взагалі й у 

контексті розслідування окремих видів (груп) злочинів зокрема. 

Метод (від грец. μέθοδος – “ шлях через ”) (англ. method, нім. Methode f) – 

систематизована сукупність кроків, які потрібно здійснити для виконання певного 

завдання, досягнення мети. Поняття тотожне алгоритму діяльності чи 

технологічного процесу. 

Науковий метод (або методи наукового дослідження) - сукупність методів 

встановлення параметрів, структури, інших характеристик досліджуваних об'єктів. 

Метод включає в себе способи дослідження феноменів, систематизацію, 

коригування нових і отриманих раніше знань. Висновки випливають за допомогою 

правил і принципів міркування на основі емпіричних (спостережуваних і 

вимірюваних) відомостей про досліджуваний об'єкт.  

Наукові методи поділяють на загальнонаукові та спеціальні методи 

дослідження. 

Загальнонаукові, таким чином утворені системою із: а) емпіричних методів 

(експеримент, спостереження, опис); б) теоретичних методів (аналіз, синтез, 

абстрагування, узагальнення, індукція, дедукція, пояснення, класифікація і т. д.); в) 

системного, функціонального та конкретно-соціологічного методів. 

Спеціальні методи дослідження ґрунтуються на вивченні конкретних 

(фізичних, хімічних, структурно діяльністьних тощо) властивостей досліджуваних 

об’єктів та їх різноманітних параметрів. До них належать: формально-логічний, 

порівняльно-правовий та деякі інші методи наукового пізнання. 

Криміналістична наука також містить у своїй системі вчення про її методи. 

Воно є суттєвим елементом її методологічних основ, розділом загальної теорії 

криміналістичної науки. Методи криміналістики можуть бути класифіковані за 

різними підставами. Найбільш визнаною є класифікація методів криміналістики за 

трьома рівнями, а саме, методи діалектичної та формальної логіки, а також вже 

згадувані загальнонаукові та спеціальні методи. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85_%28%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
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Спеціальні методи криміналістики розмежовують на: методи науки 

криміналістики і методи практичної діяльності (які безпосередньо 

використовуються слідчими, прокурорами, суддями, працівниками оперативних 

підрозділів тощо) [21, с. 24; 147, с. 27-29; 224, с. 210; 225, с. 10].  

Системне вчення про методи криміналістики, умовно кажучи її методологія, 

поширює свою сферу на всі складові цієї науки, починаючи з її прикладних розділів 

і завершуючи структурними елементами цих частин, в тому числі і на аналізований 

нами елемент методики - взаємодію слідчого з працівниками оперативних 

підрозділів та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні. 

У цілому методи пізнання взаємодії слідчого з працівниками оперативних 

підрозділів та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні – це в переважній 

більшості всі вже згадувані методи криміналістики, що діючи як сукупність 

прийомів, способів та знарядь, допомагають вивчити взаємодію як наукову 

категорію і як явище практичного характеру й отримати істинне знання про нього.  

Методи організаційного впорядкування (або методи системоутворення) – це 

сукупність способів і прийомів, скерованих на формалізований за правилами 

математичних, графічних або машинних описів розподіл повноважень в системі “ 

взаємодія ” і відповідальності в її організації та функціонуванні. Це робиться, щоб 

на основі чітко сформульованих критеріїв оцінити раціональність організаційних 

рішень під час безпосередньої реалізації взаємодії. Тут формальний опис організації 

стає її моделлю. За допомогою цієї моделі можна оцінити (передбачити) варіанти 

побудови організаційної структури взаємодії слідчого та її окремих блоків. 

Метод структуризації завдань передбачає напрацювання системи типових 

завдань організації взаємодії слідчого залежно від можливих її форм і видів, інших 

структурних елементів. Логіку формування структури визначають закон необхідної 

різноманітності і закон концентрації функцій узгоджено – контрольованої сумісної 

діяльності. Відповідно до них організаційна структура повинна в головному 

узгоджуватися зі структурою контрольованого слідчим об'єкта взаємодії, а її 

функціональні учасники (відповідні суб’єкти) повинні комплексно впливати на 

відповідні частини об'єкта за допомогою зосередження і взаємозв'язку функцій 
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взаємоуправління. Дія законів конкретно проявляється у підпорядкуванні логіки 

формування організаційної структури взаємодії вимогам переважної орієнтації 

суб’єктів її здійснення на виконання завдань цієї взаємодії, комплексності в її 

узгодженості, чіткого розмежування відповідальності за досягнення цих завдань. У 

такий спосіб, структура і взаємозв'язок елементів взаємодії будується на основі 

системного підходу з якісним (частково кількісним) аналізом і обґрунтуванням 

варіантів її побудови та функціонування. 

Решту методів системоутворення та методів профілактичного впливу ми в 

певною мірою аналізуватимемо під час розгляду особливості окремих форм 

взаємодії слідчого у кримінальному провадженні, обумовлених її суб’єктним 

складом та іншими чинниками розслідування злочинів. 

І на завершення розглянемо теоретичну сутність (як самостійної категорії) 

останнього із запропонованої структури компонента взаємодії слідчого з 

оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні - 

тактичні аспекти організації та здійснення окремих видів взаємодії. 

Тактичні аспекти розслідування злочинів, і тактичні аспекти організації та 

здійснення взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні є однотипними, хоча й різнорівневими поняттями. 

Вони співвідносяться як ціле з окремим. 

Тактичні аспекти або, по іншому, тактико – криміналістичне забезпечення 

взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні це - система, що охоплює наукові розробки тактичних 

прийомів і рекомендацій, правових, організаційних і кадрових проблем, 

впровадження цих розробок у практику з метою формування умов постійної 

готовності слідчих та працівників інших правоохоронних органів до їх 

використання у процесі розкриття та розслідування злочинів. Тобто, йдеться не 

лише про умови створення і реалізації арсеналу тактичних прийомів, але й про 

вирішення правових, організаційних і кадрових проблем, які виникають під час 

організації та реалізації взаємодії слідчого у кримінальному провадженні.  
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Так чи інакше, тактика взаємодії слідчого з іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні це - складна організаційно-функціональна система, 

спрямована на формування і підтримку на рівні, який відповідатиме потребам 

практики, постійної готовності відповідних суб’єктів сумісної діяльності (передусім, 

слідчого, працівників оперативних та експертних підрозділів) до систематичного 

використання у ході взаємодії наявного технічного, експертного, тактичного і 

методичного арсеналу, а також на реалізацію цієї готовності у кожному 

конкретному випадку здійснення відповідного виду чи форми взаємодії. Тобто 

тактико – криміналістичний компонент поряд із техніко -, експертно - та методико - 

криміналістичним аспектами, посідає одне з чільних місць у загальній структурі 

криміналістичного забезпечення процесу виявлення, припинення, розслідування та 

попередження злочинів взагалі та організації і реалізації взаємодії слідчого у 

кримінальному провадженні зокрема. Таким чином, тактичний аспект взаємодії 

слідчого передбачає, передусім, наявність у слідчого необхідних знань у галузі 

слідчої (криміналістичної) тактики, а також вмінь та навичок використання 

тактичних засобів розслідування. У їх системі можна виокремити тактичні прийоми, 

а також тактичні комплекси – тактичні комбінації й тактичні операції, особливості 

застосування яких розглядатимемо в наступних частинах нашого дослідження. 

Крім цього, також необхідно звернути увагу ще й на такі складові тактики 

здійснення окремих видів взаємодії слідчого у кримінальному провадженні. 

Незалежно від форми і виду взаємодії слідчого повинна бути притаманним 

цілеспрямований характер. Дещо повторюючись зазначимо, що доручення слідчого 

оперативним підрозділам розглядаються як офіційні і обов'язкові для цих суб’єктів 

взаємодії.  

Вже також було зазначено, що з моменту відкриття кримінального 

провадження слідчий несе повну відповідальність за результати і строки 

розслідування, законність і обґрунтованість всіх прийнятих у цьому провадженні 

процесуальних і тактичних рішень. Лише йому належить організуюча роль у 

взаємодії з тими чи іншими суб’єктами її здійснення, оскільки саме він, а також 
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прокурор у стані однозначно визначити час і характер необхідних дій і заходів, які 

необхідно виконати засобами взаємодії. 

Взаємодія повинна будуватися на плановій основі. Свою роботу слідчі та інші 

суб’єкти, передусім, інші слідчі, залучені до відповідної форми взаємодії (коли 

розслідування здійснюється бригадою слідчих (слідчою групою – СГ), а також 

працівники оперативних підрозділів планують незалежно один від одного. Проте в 

ході взаємодії, особливо на початкових етапах розслідування під час встановлення 

кримінально – правових ознак кримінального правопорушення та осіб, які його 

вчинили, вони розробляють скоординовані між собою плани, спрямовані на 

вирішення спільних завдань, і передбачають розподіл обов'язків у спільній 

діяльності. 

Для виявлення й розслідування складних або особливо небезпечних злочинів 

(вбивств, розбоїв, великих крадіжок, економічних злочинів, контрабанди тощо) 

створюються слідчо-оперативні групи (СОГ). Основними принципами їх утворення 

(СОГ - одна із форм так званої процесуальної взаємодії слідчого у кримінальному 

провадженні) є: 1) своєчасність створення групи, 2) міжвідомчий характер її 

формування, 3) чіткий, найбільш доцільний розподіл обов’язків та головних ділянок 

роботи, 4) продумана організація не лише розслідування конкретного провадження, 

але й попередження аналогічних злочинів (вже згадувана профілактика). 

Слідчий - керівник групи забезпечує загальне узгодження її роботи, визначає 

стратегію та тактику розслідування, складає і контролює виконання загального 

плану розслідування та особистих індивідуальних планів суб’єктів, які входять до 

його групи. Він також займається технічним та інформаційним забезпеченням, 

узгоджує проведення всіх слідчих (розшукових) дій, організовує призначення 

судових експертиз, ревізій та перевірок, складає основні слідчі документи, приймає 

процесуальні рішення, особисто проводить найскладніші за відповідних ситуацій 

слідчі (розшукові) дії. 

Члени групи - слідчі та працівники оперативних підрозділів відповідають за 

окремі напрями, епізоди або версії розслідування. Тоді складається письмовий план 

роботи на день чи на кілька днів. Цей план може бути як єдиним для всіх 
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виконавців, так і роздільним. Роздільні плани необхідні у випадках, коли потрібна 

деталізація відповідних дій та заходів, відображення яких у загальному плані 

недоцільно. 

З метою організації найбільш ефективної взаємодії суб’єктів, які входять у 

слідчо-оперативну групу, слідчому як керівнику необхідно враховувати об'єктивні 

та суб'єктивні чинники можливості кожного члена групи, особливості її 

функціонування, а саме: 1) працівники оперативних підрозділів за своїм 

функціональним обов'язкам більше зацікавлені в розкритті всіх епізодів злочину і 

встановлення осіб, їх вчинили, ніж у детальному доказуванні одного складного 

епізоду. Тому цю роботу потрібно доручати слідчим; 2) підбір і розстановку 

учасників групи краще проводити за сферами діяльності, що унеможливить 

несанкціонований витік інформації процесуального, оперативно-розшукового 

(слідчо – негласного) та іншого характеру; 3) необхідно враховувати самостійність 

працівників оперативних підрозділів у виборі засобів і прийомів під час реалізації 

узгоджених заходів; 4) розумно поєднувати процесуальні та непроцесуальні методи 

роботи; 5) у спільному плані взаємодії потрібно закріпити конкретні обов'язки 

кожного члена групи із зазначенням завдань, строків їх вирішення, форм звітності 

(наприклад, на міжвідомчих оперативних нарадах у кримінальному провадженні 

тощо); 6) забезпечити безперервний обмін отримуваною інформацією між усіма 

членами групи; 7) за наявності підстав клопотати про заохочення співробітників 

групи, не чекаючи завершення розслідування (вироку суду). 

На початковому етапі розслідування з числа суб’єктів слідчо-оперативної 

групи створюються спеціалізовані підгрупи: 1) підгрупа пошуку, виявлення, 

закріплення об'єктів, що можуть стати речовими доказами (переслідування 

злочинців за гарячим слідом, прочісування місцевості, засідки, спостереження в 

місцях можливого збуту майна, здобутого злочинним шляхом, тощо); 2) підгрупа з 

виявлення співучасників злочину, збирання даних про особу підозрюваних тощо; 3) 

підгрупа з проведення оглядів, обшуків тощо та інших виїзних слідчих 

(розшукових) дій; 4) підгрупа планування, аналізу баз відомостей і масивів 

інформації для забезпечення діяльності СОГ на загал, підготовки об'єктивних 
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відомостей, що включаються до формули підозри, запитів, контролю над 

відпрацюванням всіх документів, складання та коригування планів роботи; 5) 

підгрупа спеціального забезпечення: фахівці-криміналісти, оператори відеозйомки, 

спеціалісти інших необхідних в розслідуванні галузях, допоміжний персонал 

(секретарі, водії, робітники); 6) підгрупа фізичного та інтелектуального захисту 

членів СОГ, їх сімей, а також матеріалів кримінального провадження, 

використовуваної комп'ютерної інформації, речових доказів тощо. 

Аналіз тактичних аспектів функціонування СОГ та інших форм взаємодії 

слідчого взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні буде більш детально продовжено в наступних частинах 

нашого дослідження. 

 

2.2. Форми, види і тактичні засоби взаємодії слідчого у кримінальному 

провадженні. Їх систематизація 

Форма (лат. forma – зовнішність, устрій) – спосіб об'єктивування (тобто 

допустиме, зрозуміле, придатне для сприйняття зовнішнє відображення, вираження) 

певного змісту (якщо йдеться про сукупність відомостей, інформацію) або ж 

структури, організації, діяльності, функціонування чого – небуть [68, с. 217].  

Досліджуючи сутність взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та 

іншими суб’єктами у кримінальному провадженні, а також зміст цієї взаємодії, як 

одиного із її структурних елементів, ми так чи інакше, вже звертались до аналізу 

тріади філософських явищ “сутність”, “зміст” і “форма”. Зазначали, що названі 

категорії відображають об'єктивний світ, оскільки всі предмети, процеси і явища 

природи та суспільства мають свої сутність, зміст і форму. Щодо співвідношення 

сутності і змісту, то дійшли висновку, що ці визначення майже ідентичні і тісно 

пов'язані між собою. Проте, сутність абстрактніша, ширша, ніж категорія "зміст". 

Іншими словами зміст є проявом сутності у відповідній специфіці, внутрішнім 

зв'язком в окремому. 

Форма ж є вираженням змісту, його обумовленням. Це внутрішня і зовнішня 

організація змісту, спосіб його існування, який має певну визначеність, стабільність 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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і самостійність. Форма нерозривно пов'язана зі змістом, а через нього - з сутністю. 

Форма істотна - сутність формована.  

У суспільних явищах, як і в живій природі, теж маємо справу з єдністю змісту 

і форми. Всезагальний характер цих категорій проявляється в тому, що вони є 

необхідними формами мислення в будь-якій галузі науки. Із сказаного випливає, що 

зміст входить у норму як його об'єктивна основа, а форма виражає зміст як його 

організація. Немає безформного змісту, як і немає безформної речі. Форма не існує 

сама по собі. Вона позбавлена будь-якої цінності, якщо не є формою змісту.  

Форма діяльності у загальному теоретичному виразі - це спосіб внутрішньої 

організації та зовнішнього практичного відображення конкретних дій, що 

вчиняються відповідними їх виконавцями з метою і в процесі здійснення певного 

виду діяльності, які характеризуються сукупністю винятково притаманних їм ознак 

(передусім, змісту), комплексне поєднання яких і дає можливість відмежувати цей 

вид від інших активностей, що охоплюються компетенцією цих суб’єктів діяльності.  

Вибір конкретної форми діяльності залежить від компетенції певного суб'єкта 

(суб’єктів) діяльності, її призначення, функцій, змісту, характеру вирішуваних 

питань, завдань організаційного, керуючого, узгоджую чого чи іншого впливу та 

особливостей конкретного об'єкта цього впливу. 

Взаємодія різних суб’єктів у сфері протидії злочинності взагалі, як і 

кримінальному провадженні зокрема, здійснюється у відповідних формах. Зазначені 

форми - це способи співробітництва, що забезпечують узгоджений характер 

діяльності, конкретні способи зв’язку між взаємодіючими суб’єктами, комплекси 

способів і прийомів, системи зв’язків і правовідносин взаємодіючих суб’єктів, 

системи галузево-предметних способів, прийомів виконання професійних функцій у 

процесі здійснення своїх повноважень на стадії досудового слідства [271, с. 13].  

Визначення, вивчення й аналіз форм взаємодії слідчого з відповідними 

суб’єктами у кримінальному провадженні має не лише теоретичне, але й важливе 

практичне значення, оскільки знання її типології дозволяє знайти найбільш 

ефективний варіант організації окремо взятої взаємодії (вид взаємодії) в конкретних 



126 

 

умовах діяльності, для конкретних суб’єктів, виконання конкретних завдань на 

різних ієрархічних рівнях системи тощо.  

То ж вивчення й аналіз безпосередніх форм взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні розпочнемо зі 

спроби їх “ простого поділу “, умовно кажучи класифікації (типологізації). 

Як вже частково було зазначено, форми взаємодії слідчого можуть бути 

різними. Їх можна поділяти:  

1. За характером зв’язків між слідчим та іншими суб’єктами узгодженої 

діяльності взаємодія може бути а) безпосередньою й б) опосередкованою. 

Безпосередня взаємодія припускає встановлення прямих зв’язків між слідчим, 

іншим слідчим чи слідчими як свого підрозділу, так і підрозділами інших відомств, 

а також оперативними, експертними підрозділами, працівниками контролюючих 

органів тощо. За опосередкованої взаємодії зв’язок між слідчим і всіма щойно 

переліченими суб’єктами здійснюється, як правило, через вищий орган, що 

представляє цей підрозділ.  

2. За часом реалізації взаємодія може здійснюватися а) постійно й б) 

тимчасово. До постійної належить взаємодія, що здійснюється слідчим протягом 

усього часу кримінального провадження. Обмежена за часом взаємодія спрямована 

на виконання конкретного завдання.  

3. За функціями – у процесі взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та 

іншими суб’єктами із сфери правоохоронної діяльності: а) оперативно-розшукова, б) 

кримінальна процесуальна, в) адміністративно-правова, г) організаційно-

управлінська, ґ) виховна.  

4. Залежно від належності суб’єктів взаємодії до однієї чи різних систем 

правоохоронних органів розрізняють а) зовнішню і б) внутрішню взаємодію. Якщо 

під час кримінального провадження слідчий органів внутрішніх справ взаємодіє з 

оперативним підрозділом свого відомства або ж із експертним підрозділом так само 

системи МВС, тоді – це взаємодія внутрішня. Якщо слідчий користується 

допомогою відповідних суб’єктів інших правоохоронних, а так само не 
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правоохоронних органів, організацій тощо − це взаємодія різних структурних 

підрозділів та систем, тобто зовнішня взаємодія.  

5. За ступенем конспірації можна виокремити а) гласну і б) негласну форми 

взаємодії слідчого. Це насамперед належить до реалізації безпосередньо як гласних, 

так і негласних слідчих (розшукових) дій.  

6. За етапами здійснення. За цим критерієм взаємодію слідчого можна 

поділяти на: а) взаємодію організаційного етапу; б) взаємодію робочого етапу; в) 

взаємодію завершального етапу. Організаційна форма охоплює: робочі зустрічі між 

слідчим та іншими суб’єктами взаємодії, формулювання мети і завдань, узгодження 

взаємних прав і обов’язків, визначення порядку обміну інформацією, підготовка 

спільних документів. Взаємодія робочого етапу - предметна реалізація 

виокремленого об’єкта (напряму), мети і завдань взаємодії конкретними тактичними 

методами й засобами спільної погодженої діяльності. Взаємодія цього етапу попри 

всю його важливість підпорядковується організаційному і впливає на завершальний, 

оскільки всі вони взаємозв’язані і взаємозалежні.  

7. Залежно від виду конкретного суб’єкта, з яким слідчий взаємодіє у 

кримінальному провадженні, такими формами можуть бути: а) взаємодія з 

оперативними, експертними підрозділами; оперативно – розшуковими органами, 

слідчими свого та інших відомств; б) взаємодія з державними установами, 

підприємствами, організаціями всіх форм власності - це, передусім, взаємодія з 

державними органами, які контролюють і здійснюють нагляд (контрольне 

управління Міністерства фінансів України та різноманітні інспекції, що здійснюють 

нагляд за додержанням правил, тощо; в) взаємодія з громадськістю, ЗМІ, 

населенням тощо.  

8. Залежно від факту урегульованості діяльності субєктів взаємодії у 

законодавстві: а) нормативно-правові, що випливають з положень КПК, законів, які 

регулюють діяльність ОВС, СБУ тощо та організаційно-тактичні або по іншому – 

процесуальні та тактичні (організаційні) [140, с. 4-20; 176; 273, с. 3-8; 277, с. 258-

260].  
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9. Залежно від територіального рівня (локалізації): а) взаємодія слідчих 

підрозділів з іншими суб’єктами у кримінальному провадженні локального 

(місцевого) характеру; б) регіонального характеру; в) загальнодержавного 

характеру. Локальний (місцевий) - у межах одного міста, району, в рамках двох, 

трьох і більше сусідніх правоохоронних органів в інтересах вирішення слідчих 

завдань локального характеру. Регіональний - у межах регіону (Слобожанщина, 

Крим, Галичина, Донбас та ін.), декількох областей, із залученням значної кількості 

слідчих і оперативних підрозділів для вирішення проблем протидії злочинності 

регіонального масштабу (боротьби з нелегальною міграцією в прикордонних 

областях, боротьби з контрабандою в портових містах). Загальнодержавний - у 

межах держави, із залученням слідчих і оперативних підрозділів різних відомств, з 

постановкою спільних завдань щодо протидії правопорушенням, поширеним по всій 

Україні (організована злочинність, торгівля зброєю, наркобізнес, насильницькі 

злочини на автодорогах, незаконний автотранспортний, гральний бізнес тощо). 

Загальнодержавна взаємодія може організовуватись на виконання рішень вищих 

органів влади та управління з питань розслідування резонансних злочинів, 

запобігання і припинення окремих видів злочинів [281]. 

10. Залежно від виду (групи) злочинів, у кримінальному провадженні стосовно 

яких здійснюється взаємодія слідчого. Наприклад, взаємодія у кримінальних 

провадженнях про: податкові злочини; економічні злочини; злочини в сфері 

земельних відносин [5; 43; 123, с. 13]. 

11. Залежно від кількості окремих видів взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні, що у своїй 

сукупності утворюють відповідну форму взаємодії: а) багатовидова (складна) 

форма, утворена на менше як двома окремими видами взаємодії (виконання 

оперативним підрозділом доручень слідчого щодо проведення пошуково - 

розшукових дій відповідних предметів, речей, документів – речових доказів у 

кримінальному провадженні та здійснення заходів щодо встановлення особи, якій 

необхідно оголосити підозру після зупинення досудового слідства); б) одновидова 

форма (проста) – утворена одним видом взаємодії (наприклад, одноразовий спільний 
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виїзд слідчого, оперативного співробітника, експерта – криміналіста та судового 

медика на огляд місця події і трупа). 

Кожній із вищенаведених форм, так чи інакше, властиві конкретні види 

взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні. 

У семантичному значенні “вид”, крім інших значень, – це різновид у ряді 

предметів, явищ, понять тощо [250, с. 110]. Тож вид взаємодії слідчого з 

оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні – 

це один із різновидів тієї чи іншої форми або напряму (об’єкта) цієї взаємодії. 

Іншими словами, ці різновиди можна систематизувати або залежно від виду форми, 

або ж – напряму (об’єкта) взаємодії. Перший варіант є більш придатним, як нам 

видається, для забезпечення логіки цієї систематизації, а другий – її повноти, 

враховуючи доволі значну кількість різновидів взаємодії. 

Вже було зазначено, що об'єкт (напрям) взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні - це те, із приводу 

чого організовується (виникає) і здійснюється (існує) сама ця взаємодія. Серед 

таких, як вже було вказано раніше, можна розглядати: виявлення, припинення, 

розслідування та попередження злочинів; розшук та затримання злочинців; 

профілактику злочинів; забезпечення громадського порядку та громадської безпеки 

тощо. 

До різновидів взаємодії слідчого в контексті виявлення, припинення, 

розслідування та попередження злочинів доцільно зарахувати: а) своєчасне 

інформування правоохоронними органами один одного про відомі їм факти 

готування чи вчинення злочинів, розслідування яких законом покладено на той 

слідчий орган, якому про це повідомляється. Це також - забезпечення вжиття 

підпорядкованими підрозділами невідкладних заходів із запобігання таким 

злочинам, їх припиненню, затриманню осіб, які їх вчинили, охороні місця події та 

зберіганню слідів злочину до прибуття слідчого; прийняття за ними, у разі 

необхідності, рішень згідно з кримінальним процесуальним законодавством; б) 

визначення спільними нормативними актами порядку взаємодії слідчих і 
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оперативних підрозділів у виявленні та розслідуванні конкретних видів злочинів з 

детальним регламентуванням дій слідчого та цих підрозділів; в) створення, у разі 

необхідності, СОГ з числа працівників взаємодіючих органів для здійснення, у 

межах визначеної законодавством компетенції, заходів із виявленню та 

розслідування особливо небезпечних злочинів, а також злочинів, скоєних 

організованими злочинними угрупованнями, та тих, що мають міжрегіональний та 

міждержавний характер, пов'язаних з наркобізнесом або набули великого 

громадського резонансу; г) використання слідчими, за взаємним погодженням, 

працівників органів внутрішніх справ, Служби безпеки, митних та інших органів як 

фахівців для участі у викритті злочинних груп, розслідуванні проявів організованої 

злочинності, проведенні криміналістичних експертиз і досліджень, для надання 

консультацій; визначення таких працівників у підрозділах, встановлення порядку їх 

використання та спеціалізації; ґ) взаємообмін інформацією, що міститься в 

централізованих, обласних та інших банках даних оперативно-розшукового, 

оперативно-довідкового та іншого призначення; спільне визначення порядку 

надання та користування такою інформацією під час виявлення та розслідування 

злочинів; д) створення спільних банків даних про осіб, які займаються чи можуть 

бути причетні до бандитизму, вимагання, контрабанди, незаконного обігу зброї та 

наркотиків, злочинів у кредитно-фінансовій сфері та зовнішньо - економічній 

діяльності, незаконної міграції та іншої злочинної діяльності; е) виокремлення в 

слідчих та оперативних (оперативно-розшукових) підрозділах працівників, 

відповідальних за організацію взаємодії з аналогічними підрозділами інших 

правоохоронних органів тощо.  

Різновидами взаємодії слідчого в контексті належного здійснення розшуку та 

затримання злочинців можна вважати: а) своєчасне повідомлення органів 

внутрішніх справ, Служби безпеки, Держфіскслужби, Держприкордонслужби, 

частин Національної гвардії про злочинців, які розшукуються, надання найбільш 

повної інформації про них, що може сприяти їх впізнанню та затриманню, а також 

спільне зі слідством визначення порядку обміну інформацією про таких осіб та 

проведення заходів щодо їх розшуку та затриманню; б) організація здійснення 
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відповідними підрозділами конкретних заходів із розшуку злочинця; оперативне 

інформування ініціатора розшуку (слідчого) у разі встановлення такої особи та 

місця її знаходження; вжиття заходів, у разі необхідності, щодо її затримання; в) 

проведення спільних операцій із затримання особливо небезпечних озброєних 

злочинних груп або окремих злочинців тощо.  

Різновидами взаємодії у профілактиці злочинів є: а) взаємне інформування 

між слідчим і відповідними правоохоронними органами про виявлені ними в 

процесі здійснення своїх функцій причин вчинення злочинів та умов, що цьому 

сприяли; в) погоджене визначення переліку інформації, оперативний обмін якою та 

використання може сприяти своєчасному вжиттю заходів щодо запобігання 

злочинам.  

Якщо виокремлювати різновиди взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні залежно від 

особливостей (специфіки) її форми, тоді цей виклад матиме дещо іншу систематику.  

Так, нормативно-правовій (процесуальній) формі притаманні такі конкретні 

різновиди взаємодії слідчого з відповідними суб’єктами у кримінальному 

провадженні, передусім з оперативними підрозділами та іншими слідчими: а) 

передача слідчому матеріалів про виявлені шляхом оперативно-розшукових заходів 

ознаки злочину для вирішення питання про відкриття кримінального провадження; 

б) проведення слідчим процесуальних дій одночасно із здійсненням оперативними 

підрозділами узгоджених НСРД; в) проведення оперативно-розшукових заходів у 

вже відкритому кримінальному провадженні, в якому не встановлена особа, яка 

вчинила злочин; г) виконання доручень слідчого щодо проведення пошуково - 

розшукових дій; г) проведення працівником оперативного підрозділу гласних і 

негласних СРД за дорученням слідчого; д) здійснення заходів щодо встановлення 

особи, якій необхідно оголосити підозру після зупинення досудового слідства; е) 

отримання інформації та документів про операції, рахунки, внески, внутрішні та 

зовнішні економічні угоди фізичних і юридичних осіб. 

Різновидами тактичної (організаційної) форми є: а) спільне вивчення та аналіз 

матеріалів оперативної розробки чи перевірки; б) спільна розробка версій та 
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узгоджене планування СРД, оперативно-розшукових і профілактичних заходів.; в) 

регулярний обмін інформацією про обставини конкретного кримінального 

провадження; г) проведення спільних службових нарад (навчань) з актуальних 

проблем взаємодії, а також обговорення результатів СРД з метою визначення 

ефективних та результативних шляхів розслідування злочину; ґ) організації слідчо-

оперативних груп (СОГ), до яких входять слідчі та працівники оперативних 

підрозділів; д) спільний виїзд слідчого та працівників оперативних підрозділів на 

місце події, е) проведення слідчими та працівниками оперативних підрозділів 

тактичних операцій; є) спільні виїзди слідчих та працівників оперативних 

підрозділів в інші міста, райони для виконання комплексу СРД, оперативно-

розшукових та інших заходів; ж) спільні виїзди слідчих та співробітників 

оперативних підрозділів до зарубіжних держав під час розслідування злочинів, 

вчинених організованими злочинними угрупованнями [127, с. 389]. 

Під час розслідування злочинів, що вчиняються у сфері економіки слідчий 

взаємодіє з установами Національного банку, Антимонопольного комітету, Фонду 

державного майна, Державної фіскальної служби, Державної аудиторської служби 

та інших, вже згадуваних, державних органів України, що мають право контролю за 

дотриманням організаціями та громадянами законодавства. Різновидами цієї 

взаємодії є: а) передача отриманої у ході здійснення контрольних функцій та аналізі 

інформації, відомостей, що можуть містити ознаки злочинної діяльності; б) 

отримання відомостей з автоматизованих інформаційних та довідкових систем і 

банків даних, що створюються Антимонопольним комітетом, Фондом державного 

майна, Державною митною службою, Державним комітетом статистики, іншими 

міністерствами, відомствами, банківськими, фінансовими органами та 

організаціями, в тому числі інформації про реальні прояви злочинної діяльності; в) 

спільна розробка пропозицій, спрямованих на з'ясування та усунення умов, що 

сприяли вчиненню злочинів цього виду. 

У кримінальних провадженнях про, також вже згадувані, економічні злочини 

слідчих органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства здійснюють взаємодію з іншими державними органами стосовно 
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перевірки своєчасності подання документів, пов'язаних з підприємницькою, 

зовнішньоекономічною діяльністю та ін. Відповідні органи митної служби сприяють 

слідчому у гласних і негласних СРД або ж ОРЗ (передусім, у зоні митного 

контролю), проводять перевірку порушень з боку організацій та громадян, 

пов’язаних з переміщенням предметів через митний кордон України тощо. 

У ході розслідування різних видів злочинів залежно від специфіки сфери їх 

вчинення, предмету посягання, злочинних способів, що застосовуються, винних осіб 

слідчий взаємодіє з оперативними підрозділами, а також іншими державними 

органами. Зокрема, під час розслідування злочинів проти життя та здоров'я, діянь, 

пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин тощо, 

виникає необхідність у взаємодії з медичними закладами, використанні допомоги 

фахівців-фармацевтів, хіміків, біологів, банку даних з цих питань. 

Органи національної поліції зобов’язані надавати слідчому допомогу в 

проведенні огляду. Насамперед це стосується проведення найскладнішого його виду 

- огляду місця події. Тож, орган поліції зобов’язаний повідомити слідчого про 

виявлені ним ознаки злочину та вжити заходів щодо охорони місця події, а також 

попередження злочинних дій, надання допомоги потерпілим, усунення наслідків 

злочину, переслідування злочинців “гарячим слідом”.  

Взаємодія також проявляється у підготовці та проведенні огляду, а саме: 

визначенні меж місця події та спрямування огляду, поділенні його на вузли, 

встановленні свідків, організації роботи кінолога та ін. Після завершення огляду 

взаємодія спрямовується на проведення так званих невідкладних СРД та ОРЗ за 

результатами спільної роботи на місці події. Важливу роль в огляді відіграють 

спеціалісти відповідних галузей — криміналісти, судові медики, автотехніки та ін. 

Згодом, досліджуючи особливості окремих форм (видів) взаємодії слідчого у 

кримінальному провадженні, що обумовлені її суб’єктним складом та іншими 

чинниками розслідування злочинів, ми так чи інакше ще повертатимемось до 

виокремлення й інших їх різновидів. 

А на завершення цієї частини нашого дослідження - про тактичні засоби 

взаємодії слідчого у кримінальному провадженні та їх систематизацію. 
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Тактичні засоби взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими 

суб’єктами у кримінальному провадженні – це підмножина тактичних засобів 

досудового розслідування або по – іншому засобів криміналістичної тактики. 

А що ж таке криміналістична тактика взагалі?  

Науковці - правники неодноразово зверталися до цього питання, якому 

присвячено чимало спеціальних наукових досліджень, монографій. 

Серед науковців, які досліджували ті чи інші аспекти криміналістичної 

тактики, передусім, необхідно назвати Р. С. Бєлкіна, Л. Ю. Ароцкера, О. Я. Баєва, 

В. П. Бахіна, І. Є. Биховського, Л. В. Вініцького, О. М. Васильєва, А. І. Вінберга, 

Ф. В. Глазиріна, Л. Я. Драпкіна, А. В. Дулова, В. А. Журавля, О. О. Закатова, 

Г. О. Зоріна, Л. М. Карнєєву, В. П. Колмакова, В. І. Комісарова, В. Є. Коновалову, 

О. М. Ларіна, С. П. Мітрічева, О. І. Михайлова, В. О. Образцова, В. І. Попова, 

М. І. Порубова, О. Р. Ратінова, С. Я. Розенбліта, О. Б. Соловйова, М. О. Селіванова, 

П. І. Тарасова-Родіонова, О. Г. Філіпова, П. П. Цвєткова, Є. Є. Центрова, 

Б. М. Шавера, В. Ю. Шепітька, В. І. Шіканова, І. М. Якімова, Н. А. Якубович і 

багато інших. Їхніми зусиллями розроблено такі окремі криміналістичні теорії, як 

вчення про криміналістичну версію, про планування розслідування, вчення про 

тактичні прийоми, їхню систематику, про слідчу ситуацію і тактичну комбінацію 

(операцію), про тактичне рішення, криміналістичне прогнозування тощо, детально 

досліджено тактику слідчих дій, шляхи використання під час розслідування 

злочинів спеціальних знань, форми взаємодії слідчого з різними суб’єктами під час 

розслідування злочинів та ін. 

Як цілком правильно зазначено в літературі, криміналістична тактика – це не 

просто третій (після загальної теорії і криміналістичної техніки), а сполучний 

елемент усієї системи вітчизняної криміналістики [88].  

Не вдаючись до детального аналізу багаточисельних варіантів визначення 

поняття “криміналістична тактика”, оскільки це не є предметом нашого 

дослідження, зазначимо: більшість науковців погоджується, що “ криміналістична 

тактика – це система наукових положень і розроблених на їхній основі рекомендацій 

щодо організації та планування досудового і судового розгляду, визначення 
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оптимальної лінії поведінки осіб, які здійснюють судове дослідження, і прийомів 

виконання окремих процесуальних дій для збирання й дослідження доказів, на 

встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню й прихованню злочинів” [18, 

с. 287-288].  

За такого, як видається методологічно правильного, підходу криміналістичну 

тактику розглядають як цілісну структуризовану систему, утворену двома відносно 

самостійними частинами: 1) системою тактичних прийомів і методів як елементів 

практичної діяльності суб’єктів, що здійснюють чи беруть участь у здійсненні 

провадження у кримінальній справі; 2) системою наукових положень, на основі яких 

розробляються й використовуються на практиці тактичні прийоми і методи [228, 

с. 51-53]. 

Чи не одним із найважливіших питань криміналістичної тактики і є, власне, 

проблема, засобів цієї тактики. Знову ж таки, не вдаючись у виклад деталей 

криміналістичної доктрини із цього питання, ми лише зазначимо, що аналіз 

вищенаведеної криміналістичної літератури, дозволяє констатувати, що засоби 

криміналістичної тактики – це спеціальні дії та рішення (специфічні знаряддя), за 

допомогою яких особа, яка здійснює кримінальне провадження або, яка у 

відповідній формі бере в ньому участь, вирішує процесуальні і тактичні завдання 

досудового розслідування кримінальних правопорушень чи їх судового розгляду, 

тобто - це процесуальний і тактичний інструментарій її діяльності [226, с. 298].  

Засоби криміналістичної тактики поділяються на дві групи : криміналістичні 

засоби, що містяться у законі, тобто – основні і допоміжні криміналістичні засоби. 

 Згідно із чинним законодавством до основної групи належить: слідчі 

(розшукові) дії (гласні і негласні); інші процесуальні дії: відібрання пояснень, 

витребування документів, предметів, призначення ревізій, інвентаризацій тощо; 

оперативно-розшукові заходи, здійснювані співробітниками оперативних 

підрозділів в рамках кримінального провадження. 

До другої групи засобів криміналістичної тактики належать: а) тактичний 

прийом – найраціональніший за відповідних ситуаційних умов спосіб здійснення 

процесуальної, передусім, СРД, що спрямований на досягнення її мети; б) тактична 
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комбінація – система взаємопов’язаних та взаємообумовлених тактичних прийомів у 

рамках однієї слідчої розшукової чи судово-слідчої дії, які в процесі її виконання 

мають спільну (єдину) цільову спрямованість; в) тактична операція – система (як 

правило) СРД, яка спрямована у ході кримінального провадження на виконання 

конкретного завдання, обумовленого відповідною слідчою (криміналістичною) 

ситуацією. Хоча тактична операція може охоплювати поряд із сукупністю СРД чи 

однією СРД також комплекс інших процесуальних, непроцесуальних, в тому числі 

організаційних дій тощо; г) тактичне рішення – у найзагальнішому вигляді - це 

діяльність, яка включає: оцінку ситуації; створення уявної інформаційної моделі; 

вичленення проблеми та побудову версій; планування діяльності щодо вирішення 

ситуації; практичну діяльність щодо реалізації тактичного рішення; ґ ) тактичний 

ризик - виконання слідчим або суддею діяльності в умовах можливого виникнення 

негативних наслідків. 

Враховуючи особливу важливість як для предмета нашого дослідження двох 

останніх із вищенаведеного переліку тактичних засобів, є, як видається, потреба у 

додатковому стосовно них поясненні. А саме те, що тактичні рішення поділяються 

на процесуальні і непроцесуальні. До процесуальних належать рішення про 

відкриття кримінального провадження, його закриття з підстав передбачених КПК, 

вибору виду необхідних СРД, обрання заходу забезпечення кримінального 

провадження, як-то запобіжного заходу тощо. Непроцесуальні тактичні рішення - це 

прийоми й засоби реалізації процесуальних рішень, і вони повинні відповідати 

принципам кримінального процесуального законодавства. Обрання найбільш 

доцільних засобів і тактичних прийомів пов'язаний із ризиком, тому неодмінно 

необхідно мати значну інформаційну базу. Отож, тактичне рішення - це вольовий 

акт слідчого, який полягає у визначенні мети, а також засобів і способів її 

досягнення. Будь-яке тактичне рішення повинно відповідати низці вимог: 

законності, етичності, обґрунтованості, своєчасності, реальності виконання. 

Що ж до тактичного ризику, то за ступенем локалізації ризик повинен 

поширюватися на: - проведення тактичних операцій; здійснення СРД, оперативно-

розшукових заходів, судових дій; застосування систем (підсистем) тактичних 
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прийомів окремих процесуальних дій; використання окремих тактичних прийомів. 

Складність прийняття рішень слідчим або суддею полягає в тому, щоб обрати 

позицію найменшого тактичного ризику, заздалегідь передбачати негативні 

наслідки та заходи щодо попередження. Тактичний ризик пов'язаний з відсутністю 

або недостатністю інформації, наявністю суперечливих даних, що знижують 

можливість передбачення ходу розслідування (судового розгляду) або можливих 

ситуацій процесуальної дії та ін. Важливу роль у необхідності його використання, 

має слідча (судова) ситуація або ситуація слідчої (судової) дії. На тактичний ризик 

впливають і суб'єктивні чинники: досвід слідчого або судді під час оцінки зібраного 

матеріалу, можливості використання рефлексивного мислення, вміння аналізувати 

та прогнозувати можливі ситуації. В обранні тактичного ризику необхідно 

дотримуватися таких положень: прогнозувати можливе настання результатів як 

наслідку реалізації тактичного рішення; варіювати доказовою інформацією; 

визначати допустимість тактичного ризику у конкретній ситуації.  

Не вдаючись в полеміку, стосовно визначення понять «тактична операція» та 

«тактична комбінація» можна стверджувати, що ці категорії є окремими 

різновидами засобів тактико-криміналістичних комплексів. Тактична комбінація і 

тактична операція - динамічні категорії, сутністю яких є система процесуальних і не 

процесуальних дій (заходів), взаємодія та вплив. Незважаючи на чисто зовнішню 

схожість, вони є самостійними тактичними засобами, а їх розмежування 

відбувається на основі певних критеріїв. Зокрема, тактична комбінація являє собою 

систему (поєднання) тактичних прийомів у межах однієї слідчої чи судової дії; 

тактична операція у досудовому розслідувані - це система слідчих (розшукових) дій, 

негласних слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових, забезпечувальних та 

інших заходів, спрямованих на вирішення завдань слідчої ситуації, що склалася; 

тактична комбінація спрямована на забезпечення вдалого вирішення конкретного 

завдання певної слідчої (наприклад, викриття неправди під час провадження 

допиту), метою ж тактичної операції є успішне розв’язання локального тактичного 

завдання; тактичні комбінації мають локальний характер, місце їх здійснення, як 

правило, обмежується місцем провадження слідчої дії, у порівнянні з ними тактичні 
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операції більш масштабні, наприклад, розшук може бути як місцевим, так і у 

масштабі країни.  

Проводити тактичні операції доцільно у ситуаціях з незначним ризиком. 

Тактичний ризик може бути прогнозованим щодо окремої процесуальної дії або 

тактичних прийомів її провадження. Тут можна говорити про ситуацію, що 

динамічно розвивається. Гнучкість та варіантність тактичних прийомів, їх 

взаємозамінність у багатьох випадках дозволяють пом'якшити ступінь тактичного 

ризику при провадженні слідчої дії. Зниження або усунення ризику пов'язано з 

можливістю: вибору комплексу тактичних прийомів, найбільш доцільних у 

відповідній ситуації; заміни та використання іншої системи прийомів, якщо ситуація 

буде недостатньо чітко прогнозована або система не працюватиме. 

Зі усього вищенаведеного випливає закономірний висновок: усі засоби 

криміналістичної тактики є необхідно – допустимою сукупністю (в певних межах – 

системою) інструментів (тобто інструментарієм), за допомогою яких особа, яка 

здійснює кримінальне провадження, в нашому випадку - слідчий, вирішує 

процесуальні і тактичні завдання досудового розслідування кримінальних 

правопорушень. Взаємодія ж слідчого з оперативними підрозділами та іншими 

суб’єктами у кримінальному проваджені, є, як вже неодноразово було наголошено, 

системою сумісного функціонування, яка скерована на вирішення конкретних 

завдань досудового розслідування та його мети – забезпечення швидкого, повного та 

неупередженого розслідування та забезпечення правильного застосування закону. А 

отже, весь цей інструментарій є, й закономірно повинен бути, придатним і для 

досліджуваного нами виду діяльності слідчого – ініційованій або організовуваній 

ним і завжди реалізовуваній під його контролем взаємодії. 

Отож, які тактичні засоби взаємодії слідчого у кримінальному провадженні 

можемо, наразі, конкретно назвати?  

Відповідь, частково, знаходимо у Наказі МВС від 14 серпня 2012 р. № 700 

“Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та 

підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні 

кримінальних правопорушень”. У цьому документі, в контексті тих чи інших 
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приводів і підстав, йдеться про наступні тактичні засоби взаємодії слідчого 

кримінальному провадженні. А саме про: а) сумісні проведення необхідних гласних 

СРД – огляду місця події (п. 2.7.2.), допитів (п. 2.7.4.) і НСРД (п. 2.7.4., 2.8.4. та ін.); 

б) рішення щодо організації та здійснення безпосередньої взаємодії – рішення 

(інформування) оперативного чергового про залучення додаткових сил і засобів для 

документування всіх обставин учиненого кримінального правопорушення (п.2.7.3.); 

письмові доручення співробітникам оперативних підрозділів стосовно проведення 

слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій (п. 2.7.4.); письмові 

доручення на здійснення співробітником оперативного підрозділу поквартирного чи 

подвірного обходу з метою виявлення свідків учиненого кримінального 

правопорушення, збирання відомостей, що можуть бути використані як докази (п. 

2.8.1.); в) рішення (спеціальний наказ) про оперативний супровід досудового 

розслідування, в тому числі, створення СОГ (розділ 4); рішення (плани) проведення 

складом СОГ СРД та НСРД, в яких відображаються версії учинення кримінального 

правопорушення, конкретні виконавці та терміни виконання (розділ 5); г) рішення 

(видання наказу) про визначення конкретних осіб з числа співробітників 

оперативних підрозділів, на яких покладати обов'язки щодо ведення обліку 

доручень слідчих для їх своєчасного виконання (п. 6.8.2.).  

Також знаходимо в Наказі окремі тактичні аспекти реалізації взаємодії 

слідчого із експертом - криміналістом. Цей спеціаліст є обов’язковим учасником 

огляду місця події у складі СОГ або за рішенням слідчого - інших СРД. Йдеться, 

зокрема, про доручення слідчого (п.п. 2.9.1. – 2.9.5.) щодо: а) надання йому 

консультацій з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок; б) 

проведення з використанням спеціальних знань та навичок, науково-технічних 

засобів і спеціального обладнання вимірювання, фотографування, звуко - чи 

відеозапис; в) складення планів і схем, виготовлення графічних зображень 

оглянутого місця чи окремих речей; виявлення, фіксації та вилучення і пакування 

матеріальних об'єктів, які несуть на собі слідову інформацію вчиненого 

правопорушення; г) проведення експрес-аналізів за зовнішніми характеристиками 

вилучених об'єктів (без надання письмового висновку) тощо. 
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Схожі тактичні засоби взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та 

експертами знаходимо в цьому Наказі ще й у контексті організації та здійснення 

окремих форм взаємодії, обумовлених або відповідним завданням кримінального 

провадження, або видом кримінального правопорушення. Зокрема, під час 

забезпечення взаємодії при зупиненні досудового розслідування (розділ 8); у 

розслідуванні кримінальних правопорушень, учинених проти життя, здоров'я, 

статевої свободи та статевої недоторканості особи (розділ 9); в розслідуванні 

дорожньо-транспортних подій (розділ 10); під час розслідування кримінальних 

правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів (розділ 11); у досудовому розслідуванні 

кримінальних правопорушень у сфері господарської та службової діяльності (розділ 

12) і у ході досудового розслідування кримінальних правопорушень, учинених 

членами організованих груп та злочинних організацій (розділ 13). 

Для повного висвітлення питання співпраці слідчого та експерта під час 

досудового розслідування, доречним буде і згадка про форми взаємодії, що 

визначені Наказом МВС України від 03.11.2015 № 1339 «Про затвердження 

Інструкції про порядок залучення працівників органів досудового розслідування 

поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів 

для участі в проведенні огляду місця події». Так, вказаним документом передбачено: 

порядок залучення спеціалізованої пересувної лабораторії Експертної служби МВС 

для участі у проведенні ОМП (розділ 3); при виготовленні оригіналу документа в 

електронній формі (його відображення) після завершення ОМП спеціалістом за 

дорученням слідчого у довільній формі складається письмове пояснення, у якому 

зазначаються дата проведення процесуальної дії, дата виготовлення документа 

(відображення), номер та/або параметри технічних носіїв інформації, а також 

прізвище особи, яка виготовила копію запису (п. 4.1.4.); за результатами проведення 

ОМП залучені спеціалісти консультують слідчого з питань, що потребують 

відповідних спеціальних знань і навичок щодо порядку та особливостей пакування 

слідів та об’єктів-слідоносіїв, можливості дослідження виявлених слідів, об’єктів, 

речей, документів, доцільності вирішення тих чи інших питань, а також потреби 
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залучення для цього інших спеціалістів (п. 4.1.5.); після отримання доручення 

слідчого на проведення динамічної стадії огляду місця події та завдання на 

виявлення слідової інформації спеціалісти визначають алгоритм пошуку доказів 

(слідів, речей, документів) і методи їх виявлення, після чого узгоджують свої дії із 

слідчим та за його погодженням приступають до проведення огляду місця події (п. 

4.2.4.); про вжиті заходи та факти виявлення слідової інформації спеціалісти 

інформують слідчого (п. 4.2.9.); під час фіксації виявленої слідової інформації в 

протоколі спеціалісти надають допомогу слідчому в описі специфічних ознак (вид 

та кількість виявлених слідів, їх локалізація, спосіб виявлення) (п.4.2.10.); спеціаліст 

відповідає за якість та повноту виконання отриманих від слідчого або керівника 

органу досудового розслідування доручень під час проведення огляду місця події (п. 

4.2.12.). 

Є й інші джерела інформації про застосування тих чи інших, передусім, 

процесуальних засобів взаємодії слідчого у кримінальному провадженні. Так, на 

сьогодні є чимало, зокрема і згадуваних нами, публікацій у фахових виданнях, 

збірниках доповідей конференцій, присвячених досліджуваній тематиці. Більше 

того, ці публікації вже враховують реформи вітчизняного законодавства. Це роботи 

С.В. Облашової, І.П. Петрової, І.В. Потайчука, С.В. Тіщенка, О.О. Юхна та ін.  

Проте, з усього обсягу минулих та теперішніх досліджень майже немає праць, 

в яких безпосередньо йшла б мова про, так звані, допоміжні криміналістичні засоби 

взаємодії слідчого з оперативними підрозділами (тактичні прийоми, тактичні 

операції, комбінації тощо). І це незважаючи на те, що згадку про них, зокрема про 

тактичні операції, ми можемо знайти навіть в окремих галузевих Законах.  

Так у ст.16 Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю“, визначено основні положення щодо взаємодії органів 

прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України у питаннях боротьби з 

організованою злочинністю,. Також це зроблено у п.5 ч.1 ст. 8 Закону України 

“ОРД”, де оперативним підрозділам надано право проводити операції із захоплення 

злочинців. Крім того, ст.7 вказаного Закону визначає обов’язок цих підрозділів 

здійснювати взаємодію між собою та іншими правоохоронними органами, в тому 
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числі відповідними органами іноземних держав та міжнародних антитерористичних 

організацій, з метою швидкого і повного попередження, виявлення та припинення 

злочинів. 

Правову основу застосування тих чи інших тактичних засобів у взаємодії 

слідчого з відповідними суб’єктами у кримінальному провадженні становлять і 

відомчі нормативно-правові акти. Це: і вже згадувана Інструкція з організації 

взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами 

внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних 

правопорушень, затверджена наказом МВС України №700, а також Інструкція з 

організації діяльності органів досудового розслідування МВС України, затвердженої 

наказом МВС України № 686 від 9 серпня 2012 р.; Інструкція про взаємодію 

правоохоронних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю, 

затвердженої спільним наказом МВС України та Центральним управлінням Служби 

безпеки України № 317/235 від 10 червня 2011 р. [193]; Інструкція про організацію 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у 

кримінальному провадженні, затверджена спільним наказом Генеральної 

прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки 

України,, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства 

фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листопада 2012 р. № 

114/1042/516/1199/936/1687/5. 

Однак, попри таку велику кількість нормативних документів, що 

регламентують порядок співпраці учасників розслідування, на сьогодні питання про 

тактичні засоби “ взаємодії ” так і не набуло, за незначним винятком, належного 

звучання в науковому середовищі. Саме як виняток можна назвати В. В. Лисенка, 

який зазначив, що “ комплекс дій та заходів у формі тактичної операції є запорукою 

належної організації взаємодії учасників розслідування, що дозволяє створити 

відповідний алгоритм діяльності слідчого та в цілому ефективно вирішити тактичні 

завдання. Оскільки тактична операція розглядається як система (комплекс) різних за 

характером і спрямуванням заходів, то відповідно у її реалізації беруть участь різні 

суб’єкти (слідчий, оперу повноважений)” [145, с. 245]. 
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Очевидно, що тактична операція, як окремий тактичний засіб взаємодії 

слідчого та оперативних підрозділів, - це система із декількох самостійних видів цієї 

взаємодії, які спільно спрямовані у ході кримінального провадження на виконання 

конкретного завдання, обумовленого відповідною слідчою (криміналістичною) 

ситуацією. Зокрема, виконання доручень слідчого про проведення СРД та НСРД у 

межах цієї конкретної тактичної операції та безпосередня участь оперативних 

підрозділів та інших служб під час проведення окремих процесуальних дій, які 

також є складовими тактичної операції.  

Більш детальному розгляду цього та інших тактичних засобів взаємодії 

слідчого з відповідними суб’єктами у кримінальному провадженні присвячений 

наступний підрозділ нашого дослідження. 

 

2.3. Особливості окремих форм взаємодії слідчого у кримінальному 

провадженні, обумовлені її суб’єктним складом та іншими чинниками 

розслідування злочинів 

Як вже неодноразово було констатовано - успіх у протистоянні злочинності 

неможливий без тісної взаємодії слідчого, оперативних, експертних підрозділів та 

інших субєктів у кримінальному провадженні. Це зумовлено тим, що і слідчий, і, 

передусім, оперативні та експертно-криміналістичні підрозділи мають специфічні, 

притаманні лише їм засоби виявлення злочинів, і важливо, щоб ці засоби 

застосовувалися не поодинці, а в комплексі. 

Так, слідчий наділений повноваженнями виконувати СРД в повному обсязі, 

передбаченому КПК України, і за їх допомогою встановлює злочинців і доводить їх 

винуватість у вчиненні злочину, збирає інші докази у кримінальному провадженні, 

виявляє обставини, що сприяли вчиненню злочину і т.д.. 

Великими можливостями у правоохоронній сфері наділені і оперативні 

підрозділи різних відомств, що визначені у КПК. Уповноважені законом на 

виконання широкого спектра і оперативно-розшукових дій і СРД, в зокрема НСРД, 

вони мають великі людські ресурси та технічні засоби, за допомогою яких 

здійснюють пошук злочинців і можливих свідків вчинення злочинів, а також 
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оперативне спостереження й оперативну розробку тощо. Уповноважені законом 

мають також значний обсяг інформації оперативно-довідкового характеру, який 

вони використовують у своїй службовій діяльності, зокрема різні оперативні обліки 

(за прізвищем, дактилоскопічний, безвісти зниклих і невпізнаних трупів, викраденої 

та втраченої зброї, вилучених номерних речей, викрадених речей тощо). Вони 

широко застосовують технічні засоби пошуку, спостереження, фіксації, службових 

собак, що дає змогу розшукувати злочинця “ гарячим слідом ”, затримувати 

озброєних злочинців, розшукувати транспортні засоби, які були викрадені 

злочинцями чи використані ними під час скоєння злочину. 

З кожним роком збільшуються можливості і експертно-криміналістичних 

підрозділів у виявленні та встановленні (розкритті) злочинів. Маючи у своєму штаті 

досвідчених фахівців з трасології, балістики, дактилоскопії, а також біологів, 

автотехніків та інших спеціалістів, вони застосовують найсучаснішу техніку для 

виявлення, фіксації, вилучення і дослідження слідів та інших речових доказів. 

Експертно-криміналістичні підрозділи органів внутрішніх справ для допомоги 

слідчим і співробітникам оперативних підрозділів створюють відповідні 

криміналістичні картотеки та обліки (слідів пальців рук, куль, гільз зі слідами зброї, 

колекцій зброї, підроблених документів, зразків протекторів автомобільних шин 

тощо). За допомогою цих обліків і колекцій експертно-криміналістичні підрозділи 

можуть надавати слідчим інформацію, яка має суттєве значення для виявлення, 

припинення, розслідування та попередження злочинів. 

Якщо вести мову в загальному контексті слідчої діяльності, то форми 

взаємодії слідчого з оперативними та експертно-криміналістичними підрозділами 

визначаються обставинами конкретного кримінального провадження. Якщо неважко 

встановити обставини, які підлягають доказуванню, то слідчий взагалі може не 

контактувати з оперативними працівниками та спеціалістами-криміналістами, 

вирішуючи всі питання за допомогою СРД. В окремих випадках взаємодія 

обмежується тим, що слідчий дає, як вже було зазначено, доручення для надання 

йому допомоги у виконанні тих чи інших СРД (затримання підозрюваного, 
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перевірка та уточнення показань на місці) або для їх самостійного виконання, 

наприклад, доручення про здійснення допиту, обшуку тощо. 

У складних кримінальних провадженнях форми взаємодії різноманітніші. 

Такими є провадження про складні неочевидні злочини й ті, що вчинені 

організованими злочинними угрупованнями, а також кримінальні провадження, що 

відкриваються внаслідок реалізації оперативних матеріалів. З метою забезпечення 

тіснішої взаємодії у провадженнях таких категорій створюються також вже 

згадувані СОГ. 

Під час розслідування кримінальних проваджень такої категорії взаємодія 

складається, як правило, з трьох етапів. 

Перший етап розпочинається з виїзду на місце події і триває до завершення 

розшуку злочинця “ гарячим слідом ”. На цьому етапі слідчий взаємодіє з 

оперативниками та експертами з метою якнайповнішого вивчення обстановки на 

місці події, виявлення, фіксації та вилучення речових доказів, отримання вихідної 

інформації про особу злочинця та його переслідування. На місці події слідчий керує 

слідчо-оперативною групою і визначає обов’язки кожного з її членів. Слідчий 

оглядає місце події та процесуально оформлює результати огляду. Експертові 

слідчий доручає фотографувати, виявляти, фіксувати та вилучати сліди на місці 

злочину, речі, мікрооб’єкти із застосуванням пошукової та іншої криміналістичної 

техніки, складати плани і схеми. На основі виконаних досліджень експерт 

попередньо може визначити певну інформацію щодо особи злочинця, його професії, 

ознак засобів і знарядь, використаних злочинцем, та інших обставин механізму 

злочину. За слідами рук можна встановити орєнтовний вік, за слідами взуття - 

орієнтовний зріст злочинця, а за наявності доріжки слідів - особливості ходи, за 

слідами транспортних засобів - марку та модель автомашини. Припущення щодо 

особи злочинця, використаних ним знарядь злочину і транспортних засобів експерт 

повідомляє слідчому та оперативному працівникові для їх подальшого застосування 

в розслідуванні злочину. 

Оперативний працівник виявляє можливих свідків злочину й опитує їх, 

з’ясовує можливі напрямки втечі злочинця, його прикмети, переслідує його й 
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затримує. Одночасно з цим оперативний працівник використовує можливості 

кінологічної служби, чергові наряди, а також джерела оперативної інформації. 

Розшук “ гарячим слідом ” може тривати кілька днів, тобто до отримання 

оперативним працівником інформації про можливе місцеперебування злочинця. 

Якщо злочинця не встановлено й не затримано, розшук “ гарячим слідом ” 

завершується. 

На другому етапі слідчий, оперативний працівник і експерт-криміналіст разом 

аналізують отримані на першому етапі інформацію про подію злочину та можливих 

його учасників на підставі отриманої кожним із них інформації. На основі такого 

обміну відомостями розроблюються та формулюються слідчі версії, узгоджуються 

заходи для їх перевірки, визначаються конкретні виконавці та розроблюється 

узгоджений план розслідування кримінального провадження. 

Співробітники оперативного підрозділу на цьому етапі перевіряють раніше 

судимих, які мешкають поблизу місця злочину, осіб, які перебувають під 

адміністративним наглядом, а також вивчають і аналізують “ розкриті й нерозкриті “ 

кримінальні провадження про аналогічно вчинені злочини, орієнтують особовий 

склад суміжних органів внутрішніх справ про вчинений злочин, викрадені речі, 

отримують інформацію з оперативних джерел і ставлять відповідні завдання перед 

негласним апаратом. 

Експерт зі слів очевидців складає суб’єктивний портрет злочинця, розмножує 

його та передає в підрозділи органів внутрішніх справ - охорони, службу дільничних 

інспекторів міліції та ін.; перевіряє за криміналістичними обліками сліди, вилучені 

на місці події, здійснює експертизи за постановою слідчого та інформує його про їх 

результати. 

Другий етап завершується встановленням особи злочинця. 

Завдання третього етапу - отримати докази, що підтверджують або 

спростовують підозру у вчиненні злочину, встановити всіх учасників злочину, 

виявити і вилучити викрадене майно, забезпечити можливу конфіскацію майна 

особи, яка вчинила злочин, отримати додаткові докази, з’ясувати причини вчинення 
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злочину та умови, що сприяли цьому. Усі ці завдання слідчий, експерт і 

оперативний співробітник розв’язують разом. 

Найтісніше слідчий взаємодіє з експертом і оперативним працівником у 

кримінальних провадженнях, що відкриваються внаслідок реалізації оперативних 

матеріалів. Оперативні працівники, отримавши інформацію про злочини, які 

готуються чи тривають, вживають заходів зі встановлення всіх співучасників 

злочину, можливих свідків, місця переховування майна, здобутого злочинним 

шляхом, а також здійснюють оперативне стеження та фіксують злочинну діяльність 

і контакти фігурантів, з’ясовують інші обставини, що мають значення для 

розслідування провадження. Наявну інформацію систематизують і передають 

слідчому для попередньої оцінки, не розкриваючи всіх джерел її отримання. 

Слідчий, як це передбачено Інструкцією, оцінює надані оперативними працівниками 

попередньо зібрані матеріали з точки зору достатності, достовірності й 

обґрунтованості і приймає рішення про відкриття кримінального провадження чи 

пропонує оперативним працівникам доопрацювати їх і здобути додаткові дані. У 

разі прийняття позитивного рішення про відкриття кримінального провадження 

слідчий обговорює з оперативними працівниками, коли розпочати реалізацію 

оперативних матеріалів з кожної СРД чи відповідного заходу забезпечення 

кримінального провадження - затримання, одночасного обшуку за місцем роботи чи 

проживання підозрюваних, “ виїмки “ документів, допитів свідків тощо. Допомога 

оперативних працівників, які займалися попередньою оперативною розробкою 

злочинця чи групи злочинців, у виконанні слідчих дій сприяє швидшому та 

повнішому розслідуванню злочину. 

Фахівець-криміналіст допомагає слідчому добрати документи, що підлягають 

вилученню під час обшуку чи інших дій, допомагає в застосуванні пошукової 

техніки з метою виявлення таємних схованок, застосовує фотографію, аудіо -, 

відеозапис та іншу криміналістичну техніку. 

 Особливості тих чи інших форм взаємодії слідчого у кримінальному 

провадженні, як вже було зазначено, можуть обумовлюватись різними чинниками. 

Це – і вплив на їх виокремлення суб’єктного складу, це і вид злочину, який 
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розслідують в окремо взятому кримінальному провадженні. Саме за таким 

принципом в Інструкції викладені відповідні положення, що стосуються різних 

форм взаємодії слідчого у кримінальному провадженні. 

Особливості взаємодії слідчого з оперативними та експертними підрозділами 

у кримінальних провадженнях про вбивства 

Вбивства, особливо найбільш резонансні з них (сексуальні, на замовлення, 

вчиненні організованими групами, двох і більше осіб та ін.) є злочинами, 

вчиненими, як правило, в умовах неочевидності, у зв'язку із чим на початковому 

етапі розслідування виникають труднощі навіть щодо наближеного визначення 

основних напрямів пошуку злочинців. Це вимагає максимального зосередження всіх 

можливостей, якими володіють слідчі та співробітники інших підрозділів ОВС, які у 

будь-якому вмпадку залучаються до розслідування аналізованих злочинів. У 

протидії вбивствам слідчому неможливо, і, напевно, було б помилково покладатися 

лише на свої сили, адже практика переконливо засвідчує, що одних процесуальних 

дій для встановлення істини недостатньо. Подолання труднощів, що майже завжди 

виникають, вимагає застосування спеціальних засобів і методів, зокрема тих, якими 

володіють різні оперативні підрозділи органів внутрішніх справ. 

За повноту і якість розслідування кримінального провадження про вбивство 

відповідає слідчий, тому саме він є організатором і керівником взаємодії. Однак 

оперативний підрозділ не є, як вже зазначалось, пасивним виконавцем. Взаємодія 

під час розслідування вбивств повинна бути активною, ініціативною і ґрунтуватися 

на вже аналізованих принципах, в тому числі: 1) взаємної відповідальності за повне 

викриття всіх епізодів злочинної діяльності, і встановлення, притягнення до 

відповідальності її співучасників; 2) спільної діяльності протягом усього 

розслідування кримінального провадження й повної, взаємної, об'єктивної 

поінформованості про хід СРД, а за потреби і ОРЗ, що стосується конкретного 

вбивства чи серії таких злочинів; 3) знанні всіма учасниками взаємодії можливостей 

кожної із взаємодіючих сторін зі встановлення злочинця чи злочинної групи; 4) 

організації взаємодії з урахуванням наявної інформації про злочинця, тип злочинної 

групи, характер її дій по підготовці, вчиненню й прихованню злочинів. 
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Конкретними процесуальними й організаційними формами взаємодії, які 

використовуються під час розслідування вбивств є такі: а) організація “ чергових “ 

груп для виїзду на місце злочину; б) створення “ цільових “ слідчо-оперативних 

груп, у тому числі бригад із розкриття злочинів “ гарячим слідом ”, розслідуванню 

складних, багатоепізодних злочинів, серійних вбивств; в) спільне планування 

розслідування вбивств; г) взаємний обмін інформацією між слідчим і оперативним 

підрозділом; д) спільний аналіз і оцінка результатів діяльності слідчого й 

оперативного співробітника; є) надання слідчому допомоги з боку оперативного 

підрозділу під час проведенні ним слідчих дій і пошукових заходів; ж) давання 

слідчим доручень оперативному підрозділу. 

СОГ створюються при чергових частинах територіальних органів внутрішніх 

справ. Склад цих груп формується з працівників органів внутрішніх справ 

відповідно до графіка чергування, затвердженого начальником територіального 

органу внутрішніх справ та погодженого з начальником слідчого підрозділу. До 

СОГ в обов'язковому порядку входять слідчий (старший СОГ), співробітник 

оперативного підрозділу та спеціаліст-криміналіст. 

До складу СОГ, яка виїздить на місце вчинення кримінального 

правопорушення про вбивство, крім вищезазначених осіб, в обов'язковому порядку 

включається слідчий територіального органу внутрішніх справ, який спеціалізується 

на розслідуванні кримінальних правопорушень зазначеної категорії (є старшим 

СОГ), а також за необхідності кінолог зі службово-розшуковою собакою, психолог. 

Крім того, за наявності на місці події трупа (частин трупа) людини до проведення 

огляду обов'язково залучається судово-медичний експерт, а також експерти НДЕКЦ 

відповідної спеціалізації (криміналісти, біологи, балісти). 

Начальником слідчого підрозділу щомісяця складається графік цілодобового 

чергування слідчих, які спеціалізуються на розслідуванні кримінальних 

правопорушень проти особи. В апаратах ГУМВС, УМВС, міських управліннях з 

районним поділом для оперативного виїзду на місця вчинення вбивств з 

обтяжуючими обставинами чи інших кримінальних правопорушень проти особи, що 

викликали суспільний резонанс, стосовно або за участю представників центральних 
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органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, засобів масової інформації, 

депутатів усіх рівнів, суддів та працівників правоохоронних органів створюються 

постійно діючі СОГ, які очолюють слідчі спеціалізованих підрозділів розслідування 

кримінальних правопорушень проти особи, слідчого управління ГУМВС, УМВС. 

У тих ГУМВС, УМВС, міських управліннях, де у складі слідчих управлінь 

(відділів) відсутні спеціалізовані підрозділи з розслідування кримінальних 

правопорушень, скоєних проти особи, до складу СОГ залучається слідчий, який 

спеціалізується на розслідуванні таких кримінальних правопорушень. 

До виїздів на місце події в разі вчинення інших кримінальних правопорушень 

члени вказаних СОГ, як правило, не залучаються. До складу цих груп обов'язково 

включаються працівники управлінь (відділів) карного розшуку, спеціалісти-

криміналісти. 

Начальник слідчого підрозділу у разі виявлення трупа людини, причини 

смерті якої на момент огляду місця події не встановлено, а також не здобуто 

достатніх даних, що свідчать про ненасильницький характер смерті, одразу після 

завершення цієї слідчої дії забезпечує внесення до ЄРДР відомостей про вказане 

кримінальне правопорушення і його попередню кваліфікацію як умисного вбивства 

та вживає всіх передбачених КПК України заходів для всебічного, повного і 

неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.  

Начальник слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС особисто виїжджає 

на місце події за кожним фактом умисного вбивства або тяжкого тілесного 

ушкодження зі смертельними наслідками, скоєних в умовах неочевидності, або з 

обтяжуючими обставинами, чи інших кримінальних правопорушень проти особи, 

які можуть викликати суспільний резонанс (у разі неможливості виїзду начальника 

слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС на місце події виїздить його 

заступник). Для огляду місця події за такими фактами обов'язково залучає слідчих-

криміналістів слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС, криміналістичні 

лабораторії. 

Начальник НДЕКЦ при ГУМВС, УМВС особисто виїжджає на місця вчинення 

вмисних убивств в умовах неочевидності, вбивств з обтяжуючими обставинами чи 
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кримінальних правопорушень проти особи, що викликали суспільний резонанс; 

стосовно або за участю представників центральних органів виконавчої влади і 

місцевого самоврядування, засобів масової інформації, депутатів усіх рівнів, суддів 

та працівників правоохоронних органів. Він же очолює роботу криміналістичної 

лабораторії та проведення експрес-аналізу вилучених під час огляду місця події 

матеріальних об'єктів. Також аналізує вилучену на місці події слідову інформацію та 

надає старшому СОГ кваліфіковану консультацію щодо експертних можливостей 

дослідження кожного об'єкта, черговості їх проведення та переліку питань, які 

можливо вирішити експертним шляхом. 

При надходженні доручень слідчих про призначення експертиз у 

кримінальних провадженнях про вбивства начальник НДЕКЦ при ГУМВС, УМВС 

особисто вивчає матеріали, які надходять зі слідчих підрозділів, та перелік 

поставлених на вирішення експертизи питань. У разі виявлення недоліків негайно 

доводить це до відома начальників слідчих підрозділів для їх термінового усунення. 

Труднощі й складність завдань, які постають перед слідчим і співробітником 

оперативного підрозділу під час розслідування вбивств, особливо серійних чи 

поєднаних з іншими злочинами, вимагає використання колективних методів 

планування, як найбільш ефективних. У ході розслідування аналізованих злочинів 

потреба у використанні допомоги оперативного підрозділу під час проведення СРД 

виникає значно частіше, що пов'язано із значною кількістю проведення складних як 

для безпосередньої реалізації СРД. 

Планування у кримінальному провадженні, в якому особу вбивці не 

встановлено (так звані нерозкриті вбивства), здійснюється спільно. Тобто і в усьому 

провадженні, а також і в рамках оперативно-розшукових, пошукових справ, тобто 

співробітниками оперативних підрозділів. Єдність мети і завдань вимагає 

погодження дій слідчих і працівників оперативних підрозділів, що, безсумнівно, 

здебільшого забезпечується спільним плануванням майбутньої роботи. Природно, 

що специфіка оперативної роботи вимагає й індивідуального планування, однак, у 

кожному випадку, спільні плани повинні містити, крім загальних питань, наступні: 

а) оперативно-розшукові заходи, необхідні для перевірки версій, які конструюються; 
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б) процесуальні дії слідчого, які повинні бути враховані під час проведення НСРД 

або ж ОРЗ; в) СРД, під час проведення яких слідчому потрібне сприяння 

оперативників; г) СРД, виконання яких доручається оперативному підрозділу; ґ) 

строки й місце виконання; д) відомості про конкретних працівників (виконавців), а 

також відповідальних за виконання запланованих заходів; е) необхідне матеріально-

технічне й інше забезпечення. 

Заплановані заходи також знаходять своє відображення в окремих дорученнях. 

У розслідуваному кримінальному провадженні про вбивство слідчий вправі 

доручити оперативникам проведення окремих СРД і ОРД, виконання постанов про 

затримання, привід, арешт, розшук підозрюваного. 

Доручення про проведення пошукових заходів може даватися слідчим для 

встановлення обставин злочину, наприклад, у тих випадках, коли неможливо або з 

тактичних міркуваннях недоцільно на даний час перевірити інформацію слідчим 

шляхом. Співробітник оперативного підрозділу вільний у виборі методів і прийомів 

проведення тих або інших НСРД та ОРЗ, і слідчий не вправі визначати їх, даючи 

доручення. Тобто, поєднання процесуальної гласної й негласної діяльності під час 

розслідування вбивств припускає, з одного боку, повну процесуальну незалежність 

слідчого у здійснюваних ним кримінальних провадженнях, і певну самостійність 

оперативного працівника протягом розслідування. 

Під час розслідування вбивств, особливо вчинених групою осіб, слідчий може 

дати оперативному підрозділу доручення провести окремі СРД. Необхідність у 

цьому обумовлюється специфікою розслідування таких злочинів: плануванням 

одночасного проведення однорідних слідчих дій - допитів, обшуків або їх 

поєднанням. Однак слідчий не повинен доручати оперативному підрозділу 

проведення таких СРД, які він може виконати сам. Оперативники можуть 

виконувати доручення слідчого стосовно допитів, брати участь під керівництвом 

слідчого в слідчому експерименті, огляді, обшуці тощо, однак не можуть 

перетворюватись в технічних помічників слідчого й виконувати доручення 

канцелярського характеру. Вони мають свої обов’язки, спрямовані на встановлення 
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всіх обставин вбивства, передусім, на встановлення і викриття конкретної особи, яка 

вчинила вбивство. 

З метою якісного виконання доручення до його змісту повинні бути включені: 

а) відомості про розслідувану подію і встановлені обставини кримінального 

провадження, які можуть вплинути на зміст СРД, яка доручається; б) точний перелік 

питань, які підлягають з'ясуванню, зокрема з вказівкою тактичних прийомів, які 

бажано використовувати, їх логічну послідовність, порядок пред'явлення доказів, в) 

процесуальні документи, які необхідно скласти; г) строк виконання доручення. До 

доручення повинні додаватися постанови про СРД, які доручаються, якщо це 

передбачено КПК України. 

Значним для виявлення й розслідування вбивств є використання матеріалів 

оперативно-розшукової діяльності. Оперативна інформація може бути використана 

в таких формах: а) як привід для відкриття кримінального провадження; б) у вигляді 

орієнтуючої інформації, у підготовці й проведенні СРД; в) джерела фактичних 

даних, тобто доказів після їх одержання й реалізації у встановленому 

законодавством порядку. 

Оперативна інформація, яка використовується слідчим в процесі підготовки й 

проведення СРД у провадженнях про вбивствах, за своєю значимістю й роллю може 

бути об'єднана в такі групи: 1) оперативна інформація, яка належить безпосередньо 

до обставин злочину, тобто вказує на факти, які підлягають доказуванню (у ході 

СРД така інформація легалізується в судові докази); 2) інформація, яка носить 

рекомендаційний характер, і використовується під час конструювання версій і 

розробці плану розслідування, виборі найбільш ефективних СРД, визначенні 

послідовності й тактики їх проведення (відомості, які характеризують осіб, 

запідозрених у вчиненні вбивства, їх наміри й конкретні дії, спрямовані на протидію 

розкриттю злочину; відомості про взаємини, наприклад, між свідком і 

підозрюваним, які можуть відобразитися на їх показаннях (погрози, підкуп тощо); 

відомості про можливу поведінку підозрюваного й членів його родини під час 

обшуку і т. ін.; 3) інформація, яка вказує на можливі джерела доказів: про осіб, яким 

може бути що-небудь відоме про обставини вбивства, і які можуть бути допитані як 
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свідки, про місця, де можуть перебувати предмети й документи, які мають значення 

для провадження (предмети, які були знаряддям вбивства або зберегли на собі його 

сліди; об'єкти злочинних замахів, зокрема, викрадене майно; гроші або інші 

цінності, нажиті злочинним шляхом; інші предмети й документи, які можуть 

служити засобами для встановлення обставин вбивства й осіб, які його вчинили). 

Така інформація має значення як для проведення СРД (обшуків, допитів осіб, які 

скупили викрадене в загиблого майно), так і НСРД чи оперативних заходів, 

спрямованих на виявлення конкретних осіб, причетних до придбання такого майна, 

з'ясування їх зв'язків зі злочинною групою, перекриття “ каналів “ збуту викраденого 

й т. ін.; 4) інформація, яка характеризує особу учасника кримінального провадження 

(така інформація важлива для правильного вибору тактики проведення окремих 

СРД, насамперед допиту, з метою одержання правдивих показань не лише від 

підозрюваного, але й свідків, потерпілих, а також прогнозування їх поведінки в ході 

подальшого слідства й у суді; 5) інформація, яка носить оцінний характер, тобто 

вказує на достовірність отриманих в ході слідчих і оперативно-розшукових заходів 

відомостей і доказів, ефективність застосованих тактичних прийомів. 

Сьогодні особливої актуальності набуває дотримання таємниці досудового 

розслідування, яке повинно бути забезпечене як при проведенні як гласних так і 

негласних СРД та ОРЗ. Таємниця слідства й оперативної діяльності у 

кримінальному провадженні - єдиний комплекс різнобічної й спільної роботи й 

правил поведінки членів СОГ, спрямованих на чітке виконання дій зі встановлення, 

фіксації, оцінці й використанню процесуальної й непроцесуальної інформації лише 

членами групи й доведення її до певного, конкретно обмеженого кола посадових 

осіб правоохоронних органів. Виконання цих завдань досягається шляхом: а) 

забезпечення таємниці планування, проведення слідчих і інших дій у кримінальному 

провадженні; б) врахування професійних якостей учасників розслідування, їх 

самостійності у вирішенні оперативно-розшукових, негласних і гласних 

процесуальних питань; в) створення здорового мікросоціального клімату, ділових 

взаємин між взаємодіючими сторонами; г) унеможливлення небажаних контактів з “ 

сторонніми “ людьми під час комплектування й роботи СОГ; д) забезпечення СОГ 
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необхідними технічними засобами й допоміжними (підсобними) силами, які не 

лише сприяють розслідуванню злочинів, але й виключають витік інформації. 

Особливості взаємодії слідчого та оперативного підрозділу в розшуці 

підозрюваного 

У контексті цієї форми взаємодії існують два аспекти: один передбачає 

взаємодію як співпрацю, яка здійснюється за керівної ролі одного з її суб’єктів, 

інший - рівноправну співпрацю її сторін.  

Під час взаємодії слідчого та оперативного підрозділу у ході досудового 

розслідування саме слідчий повинен бути керівником цієї діяльності, що і 

регламентовано відомчими наказами. Це безпосередньо випливає з норми, 

закріпленої у вже згадуваному п. 4.2 «Інструкції з організації взаємодії органів 

досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у 

попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень», яка 

затверджена Наказом МВС України № 700 від 14.08.2012 р.. 

Взаємодія слідчого та оперативного підрозділу під час досудового 

розслідування має встановлені законодавцем межі: може здійснюватись на будь-

якому етапі досудового розслідування, але обов’язково повинна закінчитись із 

закриттям кримінального провадження або з направленням до суду обвинувального 

акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

Втім, якщо метою взаємодії є розшук підозрюваного, то вона може відбуватись з 

часу оголошення розшуку підозрюваного до закриття розшукового провадження. 

У залежності від суб’єктів розшуку існує три рівні взаємодії слідчого та 

оперативного підрозділу під час розшуку підозрюваного: розшук здійснюється 

слідчим з наданням доручень оперативному підрозділу; розшук здійснюється 

оперативним підрозділом за дорученням слідчого під час досудового розслідування; 

розшук здійснюється оперативним підрозділом за дорученням слідчого за 

зупиненим досудовим розслідуванням. 

У першому випадку, коли слідчий самостійно здійснює розшук 

підозрюваного, він має право звертатись з дорученнями до оперативного підрозділу 
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з метою виконання останнім окремих СРД як гласних так і негласних (п. 3 ч. 2 ст. 40 

КПК України). Кожен суб’єкт цієї діяльності вживає конкретних заходів у межах, 

встановлених законом повноважень. За таких обставин розшукова діяльність 

оперативного підрозділу, в межах розшуку підозрюваного, носить епізодичний 

характер, тобто здійснюється під час виконання доручення і тільки заходами, які 

встановлені цим дорученням. У дорученні щодо провадження СРД оперативним 

підрозділом слідчий чітко формулює його мету для виконавця. Від неї залежить 

наявність або відсутність в дорученні відповідних рекомендацій щодо виконання 

розшукового завдання. “ Не можна при цьому думати, - як вказує О.П. Дербєнєв, що 

в дорученні щодо провадження розшукових дій слідчий тільки ставить завдання, а 

способи їх вирішення обирає оперативний підрозділ виходячи із своїх можливостей“ 

[58]. Це слушно застосовувати в тих випадках, коли мова йде про виконання 

доручення, метою якого є розшук підозрюваного. 

У КПК України не визначені строки виконання процесуальних дій за 

дорученнями слідчого, прокурора, хоча і повинні, на нашу думку і про що ми вже 

зазначали, бути зазначені у ньому. Крім цього є ще й інші проблемні питання, які 

виникають під час взаємодії слідчого та оперативного підрозділу. Зокрема, у 

практичній діяльності існують нарікання з боку працівників інших підрозділів з 

приводу того, що слідчі в окремих випадках зловживають своїми повноваженнями і 

доручають виконання таких дій, які вони могли б виконати самостійно [66]. 64,7% 

проанкетованих нами співробітників ОВС підтвердили це твердження (Додаток А, Б 

- п. 37). З метою усунення таких фактів, Ю.П. Аленін рекомендує слідчому не 

зловживати правом доручати виконання процесуальних дій оперативним 

підрозділам, оскільки їх виконання зменшує час для виконання їх основних 

обов’язків, які передбачені ЗУ “Про ОРД“ [2, с. 42]. 

Часто виконання доручень слідчого оперативним підрозділом мають вигляд 

формальної відповіді, про що свідчать матеріали вивчених нами 112 кримінальних 

проваджень (справ). У 42 –х із них, що становить 42,96 %, ми знаходили відповіді на 

доручення та, часто й окремі доручення слідчих (ч.3 ст. 114, та ст. 118 КПК України 

1960 р.; п. 3 ч.2 ст. 40 КПК України 2012 р.) у вигляді більш ніж формальної 
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конструкції, на кшталт словосполучень: «не вдалося» (виявилось неможливим) 

(Додаток А, Б - п. 38). Видається, що цього недоліку можна і необхідно уникати, 

якщо виконавці доручення більш серйозного будуть ставитись до власних 

обов’язків, а також шляхом виключення з практики слідчого доручень 

оперативному підрозділу виконання дій, які він може здійснити самостійно. 

Взаємодія слідчого та оперативного підрозділу під час розшуку підозрюваного 

має й інший зміст, який змінюється відповідно до зміни суб’єкта розшуку. На це 

вказує ч.3 ст.281 КПК України, яка надає право слідчому доручати здійснення 

розшуку підозрюваного оперативному підрозділу. За наявності доручення щодо 

здійснення розшуку підозрюваного, розшукова діяльність оперативного підрозділу 

здійснюється протягом всього розшукового провадження з самостійним 

визначенням заходів його здійснення, які передбачені нормами КПК України та ЗУ 

“Про ОРД“. Тобто, якщо досудове розслідування не зупинялось: оперативний 

підрозділ здійснює розшук, користуючись повноваженнями слідчого (розшук 

підозрюваного здійснюється за допомогою слідчих (розшукових), негласних слідчих 

(розшукових) дій, інших процесуальних заходів та гласних засобів не 

процесуального характеру), а якщо було прийнято постанову про зупинення 

досудового розслідування - оперативний підрозділ може здійснювати розшук ще й 

за допомогою оперативно-розшукових заходів, перелік яких визначено ЗУ “Про 

ОРД“ (про що ми вже також зазначали). 

На практиці окремі слідчі вважають доручення розшуку оперативним 

підрозділом чинником, що звільняє їх від обов’язку безпосередньо та активно 

займатись розшуком в цей період. Про цю обставину свідчать 71,1% вивчених нами 

матеріалів кримінальних проваджень (справ), за якими, після складення слідчим 

доручення про здійснення розшуку оперативним підрозділом, слідчим особисто 

розшукові заходи не проводились; а опитані нами респонденти взагалі вважають, що 

не є обов’язком слідчого провадження розшуку підозрюваного як до зупинення 

кримінального провадження (52,8%), так і після зупинення кримінального 

провадження (75,7%), не говорячи вже про факт доручення його оперативному 

підрозділу (Додаток А, Б п. 39). Однак, кримінальне процесуальне законодавство не 
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забороняє слідчому проводити подальші розшукові заходи, але, на нашу думку, їх 

проведення повинно бути узгоджене з основним виконавцем розшуку, яким в 

даному випадку є оперативний підрозділ. Це необхідно для того, щоб уникнути 

прорахунків в цьому напрямі діяльності. 

Особливістю змісту доручення слідчого щодо здійснення розшуку 

оперативним підрозділом є те, що в ньому вказується не на перелік заходів розшуку, 

які потрібно виконати, а на завдання розшуку. 

Про хід розшуку осіб, які переховуються від органів досудового 

розслідування, та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального 

правопорушення, після доручення розшуку оперативному підрозділу, останній 

повинен інформувати щомісячно слідчого, прокурора. Ця інформація, як зазначено в 

Інструкції, повинна мати взаємо-зворотній зв’язок, за допомогою якого 

об’єднуються зусилля суб’єктів розшуку підозрюваного. 

Під час дії КПК України 1960 р., спірним було питання щодо права слідчого 

знайомитися з матеріалами, отриманими оперативними підрозділами під час їх 

діяльності. Як зазначають А.Я. Дубинський та Ю.Н. Шостак, в деяких випадках за 

слідчим визнавалось право знайомитись з оперативними матеріалами, в інших - 

оперативним підрозділам наказувалось подавати слідчому лише довідку про 

результати проведених заходів, в третіх - право ознайомлення з оперативними 

матеріалами надавалось тільки керівнику слідчого підрозділу. Однак, на практиці, 

оперативні підрозділи не знайомили слідчого з усіма оперативними даними, 

зібраними у кримінальній справі [65, с. 22-26]. Таке становище не можна було 

вважати правильним, оскільки, як стверджував В. Півненко, воно пов’язане з 

втратою значного обсягу інформації [182]. Щоб уникнути цього, Г.С. Берест вже 

тоді пропонував надати слідчому можливість ознайомлюватись з усіма 

легалізованими матеріалами діяльності оперативних підрозділів, за винятком тих, 

що розшифровують конфіденційність джерел [22]. 

Із прийняттям чинного КПК України, ситуація щодо використання результатів 

діяльності оперативних підрозділів у кримінальному провадженні змінилась, втім, 

слідчий і досі не має права ознайомлюватися зі всіма матеріалами проведених 
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оперативними підрозділами заходів. Так, ч.3 ст.246 КПК України визначає, що 

“рішення про провадження негласних слідчих (розшукових) дій приймає слідчий, 

прокурор. Слідчий зобов’язаний повідомити прокурора про прийняття рішення 

щодо проведення певних негласних слідчих (розшукових) дій та отримані 

результати“. Відповідно до ч.3 ст.252 КПК України “протоколи про проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій з додатками не пізніше ніж через двадцять 

чотири години з моменту припинення зазначених негласних слідчих (розшукових) 

дій передаються прокурору “. Частина 1 ст. 255 КПК України вказує, що “ відомості, 

речі та документи, отриманні в результаті проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, які прокурор не визнає необхідними для подальшого проведення 

досудового розслідування, повинні бути невідкладно знищені на підставі його 

рішення “. Оскільки під час виконання розшуку оперативним підрозділом за 

дорученням слідчого, співробітник цього підрозділу користується повноваженнями 

останнього, то з цього слідує, що результати проведених негласних слідчих 

(розшукових) дій, які були отримані оперативними підрозділами, передаються для 

ознайомлення прокурору, який вирішує питання щодо їх доцільності у використанні 

в кримінальному провадженні. Матеріали, що, на думку прокурора, не містять 

корисної інформації для кримінального провадження - знищуються, а ті що 

залишились - передаються слідчому для використання їх під час розслідуванні 

кримінального правопорушення. 

Однак, важко погоджуватись з цією ситуацією, оскільки зі всіма отриманими 

матеріалами оперативними підрозділами в результаті проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій повинен бути ознайомлений слідчий (з нами погодилось 26,6% 

респондентів), оскільки саме він здійснює досудове розслідування (Додаток А,Б п. 

40). Матеріали, які отримані під час НСРД дій можуть мати певну непряму 

інформацію, що є зрозумілою лише слідчому, який безпосередньо займається 

розслідуванням кримінального правопорушення. Як зазначають 40,6% опитаних 

нами працівників досудового слідства OBС (тепер – Національної поліції) 

ознайомлення з оперативними матеріалами дозволяє слідчому своєчасно попередити 

ухилення підозрюваного від органів досудового слідства; 37,9% переконані - 
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допоможе передбачити поведінку, обрану ним; а 30% - встановити спільників, роз-

мір і характер шкоди, завданої злочинною діяльністю (Додаток А, Б - п. 41). Тобто, 

ці матеріали, безперечно, можуть вплинути на хід досудового розслідування та 

результати кримінального провадження, однак знищуються прокурором, який 

вважає їх непотрібними у розгляді кримінального провадження. 

Отже: норми КПК України що регулюють інститут негласних слідчих 

(розшукових) дій потребують доопрацювання, а саме включення в їх зміст 

положення, яке дозволить слідчому ознайомлюватись з усіма отриманими 

оперативними підрозділами результатами проведених ними негласних слідчих 

(розшукових) дій. Тому, на наш погляд, ч.1 ст.2ЗЗ КПК України доречно викласти у 

наступній редакції: “Відомості, речі та документи, отримані в результаті проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій, які і слідчий і прокурор не визнають 

необхідними для подальшого проведення досудового розслідування, повинні бути 

невідкладно знищені на підставі рішення прокурора, крім випадків, передбачених 

частиною третьою цієї статті та статтею 256 цього Кодексу”. 

Підсумовуючи підсумок вищезазначене зауважимо, що взаємодія слідчого та 

оперативного підрозділу під час розшуку підозрюваного - це співпраця не 

підпорядкованих один одному органів, яка будується за принципом керівної ролі 

слідчого, з метою виконання доручень останнього щодо проведення окремих 

слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій або здійснення 

комплексу розшукових дій, що направлені на встановлення місцезнаходження 

підозрюваного та його затримання. Зміст цієї діяльності складають всі передбачені 

кримінальним процесуальним законом заходи, які вживаються з метою виявлення та 

затримання підозрюваного, який перебуває у розшуку. 

Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час 

проведення тактичних операцій 

Аналізуючи чинне законодавство та відповідну літературу ми називали 

різноманітні форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами, передусім, 

процесуальні та організаційні (тактичні). Дещо повторюючись, ще раз зазначимо, 

що основними, власне, тактичними формами, в більшому, переважно: 1) спільний 
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аналіз інформації, планування слідчих дій і оперативно - розшукових заходів; 2) 

взаємний обмін інформацією; 3) консультаційна діяльність слідчого під час 

документування злочинних дій, проведення оперативними підрозділами первинної 

перевірки; 4) використання оперативно - розшукових обліків; 5) проведення 

тактичних операцій; 6) створення та діяльність слідчо-оперативних груп (далі - 

СОГ) [7, с. 155-156]. 

Проаналізуємо ефективність цих форм у процесі підготовки та реалізації 

завдань тактичної операції. Так, нами в результаті опитування 85 слідчих та 55 

працівників оперативних підрозділів на запитання чи потрібно залучати у процесі 

підготовки (планування) до проведення тактичної операції усіх її учасників, таку 

позицію підтримали 73 (84,8%) опитаних слідчих, а також 44 (80,5%) - 

оперативників; 3 (3,3%) респондентів із числа слідчих та 3 (3,8%) оперативників 

вважали за необхідне проводити її особисто керівником СОГ та ізольовано від її 

членів, а 9 (9,8%) та відповідно 9 (10,5%) опитаних висловили думку про 

доцільність безпосередньої участі лише керівників підрозділів та старшого СОГ. До 

того ж практичні працівники визначають виняткову ефективність створення 

спеціалізованих СОГ (підрозділів) у районних, міських, обласних відділів 

(управлінь) з розслідування особливо тяжких злочинів, про що висловились 25 

(29,3%) опитаних слідчих (26 (30,5 %) - оперативників), а за створення таких 

підрозділів у міських та обласних управліннях - 31 (37%) та відповідно 21 (39%) 

респондентів. Заперечили запропоноване нововведення лише 10 (10,9%) працівників 

слідства (6 (12,5 % - оперативних підрозділів), а 2 (22,8%) слідчих і 13 (25%) 

оперативних співробітників не дали відповіді це запитання (Додаток А, Б - п.п. 42, 

43). Доречно зауважити, що визначальна роль в організації та керуванні всією 

тактичної операцією належить слідчому. Така позиція знайшла своє відображення в 

Інструкції № 700, де у вже неодноразово цитованому п.4.2 передбачено, що 

керівником СОГ є слідчий, який визначений начальником слідчого підрозділу 

здійснювати досудове розслідування кримінального правопорушення. 

Залежно від конкретної слідчої ситуації та виду тактичної операції можуть 

залучатись такі СОГ: а) чергові СОГ, які створюються у чергових частинах 
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територіальних органів внутрішніх справ. Здебільшого вони задіються під час 

розслідуванні злочинів за “гарячим слідом” , відразу після надходження до ОВС 

заяви або повідомлення про факт злочину. В подальшому оперативний черговий 

територіального органу зобов’язаний негайно надати її начальнику слідчого 

підрозділу, який у свою чергу визначає слідчого, який і здійснюватиме досудове 

розслідування. Крім того про цю подію обов’язково ставиться до відома начальник 

цього органу і т.д., про що вже йшлося; б) постійно діючі СОГ створюються за 

наказом начальника територіального органу внутрішніх справ, погодженого з 

начальником слідчого підрозділу. Однак щодо кримінальних проваджень, скажімо 

про вимагання, у системі ОВС наведені групи відійшли у минуле. Така практика 

існувала ще у середині 90-х років, коли в державі на постійній основі діяли 

організовані злочинні угрупування, так звані “рекетири“, які спеціалізувались на 

вимаганнях коштів та інших майнових прав у суб’єктів підприємницької та 

банківської діяльності й примушували їх до виконання чи невиконання певних 

цивільно-правових зобов’язань. Наразі створення цих СОГ не є доречними з точки 

зору раціональності, оскільки за даними офіційної статистики МВС в період з 1 

січня по 20 листопада 2014 р. вимагань, вчинених організованою злочинністю, в 

Україні було зареєстровано лише 15, тоді як торік їх налічувалось 61, тобто на 75,4% 

більше. Тож, як бачимо, спостерігається тенденція до зменшення цих злочинів, які 

вчиняються організованою злочинністю; в) міжрегіональні СОГ, створюються 

для протидії злочинам, учинених на території декількох районів або регіонів. Ці 

групи організовуються за наказом начальника відповідного обласного Головного 

управління Національної поліції (надалі, ГУ НП) погодженим з начальником 

слідчого управління (відділу) обласного ГУ НП. Контроль за їх роботою, також як 

вже було зазначено раніше, покладається на слідче управління (відділ) обласного ГУ 

НП. У свою чергу для досудового розслідування кримінальних правопорушень, 

учинених на території декількох областей, наказом міністра МВС може створю-

ватися відповідна СОГ, контроль за якою покладається на Головне слідче 

управління НП України або слідче управління відповідного обласного ГУ НП, 

міського Управління НП, на території обслуговування якого вчинено найбільшу 
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кількість особливо тяжких злочинів; г) постійно діючі СОГ, створюється для 

швидкого та повного розслідування злочинів, які визначені як тяжкі та особливо 

тяжкі злочини, або викликали значний суспільний резонанс. Контроль за роботою 

цих груп покладається на начальника слідчого підрозділу, який за погодженням з 

начальником територіального управління НП вправі організовувати проведення 

оперативних нарад за участю слідчих та працівників інших органів і підрозділів НП 

з питань виявлення та розслідування фактів вчинення відповідних злочинів, у тому 

числі стану виконання доручень слідчих та взаємодії служб; д) спеціально створені 

СОГ, створюються для проведення конкретної тактичної операції. 

Важливо також звернути увагу на таку факультативну форму взаємодії 

слідчого з оперативними співробітниками як обмін інформацією. У цьому контексті 

вельми актуальним є отримання криміналістично-значущої інформації з 

оперативних інформаційно-пошукових систем, яка функціонує відповідно до 

Положення про інформаційно-пошукову систему “ Скорпіон “ колишнього 

Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, 

затвердженого наказом МВС України від 24 вересня 2012 р. № 825. Виходячи з 

цього, слідчий, взаємодіючи з підрозділами, що протидіють організованій 

злочинності МВС України (шляхом направлення відповідного доручення або 

витребування необхідних відомостей у порядку ч.2 ст.93 КПК України), може 

здійснювати інформаційні запити на пошук та відбір необхідної інформації; 

проводити інформаційно-пошукові заходи; виконувати аналітичну роботу; 

обмінюватись інформацією між інтегрованими банками даних інформаційно-

пошукових систем відповідних рівнів із забезпеченням постійного зв’язку між ними; 

отримувати інформацію, яка надходить до спеціальних підрозділів боротьби з 

організованою злочинністю та зберігається в інформаційно-пошуковій системі“ 

Скорпіон“ [203]. У такий спосіб, слідчий має унікальну можливість вико-

ристовувати єдиний інформаційно простір із застосуванням сучасних 

інформаційних технологій, комп’ютерного та телекомунікаційного обладнання для 

успішного інформаційно-довідкового забезпечення розслідування вимагань. 
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Проблемні питання взаємодії субєктів кримінального провадження під час 

проведення спостереження за особою, річчю або місцем  

Як і в попередні роки, так вже після прийняття нового КПК, закономірними є 

ситуації, коли з метою виявлення та розслідування тяжких та особливо тяжких 

злочинів виникає потреба в проведенні відповідних негласних розшукових дій, 

колись – ОРЗ, а тепер - НСРД. Особливу складність породжують випадки, пов’язані 

з потребою проведення спостереження за особою, річчю або місцем. Слідча 

практика засвідчує певні проблеми, які виникають в цьому з цього приводу під час 

підготовки та здійснення взаємодії слідчого з окремих суб’єктами у кримінальному 

провадженні [218; 219]. 

Відповідно до ст. 269 КПК об’єктом НСРД спостереження є особа, річ або 

місце, а суб’єктами – “ слідчий, який здійснює досудове розслідування злочину, або 

за його дорученням - уповноважені оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, 

органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і 

митного законодавства, органів Державної пенітенціарної служби України, органів 

Державної прикордонної служби України, прокурор, слідчий суддя, керівник органу 

досудового розслідування, фельд’єгері чи кур’єри спецзв’язку, уповноважені особи 

оперативно технічного забезпечення. За рішенням слідчого чи прокурора до 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть залучатися також інші 

особи (оперативні працівники, спеціалісти, перекладачі, особи, що конфіденційно 

співпрацюють з оперативним підрозділом, поняті, свідки з їх добровільної згоди). 

Під час підготовчого етапу до проведення НСРД - спостереження за особою 

річчю або місцем слідчий повинен встановити підстави для проведення 

спостереження за особою, річчю або місцем. Суб’єктами встановлення 

документальних підстав для проведення спостереження за особою, річчю або місцем 

суб’єктами є прокурор, слідчий, керівник органу досудового розслідування.  

За потреби, слідчий в порядку ст. 40 КПК України надає доручення про 

проведення слідчих (розшукових) дій оперативному підрозділу, в якому вказується, 

яка саме інформація щодо місця, особи або речі йому необхідна, для вирішення 

питання про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за 
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особою, річчю або місцем. Суб’єктами на цьому етапі є слідчий та керівник органу 

досудового розслідування. 

Далі відбувається збір інформації про особу, річ або місце. 

Суб’єктами на цьому етапі є прокурор, слідчий, керівник органу досудового 

розслідування та оперативні підрозділи за дорученням слідчого. 

У подальшому має місце визначення категорії отриманої інформації. 

Виокремлюють декілька різновидів інформації, що необхідна для проведення 

спостереження. Передусім – це інформація про вчинення невстановленими особами 

злочину, яка може бути отримана з гласних джерел: від очевидців; результатів 

огляду місця події; заяв або повідомлень підприємств, установ, організацій, 

службових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян. Також 

інформація про злочин також може бути отримана із негласних джерел: 

безпосередньо виявляються ознаки злочину оперативними підрозділами; поступає 

від інших оперативних підрозділів; органів та організацій інших держав. 

У цій ситуації це є приводом для здійснення НСРД. У кожному випадку, коли 

є достатньо інформації про злочин, вчинений невстановленими особами 

(нерозкритий злочин), суб’єкти кримінального судочинства за неможливості 

гласним способом отримати відомості про осіб, причетних до вчинення тяжкого та 

особливо тяжкого злочину, зобов’язані здійснити низку або ОРЗ або НСРД із 

викриття конкретної особи (групи осіб) у вчиненні злочину. 

Також може мати місце інформація про осіб, які готують або вчинили 

злочини. Такими, що готують або вчинили злочини, вважають тих фізичних осіб, 

інформація про яких свідчить, що вони причетні до скоєння злочинів. Інформація 

про таких осіб надходить до оперативних підрозділів як з гласних, так і негласних 

джерел, визначених Законом “ Про ОРД”. Але, на противагу попередній підставі, 

наявність інформації про злочини, що готуються або вчинені невстановленими 

особами, інформація про осіб, які готують або вчинили злочин, містить більш 

конкретні відомості про фізичну особу, яка підозрюється у підготовці або вчиненні 

злочину. Від неї гласно можуть бути отримані пояснення щодо факту 

протиправного діяння, вона може бути фізично затримана на місці вчинення злочи-
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ну, стосовно неї може бути вжито запобіжний захід - тримання під вартою, інші 

засоби забезпечення кримінального провадження. 

І останнім, як видається, різновидом інформації є відомості про осіб, які 

переховуються від органів розслідування або ухиляються від кримінальної 

відповідальності. У кожному випадку, коли надходить інформація про таких осіб, 

підрозділи правоохоронних органів мають усі підстави для проведення НСРД з 

метою розшуку. Послідовність і цілеспрямованість цих дій та інших спеціальних 

заходів залежить від категорій осіб, що розшукуються. 

Суб’єктами на цьому етапі є слідчий, керівник органу досудового 

розслідування та оперативні підрозділи за дорученням слідчого. 

 У разі необхідності проведення НСРД - спостереження за особою, річчю або 

місцем - суб’єкти кримінального провадження (слідчий, прокурор) складають 

клопотання, а у виняткових (невідкладних) випадках – постанову. 

Слідчий, маючи достатньо інформації про особу, річ або місце, згідно ч. 3 ст. 

246 КПК України, зобов’язаний повідомити прокурора про прийняте рішення щодо 

проведення певної НСРД - спостереження за особою, річчю або місцем. На цьому 

етапі взаємодії слідчого та оперативних підрозділів виникають певні проблеми. 

Зокрема, нормативними документами та КПК не визнано, яким саме способом 

(письмово, усно) слідчий повинен повідомити прокурора про рішення щодо 

проведення НСРД - спостереження за особою, річчю або місцем, перед тим як 

скласти клопотання про надання дозволу на її проведення, а також не визнано, 

скільки часу надається прокурору для погодження клопотання. Тому слідчий, 

вивчивши матеріали кримінального провадження, приймає рішення про проведення 

НСРД, повідомляє прокурора усно про те, що прийняв рішення про проведення 

такої дії, складає, дотримуючись вимог режиму таємності, клопотання та направляє 

для погодження прокурору, додатком до клопотання є процесуальні документи, а 

саме витяг з єдиного реєстру досудового розслідування та постанова про 

призначення прокурора. 

Прокурори, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час досудового 

розслідування, перед погодженням клопотань про проведення НСРД перевіряють 
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відповідність наведених у них відомостей вимогам законів, матеріалам і фактичним 

обставинам кримінального провадження (п.10 Наказу ГП України “ Про організацію 

діяльності прокурорів у кримінальному провадженні ” від 19.12.2012 р. №4гн) [211]. 

Питання про погодження клопотань слідчих про проведення НСРД або про відмову 

в їх погодженні вирішувати невідкладно (п. 10.1 Наказу). Однак на практиці маємо 

дещо інше.  

Так, саме погодження клопотання слідчого здійснюється прокурором, як 

правило, не “невідкладно”, а впродовж певного часу, який може тривати від трьох 

до п’яти днів. До того ж, отримуючи матеріали кримінального провадження, 

прокурор часто цілком виправдано, не вбачає достатньо підстав для підготовки та 

проведення такої НСРД, як спостереження за особою, річчю або місцем. Це 

обумовлено тим, що на підготовчому етапі ще не затверджено спільний план 

слідчого з оперативним підрозділом і його не погоджено з прокурором. Часто - 

неякісно зібрані матеріали оперативним підрозділом за дорученням слідчого, в яких 

саме розглядаються підстави для проведення НСРД, дані на особу, місце або річ. 

Значне навантаження кримінальних проваджень в роботі слідчого - одна з причин 

того, що слідчі неякісно та не завжди професійно підходять до розслідування 

злочинів категорії тяжких і особливо тяжких, а це призводить до зволікань у 

розслідуванні кримінального провадження щодо встановлення осіб, які причетні до 

вчинення злочину. 

Унаслідок вищеозначеного, а також з певних інших причин, взаємодія 

слідчого і оперативного підрозділу під час проведення спостереження за особою, 

місцем та річчю не може бути реалізованою належно. Це обумовлено ще й тим, що 

слідчий, надавши доручення на проведення НСРД, не вказує на те, щоб оперативний 

підрозділ періодично (хоча б, декілька раз на тиждень) інформував слідчого 

(прокурора) про хід виконання дії і надавав вже всю можливу на відповідний 

момент інформацію про особу, річ або місце (а це робити, як свідчить слідча 

практика, вкрай необхідно). Своєю чергою, слідчий (прокурор) і сам не цікавитися 

результатами, які отримує оперативний підрозділ за період дії ухвали суду. Разом з 

тим може виникати потреба в проведенні додаткових НСРД, в той час, коли слідчий 
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отримує результати лише після закінчення строку ухвали слідчого судді. Як 

наслідок, ці результати майже не використовуються як докази під час досудового 

розслідування, а проведена НСРД носить формальний характер, оскільки її 

результати використовуються, переважно для статистичної звітності (в якій 

зазначено, що слідчий (прокурор) вирішили провести НСРД і отримали результати) 

[219, с. 148]. 

Враховуючи те, що для забезпечення виявлення і розслідування тяжких та 

особливо тяжких злочинів реально виникає потреба в проведенні аналізованої 

НСРД, нам видається, що повинна б мати місце більш спільна зацікавленість 

відповідних суб’єктів в результатах означеної взаємодія. Однак суб’єктивного 

бажання, обумовленого так званим людським чинником, як виявляється 

недостатньо. Повинні все ж домінувати об’єктивні передумови. Принаймні, щоби в 

ч.3 ст. 246 КПК йшлося не просто про безформенне повідомлення, а – про 

формалізоване письмове повідомлення слідчого прокурору про прийняття ним 

рішення щодо проведення певних НСРД. Адже саме письмова форма повідомлення 

надала б імперативно – диспозитивну можливість прокурору без суб’єктивних 

зволікань з’ясувати наявні у відповідному кримінальному провадженні підстави і 

розглянути матеріали щодо проведення НСРД. Більше того, він змушений буде це 

зробити ще до того, як слідчий внесе відповідне клопотання про проведення НСРД, 

а тому процес погодження клопотання слідчого з прокурором про проведення НСРД 

відбудеться протягом одного робочого дня без усунення недоліків.  

І на завершення. Відомо, що протоколи про проведення НСРД з додатками не 

пізніше, ніж через двадцять чотири години з моменту припинення зазначених НСРД 

передаються прокурору (ч. 3 ст. 252 КПК). Однак, в практичній діяльності частина 

норми КПК про надання результатів не пізніше, ніж через двадцять чотири години з 

моменту припинення НСРД не працює. Строки порушуються, передусім, з причин 

матеріального забезпечення на пересилку таємної кореспонденції, а також - 

некваліфіковані дії суб’єктів, які проводили НСРД. Аби цього уникати, необхідно 

змінити ч. 3 зазначеної статті, а саме, передбачити щоби протоколи про проведення 
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НСРД з додатками періодично та з моменту припинення зазначених дій 

передавались прокурору. 

Очевидно, що запропоновані доповнення до ст. 246, 252 КПК України дещо 

покращили б результативність взаємодії слідчого з оперативними підрозділами, 

оскільки це призводило б до об’єктивно обумовленого скорочення термінів 

підготовки та отримання результатів проведення відповідних СРД, забезпечувало б 

їх законність та використання як допустимих доказів під час розслідування 

кримінальних проваджень. 

Взаємодія слідчого з експертом – економістом 

Дослідження правових та інших стосунків між слідчим і суб’єктами, які 

здійснюють застосування спеціальних знань в процесі розслідування злочинів, 

насамперед господарських, ніколи не втрачали своєї науково – практичної 

актуальності. Не менш науково затребуваними є питання стосовно організації 

процесу проведення економічних експертиз і організаційно-тактичних завдань, що 

лежать в основі взаємодії слідчої й експертної діяльності [155].  

Отож – про тактичні завдання суб’єктів взаємодії: слідчого і експерта, взагалі, 

і слідчого та експерта – економіста в кримінальних провадженнях про господарські 

злочини, зокрема.  

Як вже було зазначено взаємодія слідчого з відповідними суб’єктами у 

кримінальному провадженні - це не будь-які його, а лише спільні, засновані на 

законі дії, об’єднані єдиними метою і завданнями: забезпечити швидке, повне та 

неупереджене розслідування і судовий розгляд з тим щоб кожний хто вчинив 

кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї 

вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не 

була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного 

учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. 

Досліджуючи взаємодію суб’єктів у кримінальному провадженні, свого часу 

Г.А. Матусовський зазначав, що “… в криміналістиці значна увага приділялась, 

переважно, лише питанням взаємодії слідчого з оперативно-розшуковими 

підрозділами правоохоронних органів. У реальну ж систему взаємодії, що 



170 

 

здійснюється у практичній діяльності розслідування економічних злочинів, входять 

також органи Національного банку України, Міністерства фінансів України, 

Державного казначейства України, Державної фінансової інспекції України та інші, 

а також експерти, фахівці і консультанти відповідних галузей знань, аудитори, 

представники підприємств, установ і організацій“ [157, с. 163]. 

Тактика призначення і проведення судових експертиз має особливості, які 

обумовлені тим, що експерт - самостійна процесуальна фігура, яка персонально 

відповідальна за результати проведеного ним дослідження, що має доказове 

значення. З урахуванням цього – безпосередня мета взаємодії слідчого з експертом-

економістом - забезпечити своєчасність, об’єктивність і повноту дослідження. 

Обсяг цієї взаємодії різний, а отже, сама взаємодія здійснюється в певних 

межах. Обсяг і межі взаємодії слідчого у кримінальному проваджені визначаються 

сукупністю кримінальних процесуальних норм, що регламентують завдання, 

підстави й порядок такої взаємодії. Сутність тактичних завдань взаємодії слідчого з 

експертом-економістом залежить від форми спеціальних знань, що необхідна 

слідчому в конкретній слідчий ситуації. Тут аналізуватись повинна система завдань, 

які слідчий не може самостійно вирішити в ході розслідування, а тому повинен 

кооперувати свою діяльність із діяльністю осіб, які мають спеціальні знання й 

здатних на їхній основі будувати дії із дешифрування інформації [187, с. 9].  

У криміналістичній науковій літературі науковці виокремлюють загальні й 

спеціальні завдання взаємодії слідчого з експертами [57, с. 40]. 

Загальні: захист особи, суспільства та держави від кримінальних 

правопорушень;охорона прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального провадження; забезпечення швидкого, повного та неупередженого 

розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне право-

порушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден 

невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана 

необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника 

кримінального провадження була застосована належна правова процедура. 
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У цьому контексті необхідно конкретизувати, що специфіка розслідування 

господарських злочинів полягає у тому, що більшість слідів протиправних дій 

залишаються в документах. Сама сутність господарської діяльності припускає 

обов’язкове ведення документації. Цей фактор обумовлює обов’язкове проведення 

судово-економічної експертизи і є одним з ефективних методів виявлення 

злочинних порушень у сфері господарювання [90, с. 7]. Доволі складно розслідувати 

такі злочинів, не маючи результатів експертного дослідження фінансово-

господарської діяльності суб’єктів господарювання.  

У будь-якому, тактичні завдання слідчого з експертом-економістом залежать 

від ситуації, яка склалася на час розслідування та від форми застосування знань 

цього фахівця. У слідчій практиці виокремлюють залежно від змісту економічних 

знань, мети їх застосування і характеру завдань, які вирішуються з їх допомогою в 

процесі взаємодії, наступні її форми: довідково-консультаційна діяльність; 

залучення експерта-економіста до кримінального провадження в ролі спеціаліста під 

час проведення СРД; залучення експерта-економіста до кримінального провадження 

для проведення дослідження з економічних питань; залучення експерта-економіста 

для допиту стосовно запитань, що стосуються проведеного економічного 

дослідження тощо [157, с. 65]. 

Отже, в процесі розслідування господарських злочинів можуть бути 

реалізовані наступні форми взаємодії слідчого з експертом-економістом: залучення 

експерта-економіста до проведення СРД в ролі спеціаліста; допомога слідчому у 

конструюванні слідчих версій (наприклад, механізму відображення у 

бухгалтерських документах способу привласнення грошових коштів); проведення 

попередніх досліджень в процесі вилучення бухгалтерських документів; проведення 

консультацій у процесі розслідування господарських злочинів; залучення експерта-

економіста для проведення досліджень стосовно документів бухгалтерського обліку. 

Зрозуміло, що конкретна форма взаємодії слідчого з експертом-економістом 

обумовлює відповідні її тактичні завдання. 

Використавши наявний у криміналістичній літературі аналіз, виправдано 

констатувати, що серед тактичних завдань, які вирішуються під час взаємодії 
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слідчого з експертом-економістом, можна вважати: кваліфіковане застосовування 

технічних засобів у виявленні особливостей документів бухгалтерського й 

податкового обліку; встановлення характерних обставин проведення господарських 

операцій і порядок їх відображення у бухгалтерському обліку; встановлення ознак 

підробки бухгалтерських документів; встановлення значення тих чи інших 

бухгалтерських документів у кримінальному провадженні; проведення 

попереднього дослідження документів з метою виявлення їх ознак і властивостей; 

проведення відбору бухгалтерських документів для подальшого дослідження; 

визначення необхідного виду економічної експертизи; визначення необхідності 

проведення попередньої перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства 

[155, с. 262]. 

Із наведеного зрозуміло, що перелічені тактичні завдання взаємодії слідчого і 

спеціаліста-економіста вирішуються, передусім, у процесі проведення СРД. 

Зокрема, участь експерта-економіста необхідна під час огляду документів (особливо 

бухгалтерських), проведення вилучення документів та проведення обшуків, як у 

службових приміщеннях, так і у власних помешканнях [141, с. 53]. Крім цього “ … 

участь спеціаліста-бухгалтера, товарознавця, економіста під час виїмки, обшуку, 

огляду обов’язкова як гарантія того, що будуть вилучені усі необхідні документи, 

що стосуються кримінальної справи, а також будуть забезпечені умови збереження 

речових доказів” [34, с. 196].  

Відомо, що залучення експерта - економіста - це лише одна із форм 

використання спеціальних знань слідчим під час проведення СРД для всебічного 

сприяння у виявленні, збиранні, закріпленні, вилученні й дослідженні доказів. 

Допомога спеціаліста потрібна для дослідження слідів та ознак, доступних 

безпосередньому спостереженню. Але він діє під безпосереднім керівництвом 

слідчого і результат його діяльності не є самостійним джерелом доказів, а 

фіксується в процесуальному акті, складеному слідчим або приєднаному ним до 

справи [272, с. 122]. “Спеціаліст зовсім не виконує замість слідчого усі операції із 

виявлення і вилучення доказів. Така підміна неприпустима. Слідчий є 
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відповідальною особою в будь-якій ситуації слідства, незалежно від частки участі 

спеціаліста” [236, с. 13]. 

Ми цілком погоджуємось з думкою, що саме експерта-економіста доцільно 

залучати до СРД, які слідчий проводить безпосередньо для встановлення події 

вчинення господарських злочинів, а не будь-якого іншого спеціаліста-економіста. 

Адже лише експерт-економіст, який залучений до відповідної СРД як спеціаліст, 

допоможе встановити, які саме бухгалтерські документи і рахункові реєстри 

можуть містити відомості або стосуються незаконної господарської операції, обсяг 

бухгалтерських документів, необхідних для проведення економічної експертизи; 

місця зберігання необхідних бухгалтерських документів, де можна знайти оригінали 

цих документів, інші екземпляри, копії, які документи породжують сумніви в їх 

доброякісності, та яка частина документа має значення для розслідування; що варто 

з’ясувати у підозрюваного і свідка під час їх допиту; яку судово - економічну 

експертизу необхідно призначити та які питання доцільно поставити перед 

експертом; необхідність призначення документальної ревізії або іншої перевірки 

фінансово-господарської діяльності підприємства тощо.  

Саме експерт-економіст застерігає слідчого від помилок у вживанні 

специфічної термінології під час складання процесуальних документів; він може 

надати істотну допомогу слідчому у підготовці до допиту підозрюваних або свідків, 

які є бухгалтерськими працівниками чи матеріально-відповідальними особами. 

Адже якраз ця категорія осіб має відповідні знання бухгалтерського обліку й 

особливостей його ведення у окремих галузях господарювання, що може ввести 

слідчого в оману щодо їх реальної ролі у вчиненні злочину. 

Усі розглянуті форми використання спеціальних бухгалтерських знань не 

носять обов’язкового характеру. Слідчій самостійно вибирає ту чи іншу форму 

застосування спеціальних бухгалтерських знань, як правило і як вже було зазначено, 

в залежності від слідчої ситуації, що склалась на момент розслідування.  

Основою у виборі тієї чи іншої організаційної форми використання експерта-

економіста у процесі розслідування господарських злочинів є чітке уявлення їх 

сутності і можливостей. Незнання і нерозуміння слідчим цих можливостей може 
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призвести до відмови від використання знань експерта - економіста, коли в них є 

необхідність, або формальному їх застосуванню. Ці форми – різні: за рівнем 

організації і складністю дослідних дій, трудовими і часовими витратам, доказовою 

силою одержаних відомостей тощо. Тому вони застосовуються вибірково й 

індивідуально, а також з урахуванням таких наукових принципів організації слідчої 

діяльності як економічність і ефективність, законність і доцільність, 

документальність та інші. 

Отже, тактичними завданнями взаємодії слідчого із спеціалістом-економістом 

можна вважати: виявлення документів, що характеризують вчинення незаконних 

господарських операцій; визначення можливих місць знаходження бухгалтерських 

документів, які мають значення для кримінального провадження; установлення 

документів, доброякісність яких викликає сумніви, особливо документів 

матеріальної та інтелектуальної підробки; вилучення документів, доброякісність 

яких породжує сумніви, що характеризують сутність вчинення незаконної 

господарської операції; встановлення значення виявлених бухгалтерських 

документів або окремих їх частин у кримінальному провадженні; вилучення 

відповідної кількості бухгалтерських документів необхідних для їх подальшого 

дослідження; визначення сукупності посадових осіб, до компетенції яких належить 

оформлення відповідних бухгалтерських документів із здійснення господарських 

операцій; визначення порядку та особливостей щодо збереження вилучених 

документів; встановлення порядку документообігу в певній організації, а також 

характеру і специфіки документального оформлення та відображення в 

бухгалтерському обліку досліджуваних у кримінальному провадженні 

господарських операцій. 

Зрозуміло, що це неповний перелік завдань взаємодії слідчого з експертом-

економістом. Необхідність у погодженій діяльності, співробітництві, діловому 

контакті слідчих і зазначених суб’єктів взаємодії необхідно для вчасного виявлення 

незаконних господарських операцій. 

Окремі дослідники проблематики взаємодії слідчого із спеціалістом-

криміналістом цілком справедливо зазначали, що “ … слідчий як основний суб’єкт 
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взаємодії повинен планувати розслідування з урахуванням конкретних завдань 

слідчої дії й можливостей техніко-криміналістичного забезпечення. Зокрема, 

визначаючи перелік тактичних прийомів, практична реалізація яких необхідна в 

запланованій слідчій дії, слідчий установлює тільки стратегічні напрями роботи 

спеціаліста-криміналіста, про що повідомляє йому перед початком проведення 

слідчої дії” [56]. Щойно наведене цілком придатне і для умов взаємодії слідчого з 

експертом-економістом. Але неприпустимим є перевищення спеціалістом своєї 

компетенції, а саме: вирішення спеціалістом-економістом експертних досліджень у 

ході СРД, вирішення правових питань, що належать до сфери суб’єктивної сторони 

складу злочину, самостійне виявлення й збирання доказів шляхом одержання 

показань від підозрюваних і свідків, самостійне вилучення бухгалтерських докумен-

тів та інших предметів. Отже, взаємодія слідчого із спеціалістом-економістом 

повинна здійснюватись лише в рамках СРД та під контролем слідчого й згідно його 

прав і обов’язків. 

Взаємодія слідчого із засобами масової інформації 

Загальновизнаним на сьогодні є той факт, що особливу роль в процесі 

попередження та профілактики злочинів та правопорушень відіграють засоби 

масової інформації (ЗМІ). Саме вони у своїй діяльності пристосовані до здійснення 

певного психологічного впливу на численні та порівняно сталі аудиторії. Вони 

спроможні донести інформацію (а разом з нею і керуючий вплив) на осіб, про яких 

відомо лише те, що вони належать до однієї чи іншої групи аудиторії. 

Доцільність взаємодії слідчого зі ЗМІ виявляється у тому, що сьогодні масс - 

медіа користуються високим престижем та авторитетністю серед населення різної 

категорії. Для поширення серед населення інформації щодо діяльності органів 

досудового розслідування використовуються різні форми її підготовки: випуск і 

поширення інформаційних бюлетенів, прес-оглядів, фото, відеоматеріалів, 

інформаційних збірників, експрес-інформації; проведення прес-конференцій, 

брифінгів, “ круглих столів ”, телевізійних дебатів, прес-клубів, організація інтерв’ю 

з керівниками слідчих органів; підготовка і проведення телепередач і радіопередач; 

забезпечення публікацій (виступів) у ЗМІ керівників або інших відповідальних 
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працівників правоохоронних органів; розміщення \veb- сторінок в Інтернеті про 

органи внутрішніх справ; інші форми поширення офіційної інформації, що не 

суперечать чинному законодавству [77; 144, с. 64]. 

У взаємодії в процесі криміналістичної (слідчої) профілактики, органи 

розслідування зацікавлені, перш за все, у набутті позитивного вигляду шляхом: 

висвітлення значущості потреби боротьби зі злочинністю, виявлення резонансних 

злочинів за сприяння громадськості та залучення громадян до правоохоронної 

діяльності. 

Залучення засобів масової інформації до профілактики правопорушень 

допомагає вирішити низку проблем, зокрема таких як: інформування громадськості 

з питань боротьби зі злочинністю; забезпечення необхідної відкритості діяльності 

правоохоронних органів; формування правосвідомості та правозацікавленості насе-

лення; одержання допомоги від населення у вирішенні проблем забезпечення 

правопорядку; розширення джерел інформації, необхідної для виконання певних 

функцій. Діяльність ЗМІ має важливі суспільно - політичні наслідки, оскільки 

характер масової інформації, адресований аудиторії, визначає значною мірою її 

ставлення до дійсності і напрям соціальних акцій [32, с. 137]. ЗМІ не лише 

виконують інформативну функцію, але й пропагують ідеї, погляди, вчення, 

політичні програми та беруть участь у соціальному управлінні. 

Під час інформування населення щодо правових питань варто пам’ятати, що 

правова інформація “ не буває нейтральною: вона або корисна, або шкідлива, тому в 

конкретному випадку оприлюднення правового матеріалу має передувати виразне 

усвідомлення мети, що її містить публікація“ [143, с. 191]. Більшість публікацій про 

вчинення злочинів, особливо резонансних, має вигляд сенсаційних матеріалів, в 

яких на розгляд громадськості подається інформація про діяльність органів внут-

рішніх справ, хід і результати правоохоронної діяльності, висловлюються юридично 

компетентні судження й оцінки, які орієнтують читачів, формують їх 

правосвідомість, які зі свого боку впливає на оволодіння необхідним обсягом 

правових знань, що допомагають людям зорієнтуватися у правовій оцінці своїх дій, 

тим самим зменшуючи вчинення протиправних діянь, які заборонені законом. 
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Необхідно пам’ятати й той факт, що опублікована інформація виноситься на 

розгляд не лише адресатам, але й тим, проти кого її спрямовано за допомогою ЗМІ. 

Це насамперед стосується обсягу та змісту інформації з конкретно розслідуваних 

кримінальних проваджень, інформації про засоби й методи протистояння 

злочинності, відомостей про способи вчинення злочинів. Не так давно більшість 

навчально-методичної літератури про криміналістику випускалося з 

обмежувальними грифами (“ таємно “ чи “ цілком таємно “), це здійснювалося з 

метою запобігання обізнаності злочинців та недопущення вчинення ними нових 

злочинів. На думку більшості науковців це було досить не доречно, адже основним і 

непорушним секретом має бути: хто, де, коли, проти кого і як діятиме, а для інших 

дій і обставин повинна застосовуватися вибіркова міра закритості: чого більше 

принесе повідомлення - користі чи шкоди і якої саме. 

Із профілактичною метою доцільно інформувати населення про способи й 

методи дій злочинців, щоб скоротити кількість потенційних жертв цих злочинів. Дії 

правоохоронної системи повинні в першочергово бути спрямовані на те, щоб чітко 

відслідковувати потреби громадян в інформації з конкретних фактів (справ) та із 

загальних питань правоохоронної діяльності. 

У криміналістичній літературі значну увагу приділено взаємодії слідчого та 

засобів масової інформації [241, с. 120]. За загальним правилом, що випливає зі 

змісту ст. 27 Закону України “ Про Національну поліцію ”, а саме, що поліція має 

безпосередній оперативний доступ до інформації та інформаційних ресурсів інших 

органів державної влади за обов’язковим дотриманням Закону України "Про захист 

персональних даних", працівники правоохоронних органів мають право 

користуватися безкоштовно засобами масової інформації з метою встановлення 

обставин здійснення злочину й осіб, що їх вчинили, свідків, потерпілих, розшуку 

злочинців, що втекли, зниклих безвісти осіб та в інших випадках, пов’язаних з 

необхідністю надання допомоги громадянам, підприємствам, установам і 

організаціям у зв’язку з виконанням поліцією покладених на неї обов’язків. Це в 

цілком поширюється й на працівників слідчих будь – якого відомства. Як негативну 

рису правового забезпечення зазначеної форми взаємодії Ю.В. Стеценко називає 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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відсутність цих положень у Законах України „Про зв’язок”, „Про друковані засоби 

масової інформації (пресу) в Україні”, „Про телебачення і радіомовлення” [245]. 

Потреба у використанні слідчим засобів масової інформації під час 

розслідування злочинів визначається дефіцитом або відсутністю інформації про 

подію злочину й причетних до нього осіб (передбачуваних підозрюваних, очевидців, 

свідків і потерпілих), неможливістю одержання цієї інформації іншим способом. 

Діяльність слідчого під час розслідування злочинів триває у певному 

інформаційному середовищі, змістовним аспектом якого стає доказова інформація. 

Тому можна погодитись із думкою В.Г. Андросюка, що слідчий, розслідуючи 

злочин, перебуває також у певному комунікативному середовищі, а тому його 

діяльність повинна спиратись на знання комунікативних закономірностей [4, с. 133].  

Серед засобів масової комунікації, які можна ефективно використовувати в 

розшуковій діяльності, більшість авторів називає сучасні „аудіовізуальні та 

друковані, а також такі найбільш масово поширені галузі телекомунікацій, як 

мобільний та пейджинговий зв’язок”, крім цього тут можливе „максимальне 

використання характеристик кожного каналу” [244]. Ми погоджуємось із думкою, 

що взаємодія слідчого та засобів масової інформації має два основні завдання – 

інформаційний вплив на особу, яка переховується від органів слідства, та 

інформаційну взаємодію з громадськістю з метою отримання необхідної інформації, 

виявлення доказів, свідків тощо. Тут роль засобів масової інформації є дещо іншою 

порівняно з рештою суб’єктів взаємодії слідчого – вони є, передусім, 

посередниками, проміжною ланкою між слідчим та власною аудиторією. Така 

взаємодія є тристоронньою та має на меті встановлення кримінальних 

процесуальних відносин між слідчим та представниками аудиторії відповідного 

засобу масової інформації. Можливості ЗМІ не виправдано зводити лише до 

інформування населення щодо розслідування окремих кримінальних проваджень. 

Тут діє системний правомірний психологічний вплив: „ слідчий – ЗМІ – громадська 

думка – обвинувачений (особа, не зацікавлена в результатах розслідування злочину) 

свідок, потерпілий”.  

В.І. Шиканов зазначав, що потребою правоохоронної діяльності є розроблення 
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тактичних прийомів проведення не лише слідчих дій, але й використання 

повідомлень ЗМІ під час досудового слідства [279, с. 21]. І.А. Возгрін вважав, що 

залучення ЗМІ до встановлення істини у кримінальних справах, це - організаційний 

тактичний прийом [114, с. 427]. 

У літературі є спроба виокремлення тактичних прийомів впливу на свідомість 

особи, яка розшукується, через засоби масової інформації, а саме: повідомлення про 

виявлення слідчим фактів, які розшукуваний намагався всіляко приховати 

(знищити); повідомлення про давання правдивих показань іншим співучасником; 

повідомлення про наявність випадкових очевидців; схиляння до відмови від 

переховування від органів досудового слідства і суду, приховування предметів, що 

розшукуються, і, як наслідок, прибуття „з повинною”; вплив через родинні, 

професійні, дружні та інші зв’язки (ефективно щодо неповнолітніх, осіб, які 

підпадають під вплив інших, найменш стійких членів злочинної групи) [245]. Крім 

цього, серед тактичних прийомів використання можливостей ЗМІ під час 

розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними групами, 

розглядають також проведення відповідних інформаційних заходів, пов’язаних з 

методами правомірного психологічного впливу на учасників цих груп, які є 

підозрюваними у конкретних кримінальних провадженнях. 

О. Порфімович наводить як приклад активізації діяльності підозрюваних осіб 

надання через ЗМІ тривожної інформації розслідування серії тяжких злочинів у 

Криму в 1999 р. Тоді заяви міністра внутрішніх справ України Ю.Ф. Кравченка та 

начальника ГУ МВС України у Криму Г.Г. Москаля для засобів масової інформації 

сприяли активізації злочинної діяльності та спричинили арешт депутатів 

Керченської міськради С. Галицького, Є. Майдонова, Ю. Михайлова,Євпаторійської 

міськради М. Котляревського та К. Біломизова, розкриття вбивств на замовлення, 

зокрема, найвищих посадовців автономії, а також знешкодження злочинної групи в 

складі 23 осіб, які впродовж чотирьох років вчинили понад 40 тяжких злочинів, із 

яких 10 убивств на замовлення в 5 регіонах держави [190, с. 102].  

Безперечно, такі форми взаємодії із засобами масової інформації є 

ефективними, передусім, за наявності посадовця високого рангу як „джерела 
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інформації” – не нижче за начальника слідчого управління. Схожі дії останнім часом 

активно використовуються керівництвом правоохоронних органів, яке через засоби 

масової інформації запрошує фігурантів окремих кримінальних проваджень, які 

водночас є громадськими діячами або публічними політиками, на допит або навіть 

співбесіду до конкретного правоохоронного органу. Правда, тут роль слідчого, який 

провадить конкретні дії, на противагу наведеному прикладу, залишається досить 

другорядною. 

Зворотним варіантом цього тактичного прийому є „імітація”, яскравим 

прикладом якої є імітування вчинення злочину за умов, коли виконавець затриманий 

на стадії готування або замаху, для встановлення та документування замовника 

злочину. Як приклад ефективності використання цього прийому Ю.В. Стеценко 

наводить факт виявлення та затримання правоохоронцями м. Одеси замовника 

вбивства підприємця К. Уборіна в січні 2003 р. Щоб переконати можливого 

замовника в тому, що вбивство вже вчинене (а виконавець був завчасно затриманий 

працівниками ОВС), злочин було імітовано – місцеве телебачення транслювало 

сюжет з розстріляним автомобілем К. Уборіна, який насправді в цей час перебував в 

умовленому місці. Повіривши повідомленню, замовник вийшов на контакт із 

виконавцем, після чого був затриманий [245].  

Слідчий також може звертатися до спеціалізованих (рекламних) засобів 

масової інформації для публікації легендованого повідомлення про бажання 

придбати викрадені матеріальні цінності (комп’ютерну, аудіо -, відеотехніку) або 

про можливість здійснення їх специфічного ремонту тощо. Тактичний прийом із 

використанням для цього відповідних рекламних повідомлень був використаний у 

розслідуванні двох убивств, учинених у грудні 2001- січні 2002 р. у м. Києві. 

Працівниками прокуратури та міліції було встановлено, що обидві жертви вмістили 

в рекламній газеті оголошення стосовно продажу шуби з натурального хутра. Для 

виявлення та затримання осіб, які вчинили ці злочини, правоохоронці розмістили в 

ту саму рекламну газету, що й потерпілі, оголошення щодо продажу шуби. В 

результаті тактичної операції правоохоронцям удалося затримати двох злочинців, 

які обирали своїх жертв із числа осіб, що подавали оголошення відносно продажу 
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дорогих речей до рекламної газети [231]. 

На противагу заходам із розслідування конкретних кримінальних проваджень, 

взаємодія із засобами масової інформації, що має на меті, вже згадувану, 

профілактику певних категорій злочинів, організується, насамперед, за участю 

Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України 

та його місцевих органів, який і вживає певні заходи. Тут слідчий може ініціювати 

відповідні заходи, передусім, шляхом безпосередньої участі у створенні спеціальних 

циклів телерадіопередач, окремих рубрик у друкованих та електронних засобах 

масової інформації тощо [197]. 

Деякі автори виокремлюють прийом „ створення інформаційного шуму ” для 

дезінформації членів організованої злочинної групи про найближчі плани слідства 

як елемент реалізації тактичних операцій у ході розслідування [282, с. 160]. „Добре 

продуманий та належно організований „витік” вигідних для слідства відомостей” до 

засобів масової інформації є одним із психологічних способів регулювання 

складних ситуацій розслідування злочинів [282, с. 142]. З цим погоджується 

більшість вітчизняних криміналістів, зокрема В.П. Бахін, І.В. Гора та П.В. Цимбал, 

В.І. Бояров [31, с. 27; 123, с. 301]. Цей прийом є близьким до прийому „створення 

умов для інформаційної необізнаності підозрюваного” під час проведення слідчих 

дій, пропонований Л.Я. Драпкіним [89, с. 24]. На використання можливостей ЗМІ як 

одного зі способів та методів подолання протидії розслідуванню вказують Р.С. 

Бєлкінта вже згадуваний М.П. Яблоков [63, с. 255]. Останній відзначає, що тиск на 

слідство через пресу буде менш ефективним у разі, якщо правоохоронні органи 

випереджають корумпованих осіб у повідомленні громадськості офіційної 

інформації [282, с. 159-160]. На можливість цілеспрямованого розміщення в засобах 

масової інформації певної оперативної інформації з метою дискредитації лідерів 

злочинного світу та їх зв’язків у владних структурах вказує С.С. Овчинський [169, 

с. 328]. 

Іншим тактичним прийомом можна визнати поширення слідчим через ЗМІ 

повідомлень, що мають на меті активізацію вольових якостей правослухняних 

громадян, які з тих чи інших причин уникають можливості повідомити слідчому 
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відому їм інформацію і можуть сприяти розкриттю злочину. У цьому контексті 

згадується запропонований Л.Я. Драпкіним тактичний прийом „встановлення 

психологічного контакту” [89, с. 24]. Ю.В. Стеценко наводить приклад, коли під час 

розслідування серії злочинів, учинених організованою злочинною групою, слідчий 

переконливо доводив до відома можливих свідків і потерпілих через засоби масової 

інформації аргументи на користь необхідності дати показання. Цей же автор 

зазначає, що через поширення інформації в засобах масової інформації „слідчий 

намагається вплинути на свідомість особи, яка володіє потрібною для слідства 

інформацією і може допомогти у розслідуванні злочину”, а для цього особа повинна 

мати „підвищену мотивацію до повідомлення правоохоронним органам потрібної їм 

інформації”. Отже, така взаємодія слідчого може бути успішною лише за умови 

позитивного ставлення до неї громадськості. До того ж, більшість авторів визнає, 

що правоохоронні органи, зокрема слідчі ОВС, не мають достатнього досвіду 

залучення засобів масової інформації до розв’язання проблем своєї діяльності [245]. 

В.М. Ростов виокремлює процесуальні, організаційні, криміналістичні та інші 

заходи активізації взаємодії слідчих із засобами масової інформації в ході 

розслідування та профілактики злочинів [223, с. 16-17].  

О.В. Старченко цілком слушно зауважив, що більшість авторів помилково 

ототожнюють питання взаємодії слідчих із засобами масової інформації та прес-

службами ОВС. Адже взаємодія з прес-службами ОВС є внутрішньою, вона 

регламентується внутрішньовідомчими актами. До того ж, прес-служби ОВС, як 

правило, не є засобами масової інформації, а лише її джерелами, із 

розповсюдженням такої інформації виступають вже безпосередньо ЗМІ. 

Виконане нами анкетування слідчих довело, що переважна більшість 

респондентів (121 особа, що складає 61,53%) вважають неналежним сучасний рівень 

використання засобів масової інформації в процесі розслідування злочинів. 

Більшість слідчих висловились за необхідність підвищення рівня використання ЗМІ 

в розслідуванні злочинів (77 осіб, що складає 90,3%) (Додаток А, Б - п. 44). Хоча 

причина тут і у відсутності ґрунтовних теоретичних рекомендацій науковців-

криміналістів з цієї проблеми. 
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Взаємодія слідчого з громадськістю 

Аксіомою є теза, що протидія злочинності передбачає широке залучення 

громадян до охорони громадського порядку, запобігання та припинення злочинів. 

Участь громадськості у виявленні та розслідуванні злочинів сприяє своєчасному 

виявленню тих із них, що готуються чи, що вже вчинені; з’ясуванню причин їх 

вчинення та умов, що цьому сприяють; встановленню осіб, які вчинили злочини, і 

розшуку злочинців. Залучення громадськості до діяльності правоохоронних органів 

у сфері протидії злочинам - важливий чинник зміцнення законності. Спектр завдань, 

які в тісній взаємодії з працівниками правоохоронних органів, а також і слідством у 

кримінальних провадженнях, виконують сучасні дружинники, досить широкий: 

патрулювання житлових масивів і селищ; участь у розшуку зниклих безвісти; участь 

у розшуку та затриманні підозрюваних у скоєнні злочину; спільне проведення 

профілактичних, просвітницьких, виховних заходів серед різних категорій 

населення; робота з підлітками “групи ризику“, безпритульними тощо. “На жаль, 

таких позитивних прикладів іще не так багато - бракує досвіду й громадської 

самосвідомості”. Тому неабиякий інтерес становить зарубіжний досвід участі 

громадськості в правоохоронній діяльності та його адаптація в Україні. 

Загальноприйнятою є думка, що правоохоронні органи, які покликані охороняти 

громадський порядок, вести боротьбу зі злочинністю та іншими правопорушеннями, 

не потребують допомоги населення. Але часто саме громадяни, які стали свідками 

правопорушення або знають про запланований злочин, можуть надати слідству 

неоціненну допомогу у справі профілактики та розслідування злочинів, а також 

підтримання правопорядку на конкретній території (насамперед за місцем 

проживання громадян). Не випадково в більшості країн наголос у правоохоронній та 

правозахисній діяльності органів державного управління робиться передовсім на 

запобіганні злочинам та іншим правопорушенням за допомогою громадськості. 

Практика свідчить, що значно легше й дешевше і для держави, і для платників 

податків витрачати зусилля й кошти на просвітницьку, виховну роботу, 

профілактику злочинів та інших правопорушень, ніж на їх розкриття і 

перевиховання осіб у пенітенціарних закладах. 
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Першу в світі модель поліцейської діяльності, що ґрунтується на підтримці та 

участі громадськості, було запроваджено Робертом Пілом у Великій Британії 1829 

р.. Тоді вперше висловлено думку про те, що поліцейська автономія – невиправдана 

стратегія. Поліція не може виконувати ефективно й своєчасно своїх обов’язків, не 

спираючись на підтримку громадських об’єднань і мешканців районів, які 

обслуговують поліцейські підрозділи. Результатом такої політики стало створення 

так званої нової поліції, яка тісно співпрацювала з населенням [60, с. 74]. Співпраця 

між поліцією і громадянами полягає в тому, що між ними встановлюються такі 

взаємовідносини, за яких вони разом розв’язують проблеми боротьби зі злочинністю 

та підтримання належного правопорядку за місцем проживання громадян. 

Спрацьовує один із основних принципів функціонування поліції: громадська 

безпека і правопорядок – спільна турбота держави й суспільства; поліція надаватиме 

допомогу лише в тих випадках, коли зусиль громадськості недостатньо. Якщо 

говорити про Україну, то згаданий принцип необхідно широко доводити до 

населення й органів державної влади та місцевого самоврядування, що значно 

полегшить роботу персоналу ОВС, в тому числі органів досудового розслідування із 

різними категоріями громадян, а також дасть змогу сформувати нову модель їхньої 

взаємодії. На, цьому акцент у правоохоронній поліції має робитися не на 

репресивній функції. Каральні стратегії діяльності ОВС та їх слідчих і оперативних 

підрозділів не можуть задовольняти суспільство, що розвивається в демократичному 

напрямі. Поліція, можливо, повинна розглядатись як сервісна служба (є позитивний 

досвід Західної Європи, зокрема Німеччини), основне завдання якої – надання 

правозахисних послуг населенню на окремій території. Для цього має проводитися 

широка профілактично-роз’яснювальна робота із залученням різних верств 

населення. 

Повертаючись до зарубіжного досвіду, зазначмо, що в багатьох державах 

органи правопорядку мають структурні ланки, персонал яких займається виключно 

взаємодією з населенням. Співробітництво поліції і громадян здійснюється через 

різноманітні громадські ради, комітети, об’єднання, до складу яких входять 

представники профспілкових, релігійних та інших громадських об’єднань. 
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Безперечно, не всі добровільні об’єднання витримують перевірку часом й ефективно 

працюють, але в зарубіжній практиці є чимало життєво стійких форм участі 

населення в роботі правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинністю та 

підтримання громадського порядку.  

Загальновідомо, що в Японії рівень злочинності доволі низький. Це пов’язано 

з особливостями менталітету, високим рівнем самосвідомості та громадської 

відповідальності більшості соціуму, а також належним рівнем організації взаємодії 

населення й поліції. На кожній поліцейській дільниці функціонують відділення 

Асоціації запобігання злочинності, членом якої може стати кожний громадянин. 

Цікаво, що до асоціації входять не тільки пересічні громадяни, які бажають 

співпрацювати з органами правопорядку, а й об’єднання осіб за професіями, 

представники котрих частіше за інших стають жертвами злочинних посягань (водії 

громадського транспорту, працівники банківської сфери, торговельних мереж, 

листоноші та інші). Члени асоціації добровільно вносять кошти на її розвиток. 

Повсюдно створено своєрідні контактні пункти, до яких може прийти будь-який 

громадянин і отримати необхідну консультацію чи дієву допомогу. Працівники 

пунктів контакту тісно співпрацюють із персоналом правоохоронних органів, 

особливо в разі скоєння злочину чи розшуку зниклої особи [60, с. 90]. 

Значної уваги заслуговує вивчення практики створення у Великій Британії, 

Франції, Німеччині, США різноманітних загальнонаціональних програм, 

спрямованих на дієву співпрацю населення й органів правопорядку. Так, у багатьох 

європейських країнах діє громадська організація “ Зупини злочинця ”, яка допомагає 

поліції в боротьбі зі злочинністю, забезпеченні належного стану правопорядку в 

регіонах, проведенні профілактичної, превентивної, виховної, консультативної 

роботи. Відділення цієї громадської організації розташовані на території 

поліцейських дільниць, що значно поліпшує співпрацю членів організації з 

працівниками правоохоронних органів [14; 23, с. 4]. 

Організацію та впровадження таких програм в Україні необхідно розпочинати 

з трансформації громадської думки про сучасну поліцію. Позитивний образ і високі 

результати діяльності, бездоганна репутація й належний рівень культури – основні 



186 

 

складові професійного успіху правоохоронця, зокрема й у сфері комунікації з 

населенням і громадськими формуваннями. Процес співпраці починається з бажання 

спілкуватися й допомагати працівникам поліції, в тому числі – слідчими, 

оперативними співробітниками, яких поважають, із налагодження довірливих 

взаємовідносин. Повага до органів правопорядку залежить від поваги й 

взаєморозуміння між конкретним правоохоронцями та пересічним громадянином. 

Ми вже звертались до Закону України “Про участь громадян в охороні 

громадського порядку і державного кордону” і констатували, що представники 

громадськості, беручи участь у виявленні злочинів, мають право діяти в межах 

повноважень, які надані їм законом, статутом організації, членами якої вони є, чи 

іншим нормативним актом. Однак вони не можуть підміняти слідчого і оперативних 

працівників [198].  

На першому етапі розслідування слідчий майже завжди звертається по 

допомогу до громадськості, щоб отримати інформацію стосовно події злочину, його 

учасників і свідків. Подання окремими особами та організаціями допомоги у 

протидії злочинності - громадський обов’язок і законна повинність організацій та їх 

керівників. Організації повинні брати участь у встановленні причин вчинення 

злочинів і умов, що цьому сприяли (повідомляти правоохоронні органи, надавати 

необхідну документацію, виділяти осіб для участі у СРД і підготовчих заходах). 

Необхідно розрізняти процесуальних і непроцесуальних учасників 

громадськості у розслідуванні злочинів. До процесуальних належать поняті, 

спеціалісти. Відомості щодо них заносять до протоколу СРД. У цих діях беруть 

участь також інші особи, відомості про яких не вказуються. Зокрема, до ексгумації 

трупа залучають копачів; для реконструкції обстановки та створення умов слідчого 

експерименту слідчий залучає столяра, тесляра, пічника; для огляду місця події чи 

обшуку з метою розкриття сховищ, для того щоб вилучити сліди разом з підлоговою 

дошкою, залучають відповідного спеціаліста-виконавця. Такі особи є виконавцями 

певних дій, технічної роботи зі збирання доказів, яку слідчий не зобов’язаний 

здійснювати самостійно. До таких осіб належать також громадяни, яким слідчий 

доручає охороняти місце події, виконувати окремі операції, не пов’язані з 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1835-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/1835-14
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безпосередньою участю у СРД. Тому таких осіб доцільно називати учасниками-

виконавцями, які не мають процесуальної регламентації.  

Залучення громадськості до участі в розслідуванні злочинів може 

здійснюватися з особистої ініціативи особи чи після запрошення її слідчим або 

оперативним підрозділом. У першому випадку громадянин діє з власної доброї волі, 

виконуючи громадський обов’язок, подеколи на свій страх і ризик (наприклад, у разі 

затримання та доставлення в міліцію хулігана чи грабіжника). Якщо особа 

допомагає органам за запрошенням слідчого чи оперативного працівника, її 

діяльність підпорядковується певним принципам залучення громадськості до участі 

в розкритті та розслідуванні злочинів, до яких належать: добровільна участь у 

поданні допомоги оперативним підрозділам та слідству; забезпечення особистої 

безпеки осіб, які залучаються до участі у СРД і оперативних заходах; економність у 

використанні допомоги громадськості (зокрема, залучати мінімальну кількість 

громадян для “ прочісування ” великих територій з метою огляду, розшуку 

злочинців тощо); ефективність використання допомоги громадськості, тобто 

зменшення витрат усіх видів ресурсів для досягнення бажаних результатів; керівна 

роль слідства у взаємодії, тобто повноваження слідчого на відкриття кримінального 

провадження та виконання розслідування - не можна передоручати представникам 

громадськості. Сприяння та допомога громадськості не стосуються безпосередньо 

СРД; дії, які доручаються громадськості, мають відповідати морально-етичним 

нормам, бути гуманними й не суперечити закону. 

Які ж є види взаємодії, або по іншому, форми участі громадськості в 

розслідуванні злочинів. 

Участь громадськості в розслідуванні злочинів може бути пов’язана з 

підготовкою та виконанням СРД, а може і не бути такою. 

Серед форм участі громадян у взаємодії зі слідчим, які не пов’язані із 

безпосереднім виконанням СРД, можна назвати: а) громадянин з власної ініціативи 

припиняє злочинні дії, повідомляє в правоохоронні органи про вчинені злочини; б) 

створення громадських формувань з охорони громадського порядку, громадських 
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помічників слідчого, державної автоінспекції, оперативних загонів при 

кримінальному розшуці, підрозділах служб боротьби з економічними злочинами. 

До підготовки та здійснення СРД, оперативно – розшукових чи інших 

організаційно – забезпечувальних заходів залучають громадськість у таких 

випадках: під час відтворення чи реконструкції обстановки з метою ефективного 

виконання окремих СРД; під час виявлення джерел інформації стосовно дій, які 

розслідують; для охорони виконуваних СРД (наприклад, огляду); для виконання 

окремих технічних прийомів, необхідних для слідчої дії, пошукових дій для 

виявлення та вилучення речових джерел; у ході здійснення окремих організаційних 

заходів профілактики. 

Тактика залучення громадськості до виявлення (розслідування) злочинів у 

більшості випадків визначається конкретними завданнями, для досягнення яких 

необхідна допомога громадськості, характером запланованих з її участю заходів та 

їх обсягом, а також тим, кого саме слідчий залучає для допомоги в розслідуванні - 

осіб, які постійно подають допомогу правоохоронним органам (громадських 

помічників, позаштатних співробітників), чи інших громадян. 

Найпроблемнішим, на нашу думку, питанням взаємодії слідчого з 

громадськими правоохоронними об’єднаннями є питання сутності тих законних 

інтересів, які можуть реалізовувати члени цих об’єднань внаслідок такої взаємодії. 

Заходи заохочення, застосовувані слідчим, можуть мати вигляд як офіційного 

повідомлення за місцем роботи або в засобах масової інформації, так і шляхом 

висування пропозицій керівництву органів державної влади, місцевого 

самоврядування, установ, підприємств і організацій щодо заохочення цих осіб − 

матеріальні ж або мотивації кар’єрного зростання членів громадських формувань у 

сучасних умовах фактично не застосовуються (незважаючи на формальне 

декларування їх у законодавстві), що звужує соціальну базу громадських формувань 

і приводить до їх лав осіб з негативними та протиправними інтересами [233]. Отже, 

взаємодію слідчого та представників громадських формувань з охорони 

громадського порядку, у будь-якому випадку, необхідно вважати переважно 
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внутрішньосистемною й такою, що в сучасних умовах не може бути ефективно 

застосованою [241, с. 138]. 

Крім громадських об’єднань з охорони громадського порядку, слідчий 

взаємодіє з іншими недержавними суб’єктами, які здійснюють окремі 

правоохоронні функції, наприклад, з відомчою воєнізованою охороною. Згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 460, взаємодія відомчої 

воєнізованої охорони з ОВС, зокрема зі слідчими, організовується і здійснюється з 

метою забезпечення надійної охорони об’єктів у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій [204]. Ця взаємодія організовується за напрямами: обміну між слідчим та 

керівництвом охорони інформацією про обстановку в районі розташування об’єктів, 

наміри і спроби посягань на ці об’єкти їх працівників, а також працівників відомчої 

воєнізованої охорони та органів (підрозділів) взаємодії; внесення слідчим 

керівникам підприємств, об’єкти яких охороняються, пропозицій щодо усунення 

причин і умов, які можуть призвести до порушень у системі охорони цих об’єктів, та 

щодо виконання ними відповідних контрольних функцій. 

Видами такої взаємодії є: проведення оперативних нарад; утворення за 

потреби спільних оперативних штабів, робочих груп тощо для координації дій під 

час охорони об’єктів; обмін інформацією, що стосується охорони об’єктів [191, 

с. 14]. Суб’єктами такої взаємодії слід вважати начальника варти відомчої 

воєнізованої охорони і працівників відомчої воєнізованої охорони. 

 

Висновки до 2 розділу 

1. Мета і завдання взаємодії і криміналістичної методики розслідування в 

цілому збігаються. Загальна мета сумісної діяльності слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні – встановлення 

істини у кримінальному провадженні, яка має відповідати приписам, що встановлені 

КПК України. Спеціальним завданням взаємодії є, передусім, підвищення цього 

розслідування, яке полягає у: найдоцільнішому й найефективнішому використанні 

узгоджених можливостей та наявних засобів вказаних суб’єктів; заощадженні 

робочого часу слідчого, працівників оперативних та інших правоохоронних і 
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експертних підрозділів; постійному чи ситуативно обумовленому обміні 

інформацією; підвищенні якості слідства, неухильному дотриманні вимог чинного 

законодавства. 

2. Форми взаємодії слідчого можуть бути різними. Їх можна поділяти:  

- За характером зв’язків між слідчим та іншими суб’єктами узгодженої 

діяльності взаємодія може бути а) безпосередньою й б) опосередкованою. 

Безпосередня взаємодія припускає встановлення прямих зв’язків між слідчим, 

іншим слідчим чи слідчими як свого підрозділу, так і підрозділами інших відомств, 

а також оперативними, експертними підрозділами, працівниками контролюючих 

органів тощо. За опосередкованої взаємодії зв’язок між слідчим й усіма щойно 

переліченими суб’єктами здійснюється, як правило, через вищий орган, що 

представляє цей підрозділ. 2. За часом реалізації взаємодія може здійснюватися а) 

постійно й б) тимчасово. До постійної належить взаємодія, що здійснюється слідчим 

протягом усього часу кримінального провадження. Обмежена за часом взаємодія 

спрямована на виконання конкретного завдання.  

- За функціями – у процесі взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та 

іншими суб’єктами із сфери правоохоронної діяльності: а) оперативно-розшукова, б) 

кримінальна процесуальна, в) адміністративно-правова, г) організаційно-

управлінська, ґ) виховна.  

- Залежно від належності суб’єктів взаємодії до однієї чи різних систем 

правоохоронних органів розрізняють а) зовнішню і б) внутрішню взаємодію. Якщо 

під час кримінального провадження слідчий органів внутрішніх справ взаємодіє з 

оперативним підрозділом свого відомства або ж із експертним підрозділом так само 

системи МВС, тоді – це взаємодія внутрішня. Якщо слідчий користується 

допомогою відповідних суб’єктів інших правоохоронних, а також не 

правоохоронних органів, організацій тощо − це взаємодія різних структурних 

підрозділів та систем, тобто зовнішня взаємодія.  

- За ступенем конспірації можна виокремити а) гласну і б) негласну форми 

взаємодії слідчого. Це насамперед належить до реалізації безпосередньо як гласних, 

так і негласних слідчих (розшукових) дій.  
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- За етапами здійснення. За цим критерієм взаємодію слідчого можна поділяти 

на: а) взаємодію організаційного етапу; б) взаємодію робочого етапу; в) взаємодію 

завершального етапу. Організаційна форма охоплює: робочі зустрічі між слідчим та 

іншими суб’єктами взаємодії, формулювання мети і завдань, узгодження взаємних 

прав і обов’язків, визначення порядку обміну інформацією, підготовка спільних 

документів. Взаємодія робочого етапу - предметна реалізація виокремленого об’єкта 

(напряму), мети і завдань взаємодії конкретними тактичними методами й засобами 

спільної погодженої діяльності. Взаємодія цього етапу попри всю його важливість 

підпорядковується організаційному і впливає на завершальний, оскільки всі вони 

взаємозв’язані і взаємозалежні.  

- Залежно від виду конкретного суб’єкта, з яким слідчий взаємодіє у 

кримінальному провадженні, такими формами можуть бути: а) взаємодія з 

оперативними, експертними підрозділами; оперативно – розшуковими органами, 

слідчими свого та інших відомств; б) взаємодія з державними установами, 

підприємствами, організаціями всіх форм власності - це, передусім, взаємодія з 

державними органами, які контролюють і здійснюють нагляд (контрольне 

управління Міністерства фінансів України та різноманітні інспекції, що здійснюють 

нагляд за додержанням правил, тощо; в) взаємодія з громадськістю, ЗМІ, 

населенням тощо.  

- Залежно від факту урегульованості діяльності субєктів взаємодії у 

законодавстві: а) нормативно-правові, що випливають з положень КПК, законів, які 

регулюють діяльність органів Національної поліції, СБУ тощо та організаційно-

тактичні або по іншому – процесуальні та тактичні(організаційні).  

- Залежно від територіального рівня (локалізації): а) взаємодія слідчих 

підрозділів з іншими суб’єктами у кримінальному провадженні локального 

(місцевого) характеру; б) регіонального характеру; в) загальнодержавного 

характеру. Локальний (місцевий) - у межах одного міста, району, в рамках двох, 

трьох і більше сусідніх правоохоронних органів в інтересах вирішення слідчих 

завдань локального характеру. Регіональний - у межах регіону (Слобожанщина, 

Крим, Галичина, Донбас та ін.), декількох областей, із залученням значної кількості 
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слідчих і оперативних підрозділів для вирішення проблем протидії злочинності 

регіонального масштабу (боротьби з нелегальною міграцією в прикордонних 

областях, боротьби з контрабандою в портових містах). Загальнодержавний - у 

межах держави, із залученням слідчих і оперативних підрозділів різних відомств, з 

постановкою спільних завдань щодо протидії правопорушенням, поширеним по всій 

Україні (організована злочинність, торгівля зброєю, наркобізнес, насильницькі 

злочини на автодорогах, незаконний автотранспортний, гральний бізнес тощо). 

Загальнодержавна взаємодія може організовуватись на виконання рішень вищих 

органів влади та управління з питань розслідування резонансних злочинів, 

запобігання і припинення окремих видів злочинів. 

- Залежно від виду (групи) злочинів, у кримінальному провадженні стосовно 

яких здійснюється взаємодія слідчого. Наприклад, взаємодія у кримінальних 

провадженнях про: податкові злочини; економічні злочини; злочини в сфері 

земельних відносин і т.д. 

- Залежно від кількості окремих видів взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні, що у своїй 

сукупності утворюють відповідну форму взаємодії: а) багатовидова (складна) 

форма, утворена на менше як двома окремими видами взаємодії (виконання 

оперативним підрозділом доручень слідчого щодо проведення пошуково - 

розшукових дій відповідних предметів, речей, документів – речових доказів у 

кримінальному провадженні та здійснення заходів щодо встановлення особи, якій 

необхідно оголосити підозру після зупинення досудового слідства); б) одновидова 

форма (проста) – утворена одним видом взаємодії (наприклад, одноразовий спільний 

виїзд слідчого, оперативного співробітника, експерта – криміналіста та судового 

медика на огляд місця події і трупа). 

3. Виходячи з правового та адміністративно-управлінського устрою державної 

влади, місцевого самоврядування та громадянського суспільства, виправданою є 

наступна класифікація суб’єктів взаємодії слідчого: представницькі органи 

державної влади та місцевого самоврядування, їх структурні підрозділи, посадові 

особи та уповноважені представники; центральні та місцеві органи виконавчої 
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влади, виконавчі структури місцевого самоврядування, їх структурні підрозділи та 

посадові особи; банки та інші суб’єкти, що здійснюють фінансові операції; 

контрольні та контрольно-ревізійні органи й підрозділи, їх посадові особи; 

господарські установи, підприємства та організації; громадські некомерційні 

установи та організації; недержавні та відомчі правоохоронні структури; засоби 

масової інформації (друковані, електронні, теле -, радіозасоби); громадськість. 

Взаємодія слідчого із вказаними суб’єктами відбувається щодо питань, які 

виникають під час розслідування злочинів у найрізноманітніших сферах життя. 

Найбільш актуальною та корисною для слідчого є його взаємодія з банківськими 

структурами, контрольно-ревізійними органами та засобами масової інформації. 

Ускладнюють цю взаємодію різні чинники, зокрема недосконалість та навіть 

суперечливість відповідних правових актів, відсутність в Україні єдиної цілісної 

незалежної системи контрольно-ревізійних органів тощо. Важливим є питання 

дотримання комерційної та банківської таємниці в ході співпраці фінансових та 

контрольних структур зі слідством. Взаємодія слідчого та засобів масової інформації 

в сучасних умовах стає актуальною як щодо профілактики злочинів, так і у 

криміналістичній тактиці. Взаємодія слідчого з громадськими формуваннями з 

охорони громадського порядку ускладнюється відсутністю одностайного розуміння 

ролі та місця цих структур у правоохоронній діяльності. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні - це передбачене в законі, відомчих нормативних актах 

або ж рекомендоване криміналістичною наукою сумісне функціонування зовнішньо 

(юридично, організаційно, професійно) не підпорядкованих суб’єктів взаємодії з 

притаманною їм комунікативно – діяльністною чи/та специфічно – професійною 

компетенцією, спеціалізацію, що спрямовується і узгоджується слідчим 

(прокурором – процесуальним керівником) за часом, місцем, формами, а також 

засобами і методами реалізації для вирішення конкретних завдань, обумовлених 

характером слідчої ситуації, з метою забезпечення швидкого, повного та 

неупередженого розслідування злочинів та їх запобіганню; 

2. Структурними елементами взаємодії слідчого у кримінальному провадженні 

є: теоретичний, правовий і ситуативний зміст взаємодії; суб’єкти взаємодії; мета і 

завдання взаємодії; предмет взаємодії; об’єкти і форми взаємодії; методи, а також 

тактичні аспекти організації та здійснення окремих її видів. 

3. Теоретичний, правовий і ситуативний зміст взаємодії слідчого з 

оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні, це 

сукупність характеристик про найважливіші внутрішні особливості, які визначаючи 

сутність цієї взаємодії, знаходять відображення в науковому і практичному 

призначенні.  

4. Суб’єкти взаємодії слідчого у кримінальному провадженні – це всі ті 

учасники кримінального провадження і в певний спосіб дотичні до нього фізичні і 

юридичні особи, які за розсудом (углядом) слідчого за належних підстав, у 

необхідний час, для досягнення мети і завдань досудового розслідування 

залучаються до відповідної форми взаємодії.  

5. Предмет взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими 

суб’єктами у кримінальному провадженні – це відповідні закономірності прояву 

найважливіших внутрішніх особливостей, які визначаючи сутність цієї взаємодії, 

знаходять відображення в її науковому і практичному призначенні. А саме, 
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закономірності: сумісності у функціонуванні відповідних суб’єктів взаємодії; 

внутрішньої підпорядкованості, узгодженості діяльності суб’єктного складу 

взаємодії: правової, ситуативної, зовнішньо - видової та методичної (технічної, 

тактичної) обумовленості взаємодії; специфіки впливу конкретних завдань на 

сумісне функціонування суб’єктів взаємодії тощо. 

6. Об'єкт взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими 

суб’єктами у кримінальному провадженні - це те, із приводу чого організовується 

(виникає) і здійснюється (існує) взаємодія, її напрям.  

7. Форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими 

суб’єктами у кримінальному провадженні - це певні способи внутрішньої організації 

та зовнішнього практичного відображення конкретних зв'язків між слідчим і 

суб'єктами взаємодії, що забезпечують узгодженість їх дій і правильне поєднання 

повноважень, методів і засобів роботи з метою встановлення істини в процесі 

розслідування злочинів, характеризуються сукупністю винятково притаманних їм 

ознак, комплексне поєднання яких і дає можливість відмежувати ці способи від 

інших активностей, що охоплюються компетенцією цих взаємодіючих суб’єктів.  

8. Методи взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими 

суб’єктами у кримінальному провадженні – це науково-методологічні основи у 

вигляді певної єдності способів, прийомів і шляхів дослідження предмета, об'єктів, 

завдань, мети, форм і видів організації та здійснення цієї взаємодії взагалі та в 

контексті розслідування окремих видів (груп) злочинів зокрема. 

9. Тактика взаємодії слідчого з іншими суб’єктами у кримінальному 

провадженні це - складна організаційно-функціональна система, спрямована на 

формування і підтримку на рівні, який відповідатиме потребам практики, постійної 

готовності відповідних суб’єктів сумісної діяльності (передусім, слідчого, 

працівників оперативних та експертних підрозділів) до систематичного 

використання у ході взаємодії наявного технічного, експертного, тактичного і 

методичного арсеналу, а також на реалізацію цієї готовності у кожному 

конкретному випадку здійснення відповідного виду чи форми взаємодії. 
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10. Форми взаємодії слідчого можна поділяти: за характером зв’язків між 

слідчим та іншими суб’єктами узгодженої діяльності; за часом реалізації; за 

функціями; залежно від належності суб’єктів взаємодії до однієї чи різних систем 

правоохоронних органів; за ступенем конспірації; за етапами здійснення; залежно 

від виду конкретного суб’єкта, з яким слідчий взаємодіє у кримінальному 

провадженні; залежно від факту урегульованості діяльності субєктів взаємодії у 

законодавстві; залежно від територіального рівня (локалізації); залежно від виду 

(групи) злочинів, у кримінальному провадженні стосовно яких здійснюється 

взаємодія слідчого; залежно від кількості окремих видів взаємодії слідчого з 

оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні, 

що у своїй сукупності утворюють відповідну форму взаємодії 

11. Кожній формі властиві конкретні види взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні. 

Вид взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами у 

кримінальному провадженні – це один із різновидів тієї чи іншої форми або напряму 

(об’єкта) цієї взаємодії. Різновиди можна систематизувати або залежно від виду 

форми, або ж – напряму (об’єкта) взаємодії. Перший варіант є більш придатним для 

забезпечення логіки систематизації видів взаємодії, а другий – її повноти, 

враховуючи досить значну кількість різновидів взаємодії. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

АНКЕТА 

 

Для того, щоб правова наука і юридичні дисципліни мали майбутнє вони 

повинні виконувати своє основне призначення - слугувати практиці правозахисту та 

правозастосування, а також належній підготовці фахових кадрів. 

Особливо динамічними у цьому напрямі повинні бути науки кримінального 

процесуального права і криміналістики. На жаль, не завжди завчасно вони 

забезпечують судову і слідчу та правотворчу практику доктринальним і методичним 

матеріалом щодо належної процедурної стратегії, тактики й методики боротьби із 

правопорушеннями, і, передусім, з найнепримиреннішими її проявами – злочинами.  

Без знання цієї практики неможливе її наукове забезпечення. В юридичних 

закладах освіти постійно триває наукова робота. Одним із її напрямів є дослідження 

питання про правове та організаційне забезпечення взаємодії слідчого з 

відповідними суб’єктами у кримінальному провадженні. 

Розробники анкети – дослідники зазначеної проблематики, хотіли б знати 

думку практиків – фахівців з цілого комплексу питань стосовно їхнього розуміння 

природи, джерел, мотивації, особливостей такого соціально-управлінського 

феномену, як взаємодія та форм її практичної реалізації. 

 

Ось так коротко можна пояснити прохання щодо Вашої допомоги нам. 

 

Просимо Вас знайти час і письмово висловити свої думки щодо 

запропонованих в анкеті запитань. Щиро вдячні за співпрацю. 

 

 

►1. Ваше місце праці (вид діяльності): 
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►2. Трудовий стаж за спеціальністю (судді, прокурорського працівника – 

державного обвинувача, адвоката-захисника): 

а) до 3-х років; 

б) 4-7 років; 

в) 8-15 років; 

г) понад 15 років. 

 

►3. Розслідуванням ( участю в розслідуваннях) яких груп злочинів Ви 

займаєтеся?: 

а) проти життя й здоров’я особистості  

б) проти волі, честі й достоїнства особистості  

в) проти статевої свободи й статевої недоторканості особи  

г) проти особистої власності  

д) проти державної власності  

е) у сфері економіки  

ж) у наркосфері  

з) комп’ютерних злочинів  

и) податкових злочинів  

к) злочинів неповнолітніх  

л) суспільної безпеки  

►4. Чи використовуєте криміналістичну літературу як джерело інформації 

про конкретні практичні рекомендації з питань взаємодії у кримінальних 

провадженнях?: 

а) так; 

б) ні. 

 

►5. Якщо “ так ” - яка періодичність використання такої літератури?: 

а) постійно; 

б) епізодично; 

в) зрідка. 
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►6. Яким джерелам надається перевага?: 

а) монографії; 

б) підручники; 

в) навчальні посібники; 

г) автореферати дисертацій; 

д) експрес-інформація; 

е) огляди; 

є) методичні листи; 

ж) довідники 

з) інше (вкажіть)  

 

►7. Чи достатньо цих джерел для забезпечення слідчої, прокурорської, 

оперативної, експертної практики?: 

а) так; 

б) ні. 

 

►8. Якщо криміналістичну літературу як джерело інформації про конкретні 

практичні рекомендації з питань взаємодії слідчого у кримінальних провадженнях 

Ви не використовуєте, тоді зазначте причини?: 

а) недоступність необхідних джерел; 

б) відсутність рекомендацій щодо вирішення питань та ситуацій, які 

виникають в умовах реальної судової практики; 

в) неконкретність рекомендацій; 

г) відсутність опису умов застосування й забезпечення результативності 

рекомендацій; 

д) складність у сприйнятті матеріалу (виклад, мова тощо); 

е) складність пошуку і виділення рекомендацій у тексті праць; 

є) відсутність спеціалізованих видань для професійних учасників судового 

розгляду кримінальних справ; 



229 

 

ж) брак часу; 

з) інші причини (вкажіть)  

 

►9. Яка із перелічених функцій взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні із перелічених, на 

Вашу думку, є найактуальнішою в контексті сутності структурного елементу 

методики розслідування злочинів?: 

а) прогностичну  

б) описову  

в) пізнавальну  

г) регулятивну  

ґ) інші функції 

 

►10. Чи потрібні такі знання під час кримінальних проваджень?: 

а) так; 

б) ні; 

 

►11. Якщо так, тоді з якою періодичністю?: 

а) постійно; 

б)епізодично; 

в) зрідка. 

 

►12. Якщо ні, тоді з яких причин?: 

а) криміналістика - це не наука, а набір порад з кримінальної техніки (погляд 

академіка Вишинського); 

б) достатньо положень науки кримінального процесу; 

в) відсутність положень, придатних для використання в практиці 

розслідування злочинів; 

г) інше (вкажіть) 
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►13. Що Ви маєте на увазі під “ взаємодією ” взагалі, та взаємодією слідчого з 

відповідними суб’єктами у кримінальному провадженні зокрема ?: 

а) обмін у необхідних випадках інформацією  

б) спільне здійснення разових заходів  

в) створення спеціальних груп для виконання яких-небудь операцій (з 

розшуку, слідчо-оперативні групи й т. ін.)  

г) спільне планування діяльності  

ґ) будь – які службові контакти  

д) виконання доручень заінтересованої сторони  

е) спільна діяльність, що потрібна лише оперативним підрозділам 

є) діяльність, що можлива як на стадії досудового розслідування, так і під час 

здійснення оперативно – розшукової діяльності  

 

►14. З ким, на Вашу думку, необхідно здійснювати взаємодію в процесі 

виявлення й розслідування злочинів?: 

а) з органами МВС  

б) з органами СБУ  

г) з прокуратурою  

ґ) з контрольно-ревізійними й іншими державними органами  

д) з фіскальними органами  

е) з органами прикордонної служби  

є) з обізнаними особами (фахівцями)  

ж) з населенням і громадськими організаціями  

з) із засобами масової інформації  

и) з адміністраціями установ і підприємств  

  

►15. Чи існує, на Вашу думку, необхідність у взаємодії органів, де Ви 

працюєте, з іншими правоохоронними відомствами й державними структурами?: 

а) так  

б) ні  
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в) важко відповісти  

 

► 16. Якщо так, то чи належно воно налагоджене (організоване)?: 

а) рівень здійснення відповідає потребам діяльності  

б) організовано задовільно  

в) здійснюється формально  

г) практично не здійснюється  

 

►17. Чи виникала в процесі Вашої службової діяльності необхідність 

звертання по допомогу до інших правоохоронних відомств і державних структур?: 

а) так  

б) ні  

 

►18. Якщо так, то куди?: 

а) до органів МВС  

б) до органів СБУ  

г) прокуратури  

ґ) до контрольно-ревізійного й іншого державного органу  

д) до фіскальних органів  

е) до органів прикордонної служби  

є) до обізнаних, осіб (фахівців)  

ж) засобів масової інформації  

з) адміністрації установ і підприємств  

 

►19. З яких питань?: 

а) проведення окремих слідчих (розшукових) дій  

б) одержання необхідної інформації  

в) пошук і виявлення підозрюваного, який переховується, речових доказів, 

документів, цінностей і т. ін.  

г) проведення спільних заходів  
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д) виконання доручень  

 

►20. Чи мали місце випадки неналежного виконання в межах реалізації 

взаємодії прохань (звернень), якщо так, тоді стосовно яких питань найчастіше?: 

а) так  

б) ні  

в) стосовно проведення окремих слідчих (розшукових) дій  

г) стосовно одержання необхідної інформації  

ґ) стосовно пошуку і виявлення підозрюваного, який переховується, речових 

доказів, документів, цінностей і т. ін.  

д) стосовно проведення спільних заходів  

е) стосовно виконання доручень  

 

►21. За якими напрямами роботи Вам доводилося звертатися до інших 

відомств?: 

а) виявлення злочинів  

б) встановлення злочинів  

в) запобігання або припинення злочинів  

г) збирання і дослідження доказів  

д) розшук злочинців  

е) виявлення й усунення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину  

 

►22. Якщо не зверталися, то з якої причини?: 

а) не зміг визначитися до якого відомства звернутися  

б) відрадили колеги, керівники  

в) зникла необхідність  

г) неповноцінність або відсутність нормативно-правових документів для 

розв’язання необхідних питань  

 

►23. Якими були результати Вашого звертання?: 



233 

 

а) необхідне питання було розв’язане  

б) не зустрів взаєморозуміння  

в) у розв’язанні питання було відмовлено  

 

►24. Якщо результати негативні, то з яких причин?: 

а) нерозуміння учасниками взаємодії змісту й важливості виконуваних завдань  

б) ненадання необхідної інформації з мотивів її таємності  

в) завантаженість власною роботою  

г) наявність відомчих бар’єрів  

 

►25. Чи зверталися до Вас інші відомства за допомогою для розв’язання 

питань за їхньою службою діяльністю?: 

а) так  

б) ні  

 

►26. Якщо так, то з яких питань?: 

а) проведення окремих слідчих (розшукових) дій  

б) одержання необхідної інформації оперативним шляхом  

в) пошук і виявлення підозрюваного, який переховується, речових доказів, 

документів, цінностей і т. ін.  

г) проведення спільних заходів  

д) виконання доручень  

 

►27. Чи надавали Ви допомогу в розв’язанні питань, з яких до Вас 

зверталися?: 

а) так  

б) ні  

 

►28. Якщо ні, то через що?: 

а) це не входить до моєї компетенції  
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б) не одержав згоди (вказівки) свого керівництва на виконання цієї роботи  

в) запитуване суперечило нормативним правилам і порядку діяльності  

г) не дозволила завантаженість власною роботою  

 

►29. Що, на Ваш погляд, перешкоджає повноцінному здійсненню взаємодії?: 

а) недосконалість нормативного регулювання взаємодії різних відомств  

б) нерозуміння завдань і можливостей взаємодії  

в) відсутність зацікавленості залучуваної до взаємодії сторони  

г) складність організації такої взаємодії  

д) низький рівень матеріально-технічного забезпечення діяльності  

 

►30. Що, на Ваш погляд, необхідно для поліпшення взаємодії?: 

а) створення необхідної інформаційної бази  

б) вивчення й поширення передового досвіду  

в) розроблення методичних рекомендацій щодо взаємодії  

г) передбачити критерії оцінки роботи й форми заохочення осіб, залучуваних 

до взаємодії  

д) установити критерії оцінки діяльності ініціаторів взаємодії  

е) установити відповідальність за ухилення від взаємодії  

 

►31. На Вашу думку, як прийняття нового КПК України вплинуло (не 

вплинуло) на формування та понятійне розуміння інституту взаємодії у ході 

кримінального провадження?: 

а) не покращило понятійне розуміння взаємодії слідчого у кримінальному 

провадженні  

б) покращило понятійне розуміння взаємодії слідчого у кримінальному 

провадженні  

в) існує потреба в оновленні існуючих механізмів взаємодії у ході 

кримінального провадження  
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г) існує потреба в розробці абсолютно нових механізмів взаємодії у ході 

кримінального провадження  

 

►32. З яких питань у Вас відсутня необхідна інформація?:  

а) форми здійснення взаємодії  

б) методи взаємодії  

в) інформаційне забезпечення взаємодії  

г) психологічне забезпечення взаємодії  

д) нормативне регламентування взаємодії  

е) організація взаємодії  

 

►33. З яких питань у Вас є своє бачення (пропозиція)?:   

а) взаємодії слідчих, оперативно-розшукових, контрольно-наглядових органів, 

інших суб’єктів з урахуванням конкретної слідчої ситуації може виникнути під час 

розслідування будь-яких кримінальних правопорушень та на будь-якій стадії 

процесу 

б) характер вчиненого кримінального правопорушення не виключає 

можливості взаємодії слідчого з іншими суб’єктами  

в) стадія розслідування не впливає на застосування цього механізму 

 

►34. Чи вважаєте, що Ви обмежені на законодавчому рівні у виборі засобів і 

методів своєї діяльності?: 

а) так, зокрема у кримінальному провадженні під час виконання доручень 

слідчого, прокурора співробітники (працівники) уповноваженого оперативного 

підрозділу не мають права здійснювати процесуальні дії, у тому числі негласні 

слідчі (розшукові) дії, за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до 

слідчого судді чи прокурора 

б) ні, адже обмеження стосуються лише тих, хто безпосередньо не несе 

відповідальності за кінцеві результати розслідування чи всього кримінального 

провадження 
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►35. Чи вважаєте, що Ви в певний спосіб позбавлені самостійності в 

організації та реалізації взаємодії чи в певних інших аспектах?: 

а) так 

б) ні 

 

►36. Чи залежить результативність Вашої діяльності від взаємовідносин між 

Вашим керівництвом і керівництвом того органу (організації) куди Ви звернулись 

по допомогу?: 

а) так 

б) ні 

 

►37. У практичній діяльності існують нарікання, що слідчі в окремих 

випадках зловживають своїми повноваженнями і доручають виконання певних дій 

іншим, хоча могли їх б виконати самостійно. Чи справедливі ці нарікання?: 

а) так 

б) ні 

 

►38. Чи відомі Вам випадки, коли виконання доручень слідчого мали вигляд 

відповіді, побудованої за конструкцією словосполучення: “ не вдалося (виявилось 

неможливим) “?: 

а) так 

б) ні 

 

►39. Які обов’язки, на Вашу думку, повинен виконувати слідчий, який 

скерував оперативному підрозділу доручення на розшуку підозрюваного, місце 

знаходження якого невідоме?: 

а) активно займатись розшуком в цей період 

б) особисто розшукові заходи не проводити, оскільки це, взагалі, не його 

обов’язок 
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в) особисто розшукові заходи проводити лише до зупинення кримінального 

провадження 

г)) особисто розшукові заходи після зупинення кримінального провадження 

проводити - не обов’язок слідчого 

д) особисто розшукові заходи не проводити, оскільки це доручено 

оперативному підрозділу 

е) інші варіанти 

 

►40. Чи є потреба в ознайомленні слідчого зі всіма отриманими 

оперативними підрозділами матеріалами, за наслідками проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій?: 

а) так, оскільки саме від здійснює досудове слідство 

б) ні 

 

►41. Якщо так, тоді в чому переваги обізнаності слідчого?: 

а) дозволяє слідчому своєчасно попередити ухилення підозрюваного від 

органів досудового слідства 

б) допоможе передбачити поведінку, обрану підозрюваним 

в)допоможе встановити спільників, розмір і характер шкоди, завданої 

злочинною діяльністю 

г) інші варіанти 

 

►42. Чи потрібно залучати у процесі підготовки (планування) до проведення 

тактичної операції усіх її учасників?: 

а) так 

б) ні, оскільки це необхідно проводити особисто керівником СОГ та 

ізольовано від її членів, 

в) ні, оскільки доцільною є участь лише керівників підрозділів та старшого 

СОГ 
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►43. Як Ви ставитесь до створення спеціалізованих СОГ (наприклад, під час 

розслідування вимагань чи інших тяжких, та особливо тяжких злочинів)?: 

а) вони не доречні 

б) доречні у районних, міських, обласних відділах (управлінь) з розслідування 

вимагань, 

в) доречні лише у міських та обласних управліннях 

г) Складно відповісти або Ваш варіант відповіді 

 

►44. Як оцінюєте рівень використання засобів масової інформації в процесі 

розслідування злочинів?: 

а) він належний (обґрунтуйте) 

б) він неналежний (обґрунтуйте) 

в) потребує підвищення цього рівня  

 

►45. Як оцінюєте рівень використання допомоги громадськості в процесі 

розслідування злочинів?: 

а) він належний (обґрунтуйте) 

б) він неналежний (обґрунтуйте) 

в) Ваш варіант відповіді  

 

►46. Ваші додаткові міркування і зауваження до викладених питань 
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Додаток Б 

 

Зведена таблиця результатів анкетування слідчих, співробітників 

оперативних підрозділів, прокурорів – процесуальних керівників та 

спеціалістів - експертів на предмет з’ясування рівня обізнаності та 

застосування в своїй практиці взаємодії у кримінальному провадженні 

 

Загальне число респондентів: слідчих – 85 осіб; співробітників оперативних 

підрозділів – 55, прокурорів - 30 осіб; експертів – 25 осіб. 

Регіон анкетування: м. Львів, Львівська область, Закарпатська область, Івано-

Франківська область, Тернопільська область, Волинська область. 

Таблиця 

№ 
Зміст запитань та варіанти 

відповідей 

Кількість відповідної категорії 

респондентів та % від їх загальної 

кількості 

слідчи

х 

співробітни

ків 

оперативни

х 

підрозділів 

прокурор

ів 

експерт

ів 

1. Місце праці (вид діяльності) (загальні показники) 

 85 55 30 25 

2. Трудовий стаж за спеціальністю 

до 3 років 45/53 25/45,6 8/26,6 5/20 

4-7 років 
30/35,

2 
20/36,3 12/40 5/20 

8-15 років 
10/11,

8 
10/18,1 10/33,4 6/24 

понад 15 років    9/36 
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3. Розслідуванням ( участю в розслідуваннях) яких груп злочинів Ви 

займаєтеся 

 а) проти життя й здоров’я 

особистості 
85/100 55/100 30/100 3/12 

б) проти волі, честі й 

достоїнства особистості 
85/100 55/100 30/100 3/12 

в) проти статевої свободи 

й статевої недоторканості 

особи 

85/100 55/100 30/100 5/20 

г) проти особистої 

власності 
85/100 55/100 30/100 2/8 

ґ) проти державної 

власності  
85/100 55/100 30/100 2/8 

д) у сфері економіки 85/100 55/100 30/100 2/8 

е) у наркосфері 
25/29,

4 
15/27,2 30/100 3/12 

є) комп’ютерних злочинів 3/3.5 4/7,3 30/100 4/16 

ж) податкових злочинів 
12/14,

1 
4/7,3 30/100 2/8 

з) злочинів неповнолітніх 85/100 55/100 30/100 5/20 

и) суспільної безпеки 8/9,4 5/9,1 30/100 4/16 

4. Чи використовуєте криміналістичну літературу як джерело 

інформації про конкретні практичні рекомендації з питань 

взаємодії у кримінальних провадженнях 

а) так 85/100 25/45,5 16/53,3 25/100 

б) ні  30/35,3 14/46,7  

5. Якщо “ так ” - яка періодичність використання такої літератури 

а) постійно;     

б) епізодично;    10/40 
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в) зрідка. 85/100 55/100 30/100 15/60 

6. Яким джерелам надається перевага 

а) монографії;   30/100 25/100 

б) підручники;     

в) навчальні посібники;     

г) автореферати 

дисертацій; 
    

д) експрес-інформація;    25/100 

е) огляди;     

є) методичні листи; 85/100 55/100 30/100 25/100 

ж) довідники 85/100 55/100 30/100 25/100 

з) інше (вкажіть)     

7. Чи достатньо цих джерел для забезпечення слідчої, прокурорської, 

оперативної, експертної практики 

а) так 
55/64,

7 
25/45,5 16/53,3 10/40 

б) ні 
30/35,

3 
30/35,3 14/46,7 15/60 

8. Якщо криміналістичну літературу як джерело інформації про 

конкретні практичні рекомендації з питань взаємодії слідчого у 

кримінальних провадженнях Ви не використовуєте, тоді зазначте 

причини 

а) недоступність 

необхідних джерел 
12/14 19/35 4/15 5/20 

б) відсутність 

рекомендацій щодо 

вирішення питань та 

ситуацій, які виникають в 

умовах реальної судової 

18/21 5/10 6/21 9/35 
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практики 

в) неконкретність 

рекомендацій 
29/33 5/10 11/33 6/26 

г) відсутність опису умов 

застосування й 

забезпечення 

результативності 

рекомендацій 

21/25 3/4 7/24 4/16 

д) складність у сприйнятті 

матеріалу (виклад, мова 

тощо) 

5/6 19/35 2/7 5/20 

е) складність пошуку і 

виділення рекомендацій у 

тексті праць 

29/33 5/10 6/21 9/35 

є) відсутність 

спеціалізованих видань 

для професійних 

учасників судового 

розгляду кримінальних 

справ 

21/25 23/41 11/33 6/26 

ж) брак часу 5/6 19/35 7/24 1/3 

з) інші причини (вкажіть)     

9. Яка із перелічених функцій взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими суб’єктами у кримінальному провадженні 

із перелічених, на Вашу думку, є найактуальнішою в контексті 

сутності структурного елементу методики розслідування злочинів 

а) прогностичну 12/14 5/10 4/15 4/16 

б) описову 18/21 3/4 6/21 5/20 
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в) пізнавальну 29/33 19/35 11/33 9/35 

г) регулятивну 21/25 5/10 7/24 6/26 

ґ) інші функції 5/6 23/41 2/7 1/3 

10. Чи потрібні такі знання під час кримінальних проваджень 

а) так     

б) ні     

11. Якщо так, тоді з якою періодичністю 

а) постійно     

б)епізодично    10/40 

в) зрідка 85/100 55/100 30/100 15/60 

12. Якщо ні, тоді з яких причин 

а) криміналістика - це не 

наука, а набір порад з 

кримінальної техніки 

(погляд академіка 

Вишинського) 

5/6 19/35 2/7 5/20 

б) достатньо положень 

науки кримінального 

процесу 

29/33 5/10 6/21 9/35 

в) відсутність положень, 

придатних для 

використання в практиці 

розслідування злочинів 

21/25 23/41 11/33 6/26 

г) інше (вкажіть)     

13. Що Ви маєте на увазі під “ взаємодією ” взагалі, та взаємодією 

слідчого з відповідними суб’єктами у кримінальному провадженні 

зокрема 

а) обмін у необхідних 

випадках інформацією 
1/1  2/5 1/2,5 
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б) спільне здійснення 

разових заходів 
1/1  2/5 1/2,5 

в) створення спеціальних 

груп для виконання яких-

небудь операцій (з 

розшуку, слідчо-

оперативні групи й т. ін.) 

1/1  3/10 1/2,5 

г) спільне планування 

діяльності 
1/1  4/15 1/2,5 

ґ) будь – які службові 

контакти 
25/30 17/32 6/20 8/30 

д) виконання доручень 

заінтересованої сторони 
1/1  4/15 1/2,5 

е) спільна діяльність, що 

потрібна лише 

оперативним підрозділам 

19/23 13/24 6/20 5/20 

є) діяльність, що можлива 

як на стадії досудового 

розслідування, так і під 

час здійснення оперативно 

– розшукової діяльності 

36/42 25/44 3/10 10/40 

14. З ким, на Вашу думку, необхідно здійснювати взаємодію в процесі 

виявлення й розслідування злочинів 

а) з органами МВС 12/14 5/10 4/15 4/16 

б) з органами СБУ 18/21 3/4 6/21 5/20 

в) з прокуратурою 21/25 5/10 7/24 6/26 

г) з контрольно-

ревізійними й іншими 

державними органами 

5/6 23/41 2/7 1/3 
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ґ) з фіскальними органами 21/25 3/4 7/24 4/16 

д) з органами 

прикордонної служби 
5/6 19/35 2/7 5/20 

е) з обізнаними особами 

(фахівцями) 
29/33 5/10 6/21 9/35 

є) з населенням і 

громадськими 

організаціями 

21/25 23/41 11/33 6/26 

ж) із засобами масової 

інформації 
18/21 3/4 6/21 5/20 

з) з адміністраціями 

установ і підприємств 
21/25 5/10 7/24 6/26 

15. Чи існує, на Вашу думку, необхідність у взаємодії органів, де Ви 

працюєте, з іншими правоохоронними відомствами й державними 

структурами 

а) так 85/100 55/100 30/100 25/100 

б) ні     

в) важко відповісти     

16. Якщо так, то чи належно воно налагоджене (організоване) 

а) рівень здійснення 

відповідає потребам 

діяльності 

21/25 3/4 7/24 4/16 

б) організовано задовільно 5/6 19/35 2/7 5/20 

в) здійснюється 

формально 
29/33 5/10 6/21 9/35 

г) практично не 

здійснюється 
21/25 23/41 11/33 6/26 

17. Чи виникала в процесі Вашої службової діяльності необхідність 

звертання по допомогу до інших правоохоронних відомств і 
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державних структур 

а) так 85/100 55/100 30/100 25/100 

б) ні     

18. Якщо так, то куди  

а) до органів МВС 12/14 5/10 4/15 4/16 

б) до органів СБУ 18/21 3/4 6/21 5/20 

г) до прокуратури 21/25 5/10 7/24 6/26 

ґ) до контрольно-

ревізійного й іншого 

державного органу 

5/6 23/41 2/7 1/3 

д) до фіскальних органів 21/25 3/4 7/24 4/16 

е) до органів 

прикордонної служби 
5/6 19/35 2/7 5/20 

є) до обізнаних, осіб 

(фахівців) 
29/33 5/10 6/21 9/35 

ж) засобів масової 

інформації 
21/25 23/41 11/33 6/26 

з) адміністрації установ і 

підприємств 
18/21 3/4 6/21 5/20 

19. З яких питань  

а) проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій 
18/21 3/4 6/21 5/20 

б) одержання необхідної 

інформації 
21/25 5/10 7/24 6/26 

в) пошук і виявлення 

підозрюваного, який 

переховується, речових 

доказів, документів, 

цінностей і т. ін. 

29/33 5/10 6/21 9/35 
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г) проведення спільних 

заходів 
5/6 23/41 2/7 1/3 

д) виконання доручень 21/25 23/41 11/33 6/26 

20. Чи мали місце випадки неналежного виконання в межах реалізації 

взаємодії прохань (звернень), якщо так, тоді стосовно яких питань 

найчастіше 

а) так 85/100 55/100 30/100 25/100 

б) ні     

 в) стосовно проведення 

окремих слідчих 

(розшукових) дій 

4/5  3/10  

г) стосовно одержання 

необхідної інформації 
4/5 8/15  10/40 

ґ) стосовно пошуку і 

виявлення підозрюваного, 

який переховується, 

речових доказів, 

документів, цінностей і т. 

ін. 

4/5  3/10  

д) стосовно проведення 

спільних заходів 
4/5 12/20   

е) стосовно виконання 

доручень 
69/80 35/65 24/80 15/60 

21. За якими напрямами роботи Вам доводилося звертатися до інших 

відомств 

а) виявлення злочинів 29/33 5/10 6/21 9/35 

б) встановлення злочинів 21/25 23/41 11/33 6/26 

в) запобігання або 

припинення злочинів 
18/21 3/4 6/21 5/20 
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г) збирання і дослідження 

доказів 
29/33 5/10 6/21 9/35 

д) розшук злочинців 21/25 23/41 11/33 6/26 

е) виявлення й усунення 

причин і умов, що сприяли 

вчиненню злочину 

18/21 3/4 6/21 5/20 

22. Якщо не зверталися, то з якої причини 

а) не зміг визначитися до 

якого відомства 

звернутися 

21/25 5/10 7/24 6/26 

б) відрадили колеги, 

керівники 
29/33 5/10 6/21 9/35 

в) зникла необхідність 5/6 23/41 2/7 1/3 

г) неповноцінність або 

відсутність нормативно-

правових документів для 

розв’язання необхідних 

питань 

21/25 23/41 11/33 6/26 

23. Якими були результати Вашого звертання 

а) необхідне питання було 

розв’язане 
29/33 5/10 6/21 9/35 

б) не зустрів 

взаєморозуміння 
5/6 23/41 2/7 1/3 

в) у розв’язанні питання 

було відмовлено 
21/25 23/41 11/33 6/26 

24. Якщо результати негативні, то з яких причин 

а) нерозуміння 

учасниками взаємодії 

змісту й важливості 

21/25 5/10 7/24 6/26 
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виконуваних завдань 

б) ненадання необхідної 

інформації з мотивів її 

таємності 

29/33 5/10 6/21 9/35 

в) завантаженість власною 

роботою 
5/6 23/41 2/7 1/3 

г) наявність відомчих 

бар’єрів 
21/25 23/41 11/33 6/26 

25. Чи зверталися до Вас інші відомства за допомогою для 

розв’язання питань за їхньою службою діяльністю 

а) так 85/100 55/100 30/100 25/100 

б) ні     

26. Якщо так, то з яких питань 

а) проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій 
21/25 5/10 7/24 6/26 

б) одержання необхідної 

інформації оперативним 

шляхом 

29/33 5/10 6/21 9/35 

в) пошук і виявлення 

підозрюваного, який 

переховується, речових 

доказів, документів, 

цінностей і т. ін. 

5/6 23/41 2/7 1/3 

г) проведення спільних 

заходів 
21/25 23/41 11/33 6/26 

д) виконання доручень 69/80 35/65 24/80 15/60 

27. Чи надавали Ви допомогу в розв’язанні питань, з яких до Вас 

зверталися 

а) так 85/100 55/100 30/100 25/100 
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б) ні     

28. Якщо ні, то через що 

а) це не входить до моєї 

компетенції 
    

б) не одержав згоди 

(вказівки) свого 

керівництва на виконання 

цієї роботи 

    

в) запитуване суперечило 

нормативним правилам і 

порядку діяльності 

    

г) не дозволила 

завантаженість власною 

роботою 

    

29. Що, на Ваш погляд, перешкоджає повноцінному здійсненню 

взаємодії 

а) недосконалість 

нормативного 

регулювання взаємодії 

різних відомств 

29/33 5/10 6/21 9/35 

б) нерозуміння завдань і 

можливостей взаємодії 
21/25 23/41 11/33 6/26 

в) відсутність 

зацікавленості залучуваної 

до взаємодії 

сторони 

18/21 3/4 6/21 5/20 

г) складність організації 

такої взаємодії 
29/33 5/10 6/21 9/35 

д) низький рівень 21/25 23/41 11/33 6/26 
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матеріально-технічного 

забезпечення 

діяльності 

30. Що, на Ваш погляд, необхідно для поліпшення взаємодії 

а) створення необхідної 

інформаційної бази 
15/17 5/10 4/15 4/16 

б) вивчення й поширення 

передового досвіду 
18/21 3/4 6/21 5/20 

в) розроблення 

методичних рекомендацій 

щодо взаємодії 

21/25 5/10 7/24 6/26 

г) передбачити критерії 

оцінки роботи й форми 

заохочення осіб, 

залучуваних до взаємодії 

5/6 23/41 2/7 1/3 

д) установити критерії 

оцінки діяльності 

ініціаторів взаємодії 

21/25 3/4 7/24 4/16 

е) установити 

відповідальність за 

ухилення від взаємодії 

5/6 19/35 2/7 5/20 

31. На Вашу думку, як прийняття нового КПК України вплинуло (не 

вплинуло) на формування та понятійне розуміння інституту 

взаємодії у ході кримінального провадження 

а) не покращило понятійне 

розуміння взаємодії 

слідчого у кримінальному 

провадженні 

69/81 43/79 24/82 19/79 

б) покращило понятійне     
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розуміння взаємодії 

слідчого у кримінальному 

провадженні 

в) існує потреба в 

оновленні існуючих 

механізмів взаємодії у 

ході кримінального 

провадження 

47/79 44/80 23/78 17/69 

г) існує потреба в розробці 

абсолютно нових 

механізмів взаємодії у 

ході кримінального 

провадження 

16/19,

5 
11/20 5/18 5/23 

32. З яких питань у Вас відсутня необхідна інформація 

а) форми здійснення 

взаємодії 
5/6 23/41 2/7 1/3 

б) методи взаємодії 21/25 3/4 7/24 4/16 

в) інформаційне 

забезпечення взаємодії 
5/6 19/35 2/7 5/20 

г) психологічне 

забезпечення взаємодії 
29/33 5/10 6/21 9/35 

д) нормативне 

регламентування взаємодії 
21/25 23/41 11/33 6/26 

е) організація взаємодії 18/21 3/4 6/21 5/20 

33. З яких питань у Вас є своє бачення (пропозиція)  

а) взаємодії слідчих, 

оперативно-розшукових, 

контрольно-наглядових 

органів, інших суб’єктів з 

83/97,

5 
50/91 30/100 24/99 
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урахуванням конкретної 

слідчої ситуації може 

виникнути під час 

розслідування будь-яких 

кримінальних 

правопорушень та на 

будь-якій стадії процесу 

б) характер вчиненого 

кримінального 

правопорушення не 

виключає можливості 

взаємодії слідчого з 

іншими суб’єктами 

75/88 46/85 30/100 22/90 

в) стадія розслідування не 

впливає на застосування 

цього механізму 

74/87 46/85 30/100 24/95 

34. Чи вважаєте, що Ви обмежені на законодавчому рівні у виборі 

засобів і методів своєї діяльності 

а) так, зокрема у 

кримінальному 

провадженні під час 

виконання доручень 

слідчого, прокурора 

співробітники 

(працівники) 

уповноваженого 

оперативного підрозділу 

не мають права 

здійснювати процесуальні 

дії, у тому числі негласні 

29/35 50/91 30/100 21/85 
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слідчі (розшукові) дії, за 

власною ініціативою або 

звертатися з клопотаннями 

до слідчого судді чи 

прокурора 

б) ні, адже обмеження 

стосуються лише тих, хто 

безпосередньо не несе 

відповідальності за кінцеві 

результати розслідування 

чи всього кримінального 

провадження 

56/65 5/9 30/100 4/15 

35. Чи вважаєте, що Ви в певний спосіб позбавлені самостійності в 

організації 

та реалізації взаємодії чи в певних інших аспектах 

а) так 85/100 50/91  21/85 

б) ні  5/9 30/100 4/15 

36. Чи залежить результативність Вашої діяльності від 

взаємовідносин між Вашим керівництвом і керівництвом того 

органу (організації) куди Ви звернулись по допомогу 

а) так 73/87 48/88 19/65 18/75 

б) ні 12/13 7/12 11/35 7/25 

37. У практичній діяльності існують нарікання, що слідчі в окремих 

випадках зловживають своїми повноваженнями і доручають 

виконання певних дій іншим, хоча могли їх б виконати 

самостійно. Чи справедливі ці нарікання 

а) так 
55/64,

7 
55/100 30/100 25/100 

б) ні 30/35,    
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3 

38. Чи відомі Вам випадки, коли виконання доручень слідчого мали 

вигляд відповіді, побудованої за конструкцією словосполучення: “ 

не вдалося (виявилось неможливим) “ 

а) так 85/100 55/100 30/100 25/100 

б) ні     

39. Які обов’язки, на Вашу думку, повинен виконувати слідчий, який 

скерував оперативному підрозділу доручення на розшуку 

підозрюваного, місце знаходження якого невідоме 

а) активно займатись 

розшуком в цей період 
21/25 55/100 55/100 25/100 

б) особисто розшукові 

заходи не проводити, 

оскільки це, взагалі, не 

його обов’язок 

44/52,

8 
   

в) особисто розшукові 

заходи проводити лише до 

зупинення кримінального 

провадження 

44/52,

8 
   

г)) особисто розшукові 

заходи після зупинення 

кримінального 

провадження проводити - 

не обов’язок слідчого 

64/75,

7 
   

д) особисто розшукові 

заходи не проводити, 

оскільки це доручено 

оперативному підрозділу 

44/52,

8 
   

е) інші варіанти     
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40. Чи є потреба в ознайомленні слідчого зі всіма отриманими 

оперативними підрозділами матеріалами, за наслідками 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

а) так, оскільки саме від 

здійснює досудове 

слідство 

22/26,

6 
5/10 7/15 11/45 

б) ні 
63/73,

4 
50/90 23/85 14/55 

41. Якщо так, тоді в чому переваги обізнаності слідчого 

а) дозволяє слідчому 

своєчасно попередити 

ухилення підозрюваного 

від органів досудового 

слідства 

34/40,

6 
30/55 10/35 13/50 

б) допоможе передбачити 

поведінку, обрану 

підозрюваним 

32/37,

9 
16/30 12/40 10/45 

в)допоможе встановити 

спільників, розмір і 

характер шкоди, завданої 

злочинною діяльністю 

25/30 9/15 8/25 2/15 

г) інші варіанти     

42. Чи потрібно залучати у процесі підготовки (планування) до 

проведення тактичної операції усіх її учасників 

а) так 
73/84,

8 
44/80,5 22/75  

б) ні, оскільки це 

необхідно проводити 

особисто керівником СОГ 

3/3,3 3/3.8 22/75  
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та ізольовано від її членів 

в) ні, оскільки доцільною є 

участь лише керівників 

підрозділів та старшого 

СОГ 

9/9,8 9/10,5 8/25  

43. Як Ви ставитесь до створення спеціалізованих СОГ (наприклад, 

під час розслідування вимагань чи інших тяжких, та особливо 

тяжких злочинів) 

а) вони недоречні 
10/10,

9 
6/12,5 22/75  

б) доречні у районних, 

міських, обласних відділах 

(управлінь) з 

розслідування вимагань 

25/29,

3 
26/30,5 3/10  

в) доречні лише у міських 

та обласних управліннях 
31/37 21/39 3/10  

г) складно відповісти або 

Ваш варіант відповіді 
2/22,8 13/25 1/3.3  

44. Як оцінюєте рівень використання засобів масової інформації в 

процесі  

розслідування злочинів 

а) він належний 

(обґрунтуйте) 

33/38,

5 
21/38,25 11/37,75 9/39,25 

б) він неналежний 

(обґрунтуйте) 

52/61,

5 
34/61,75 19/62,25 

16/60,2

5 

в) потребує підвищення 

цього рівня  

77/90,

3 
34/61,75 19/62,25 

16/60,2

5 

45. Як оцінюєте рівень використання допомоги громадськості в 



258 

 

 

процесі 

розслідування злочинів 

а) він належний 

(обґрунтуйте) 

33/38,

5 
21/38,25 11/37,75 9/39,25 

б) він неналежний 

(обґрунтуйте) 

52/61,

5 
34/61,75 19/62,25 

16/60,2

5 

в) Ваш варіант відповіді     

46. Ваші додаткові 

міркування і зауваження 

до викладених питань 
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ДОДАТОК В 

Проект змін до нормативно-правових актів 

 

І. До Кримінального процесуального кодексу України: 

Викласти в новій редакції 

1) Пункт 25 статті 3 КПК України ( “Визначення основних термінів” ) 

викласти в такій редакції: 

“25. сумісна діяльність слідчого, прокурора, уповноваженого оперативного 

підрозділу, спеціаліста та судового експерта у кримінальному провадженні – це 

взаємодія, здійснювана між ними в порядку, передбаченому цим Кодексом та 

іншими Законами України, яка спрямовується та узгоджується слідчим та/або 

прокурором – процесуальним керівником за часом, місцем, формами, а також 

засобами і методами реалізації для забезпечення ефективності досудового 

розслідування; 

У зв’язку з цим пункти 25, 26 вважати відповідно пунктами 26, 27”.  

 

2) “ Стаття 41 Оперативні підрозділи 

1. Оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, 

що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, 

органів Державної пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної 

служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та 

оперативно – розшукові заходи в кримінальному провадженні за письмовим 

дорученням слідчого, прокурора.  

2. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного 

підрозділу користується повноваженнями слідчого. Втручання у процесуальну 

діяльність співробітника оперативного підрозділу, що здійснюється у межах 

доручення, осіб, які не мають на те законних повноважень, забороняється. 

Співробітники оперативних підрозділів не мають права здійснювати процесуальні 

дії у кримінальному провадженні за власного ініціативою або звертатися з 
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клопотаннями до слідчого судді чи прокурора, за винятком випадків, коли таке 

звернення здійснюється за дорученням слідчого. 

3. Співробітник оперативного підрозділу може звернутися до слідчого, 

прокурора з клопотанням про проведення слідчих (розшукових) або негласних 

слідчих (розшукових) дій з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення. “ 

 

3) “Стаття 41¹. Доручення на проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії 

Слідчий, прокурор надсилає доручення на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії оперативному чи оперативно-технічному підрозділу, який 

уповноважений на її проведення. 

До доручення слідчого, прокурора додається ухвала слідчого судді про дозвіл 

на проведення негласної слідчої (розшукової) дії чи постанова слідчого, прокурора 

про проведення негласної слідчої (розшукової) дії.  

Доручення складається у двох примірниках на офіційному бланку органу 

досудового розслідування чи прокуратури відповідного рівня. Воно повинно бути 

мотивованим, містити інформацію, яка необхідна для його виконання, чітко 

поставлене завдання, що підлягає вирішенню, строки його виконання, визначати 

конкретного прокурора, якому необхідно направляти матеріали в порядку, 

передбаченому ст. 252 цього кодексу, містити відомості про особу (осіб) яка буде 

проводити негласну слідчу (розшукову ) дію, згідно вимог, встановлених ст. 251 

цього кодексу. 

У дорученні також може визначатись порядок взаємодії між слідчим, 

прокурором і уповноваженим оперативним підрозділом, а також терміни складання 

протоколів про хід і результати проведеної негласної слідчої (розшукової) дії або її 

проміжного етапу. Оперативний підрозділ не має права передоручати виконання 

доручення іншим оперативним підрозділам. ” 
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ІІ. До закону України “Про оперативно – розшукову діяльність” 

Викласти в новій редакції: 

П.14 “Використовувати конфіденційне співробітництво для досягнення 

завдань оперативно-розшукової діяльності" 
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Додаток Г 

 

Дисертаційні роботи з проблем взаємодії правоохоронних органів у 

кримінальних провадженнях 

Таблиця 

П 

№ 

Рік 

захисту 

дисерт

ації 

Автор Назва дисертації Місце 

захисту 

1. 1988 Іванов В.В. Взаємодія оперативних підрозділів 

органів внутрішніх справ і слідчого 

на досудових стадіях кримінального 

процесу 

Київ 

2. 2001 Керевич О.В.  Процесуальні та психологічні основи 

взаємодії слідчого та органу дізнання 

в ході розкриття і розслідування 

злочинів 

Київ 

3 2001 Прилуцкий Г.Ю. Взаимодействие органов 

предварительного следствия и 

дознания в борьбе с корыстно-

насильственными преступлениями 

(правовые, организационные и 

тактико-методические аспекты) 

Краснодар 

РФ 

4 2002 Глієвий А.А. Взаємодія кримінальної міліції та 

оперативних підрозділів Державного 

департаменту України з питань 

виконання покарань у боротьбі із 

злочинністю 

Харків 

5 2003 Безруких Е.С. Особенности взаимодействия 

следователя и оперативного 

Калининград 

РФ 



263 

 

работника на первоначальном этапе 

расследования преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

7 2005 Волобуєва О.О. Взаємодія слідчого з фахівцями під 

час збору інформації про особу, що 

скоїла злочин 

Донецьк 

8 2005 Цимбал Г.П. Взаємодія як умова забезпечення 

виявлення і розслідування 

податкових злочинів 

Київ 

9 2005 Паутова Т.А. Взаимодействие следователей 

органов внутренних дел с органами 

дознания при возбуждении и 

расследовании уголовных дел 

Тюмень  

РФ 

10 2006 Аменицкая Н.А.  Взаимодействие следователя и 

органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность 

раскрытии и расследовании 

преступлений (в ОВД) 

Новгород 

11 2006 Старченко О.В. Місце та роль зовнішньої взаємодії у 

слідчій діяльності 

Донецьк 

12 2007 Ковальов В.В. Взаємодія слідчого з працівниками 

експертної служби МВС України 

Київ 

13 2007 Фещенко Л.О. Взаємодія органів внутрішніх справ з 

державною податковою службою у 

здійсненні правоохоронної 

діяльності 

Київ 

14 2011 Патик А.А.  Взаємодія слідчих та оперативно-

розшукових підрозділів при 

розкритті та розслідуванні майнових 

Київ 
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злочинів 

15 2011 Поздеев И.А.  Организация взаимодействия 

следователя со сведующими лицами 

в ходе расследования разрушений 

строительных объектов 

Челябинск 

РФ 

16 2012 Головко М.Б. Організаційно - правові та 

психологічні засади вдосконалення 

взаємодії працівників оперативних 

підрозділів та слідчих 
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Додаток Ґ 

 

Таблиця  

Перелік органів виконавчої влади, уповноважених здійснювати державний 

нагляд (контроль) у відповідних сферах господарської діяльності (діяльність 

яких підпадає під сферу дії Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності») 

Центральні 

органи влади 

Предмет контролю 

(нагляду) 

Суб’єкт 

контролю 

(нагляду) 

Правові 

підстави для 

здійснення 

контролю 

(нагляду) 

1. Міністерство 

економічного 

розвитку і 

торгівлі України 

Контроль за 

додержанням 

ліцензіатами 

ліцензійних умов 

Ліцензіати 

ЗУ «Про 

ліцензування 

видів 

господарської 

діяльності» 

Державна служба 

експортного 

контролю 

України 

контроль за 

міжнародними 

передачами товарів 

військового 

призначення, 

подвійного 

використання та 

інших товарів, що не 

внесені до списків 

товарів, що 

підлягають 

державному 

експортному 

 Суб’єкти 

господарюван-

ня 

Закон України 

“Про державний 

контроль за 

міжнародними 

передачами 

товарів 

військового 

призначення та 

подвійного 

використання” 
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контролю та щодо 

яких відповідно до 

законодавства можуть 

бути застосовані 

процедури державного 

експортного контролю 

Державна служба 

інтелектуальної 

власності України  

Захист інтересів 

суб’єктів авторського 

права і суміжних прав 

та захист прав 

споживачів; 

дотримання 

ліцензійного 

законодавства 

Суб’єкти 

господарської 

діяльності, 

ліцензіати 

ЗУ «Про 

ліцензування 

видів 

господарської 

діяльності», 

«Про 

особливості 

державного 

регулювання 

діяльності 

суб’єктів 

господарювання, 

пов’язаної з 

виробництвом, 

експортом, 

імпортом дисків 

для лазерних 

систем 

зчитування, 

матриць», «Про 

розповсюдження 

примірників 

аудіовізуальних 

творів, 
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фонограм, 

відеограм, 

комп’ютерних 

програм, баз 

даних» 

Державна служба 

статистики 

України 

створення і належне 

функціонування 

загальнодержавної 

системи економіко-

статистичної 

інформації на 

території України 

 Суб’єкти 

господарюван-

ня 

Закон України 

"Про державну 

статистику", 

"Про 

інформацію", 

"Про електронні 

документи та 

електронний 

документообіг" 

Державне 

агентство з 

енергоефектив-

ності та 

енергозбереження 

України 

контроль у сфері 

ефективного 

використання 

паливно-енергетичних 

ресурсів; 

забезпечення 

збільшення частки 

відновлюваних джерел 

енергії та 

альтернативних видів 

палива в 

енергетичному балансі 

України. 

 Суб’єкти 

господарюван-

ня 

ЗУ «Про 

електроенергети

ку», «Про 

альтернативні 

джерела 

енергії»,  «Про 

енергозбережен

ня» 

Управління 

туризму та 

контроль у галузі 

туроператорської 

 Суб’єкти 

господарюван-

Закону України 

"Про туризм", 
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курортів діяльності ня "Про курорти" 

2. Міністерство 

внутрішніх 

справ України 

 охорони прав і свобод 

людини, інтересів 

суспільства і держави, 

протидії злочинності, 

забезпечення 

публічної безпеки і 

порядку, а також 

надання поліцейських 

послуг 

 Суб’єкти 

господарюван-

ня 

  

Державна 

міграційна 

служба України 

контроль за 

дотриманням 

законодавства у 

сферах міграції 

(імміграції та 

еміграції) 

 Суб’єкти 

господарюван-

ня 

ЗУ "Про 

державну 

службу"  , "Про 

інформацію", 

Положення про 

Державну 

міграційну 

службу України 

№ 405/2011 

Державна служба 

України з 

надзвичайних 

ситуацій  

контроль за 

додержанням і 

виконанням вимог 

законодавства у сфері 

цивільного захисту, 

пожежної та 

техногенної безпеки, 

діяльності аварійно-

рятувальних служб; 

контролю у сфері 

 Суб’єкти 

господарюван-

ня 

ЗУ «Про 

боротьбу з 

тероризмом», 

«Про засади 

державної 

регуляторної 

політики у сфері 

господарської 

діяльності», 

«Про передачу 
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гідрометеорологічної 

діяльності; здійснює 

відповідно до закону 

ліцензування 

господарської 

діяльності з надання 

послуг і проведення 

робіт протипожежного 

призначення 

об'єктів права 

державної та 

комунальної 

власності» 

Державна 

прикордонна 

служба України 

здійснення в 

установленому 

порядку 

прикордонного 

контролю і пропуску 

через державний 

кордон України осіб, 

транспортних засобів, 

вантажів та іншого 

майна, а також 

виявлення і 

припинення випадків 

незаконного їх 

переміщення; 

 Суб’єкти 

господарюван-

ня 

Закони України 

"Про 

розвідувальні 

органи України" 

, "Про 

оперативно-

розшукову 

діяльність" , 

"Про державну 

охорону органів 

державної влади 

України та 

посадових осіб"  

3. Міністерство 

екології та 

природних 

ресурсів України  

 забезпечення 

формування державної 

політики у сфері 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища, 

 Суб’єкти 

господарюван-

ня 
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екологічної та в межах 

повноважень, 

передбачених 

законом, біологічної і 

генетичної безпеки; 

геологічного вивчення 

та раціонального 

використання надр 

Державна служба 

геології та надр 

України  

контроль у сфері 

геологічного вивчення 

та раціонального і 

ефективного 

використання надр; 

видає в установленому 

порядку спеціальні 

дозволи на 

користування надрами 

(у тому числі на 

користування 

нафтогазоносними 

надрами); контроль за 

дотриманням правил і 

нормативів 

користування 

нафтогазоносними 

надрами; 

 Суб’єкти 

господарюван-

ня 

Кодекс України 

про надра, ЗУ 

«Про державну 

геологічну 

службу 

України», «Про 

нафту і газ» 

Державне 

агентство водних 

ресурсів України  

контролює розвиток 

водного господарства і 

гідротехнічної 

меліорації земель, 

 Суб’єкти 

господарюван-

ня 

ЗУ «Про 

меліорацію 

земель», «Про 

управління 
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управління, 

використання та 

відтворення 

поверхневих водних 

ресурсів. 

об’єктами 

державної 

власності», «Про 

Основні засади 

(стратегію) 

державної 

екологічної 

політики 

України на 

період до 2020 

року» 

Державна 

екологічна 

інспекція України 

контроль  за 

додержанням 

екологічних  

показників  

нафтопродуктів   

(бензину  

автомобільного  та  

дизельного  палива),  

які  реалізуються 

шляхом  

оптової та роздрібної 

торгівлі суб'єктами 

господарювання;  

 Суб’єкти 

господарюван-

ня 

ЗУ «Про 

утилізацію 

транспортних 

засобів», «Про 

ліцензування 

певних видів 

господарської 

діяльності» 

 

4. Міністерство 

інфраструктури 

України 

 забезпечення 

формування та 

реалізація державної 

політики у сферах 

автомобільного, 

залізничного, 

Суб’єкти 

господарюван-

ня 
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морського та 

річкового транспорту, 

надання послуг 

поштового зв’язку 

Державна 

авіаційна служба 

України 

 контроль та нагляду 

за безпекою цивільної 

авіації, нагляду за 

забезпеченням 

аеронавігаційного 

обслуговування; 

здійснює 

сертифікацію, 

схвалення та 

реєстрацію об’єктів і 

суб’єктів авіаційної 

діяльності та 

ліцензування їх 

діяльності; 

 Суб’єкти 

господарської 

діяльності 

Повітряний 

Кодекс України, 

Постанова 

України "Про 

затвердження 

Порядку і 

правил 

проведення 

обов'язкового 

авіаційного 

страхування 

цивільної 

авіації" 

Державне 

агентство 

автомобільних 

доріг України  

контроль у сфері 

дорожнього 

господарства, 

державного 

управління 

автомобільними 

дорогами; організація 

реконструкції, 

ремонту та утримання 

автомобільних доріг, 

відповідного 

інженерного 

 Суб’єкти 

господарюван-

ня 

ЗУ «Про 

автомобільні 

дороги», «Про 

перевезення 

небезпечних 

вантажів», «Про 

будівельні 

норми» 
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облаштування, 

об'єктів дорожнього 

сервісу та інших 

споруд. 

Державна служба 

України з безпеки 

на транспорті 

контроль за 

додержанням вимог 

законодавства на 

автомобільному, 

міському 

електричному, 

залізничному, 

морському та 

річковому транспорті; 

контроль за 

додержанням 

ліцензійних умов під 

час провадження 

господарської 

діяльності з надання 

послуг з перевезення 

пасажирів, 

небезпечних вантажів, 

багажу 

автомобільним, 

залізничним, 

морським та річковим 

транспортом 

Суб’єкти 

господарюванн

я, які 

провадять 

діяльність у 

сфері 

автомобільног

о транспорту 

  

ЗУ «Про 

транспорт»;  

«Про морські 

порти України»;  

«Про 

перевезення 

небезпечних 

вантажів»; 

Водний кодекс 

України;  

5. Міністерство 

культури 

України  

 забезпечення 

формування та 

реалізація державної 

 Суб’єкти 

господарюван-

ня 
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політики у сферах 

культури та мистецтв, 

охорони культурної 

спадщини, вивезення, 

ввезення і повернення 

культурних цінностей, 

державної мовної 

політики, 

міжнаціональних 

відносин, релігії та 

захисту прав 

національних меншин; 

забезпечення 

формування та 

реалізації державної 

політики у сфері 

кінематографії, 

відновлення та 

збереження 

національної пам’яті 

Державне 

агентство України 

з питань кіно  

контролю у сфері 

кінематографії; 

контроль за 

тиражуванням 

фільмокопій на 

відеоносіях, їх 

продажем, передачею 

у прокат і оренду для 

публічного показу 

через відео установку 

Суб’єкти 

господарської 

діяльності 

ЗУ "Про 

кінематограф-

фію", "Про 

авторське право 

і суміжні права" 
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6. Міністерство 

аграрної 

політики та 

продовольства 

України. 

формування та 

забезпечення 

реалізації 

державної аграрної 

політики, 

спрямованої на 

розвиток 

агропромислового 

комплексу та 

забезпечення 

продовольчої 

безпеки держави; 

 Суб’єкти 

господарської 

діяльності 

  

Державне 

агентство лісових 

ресурсів України  

 контроль за 

дотриманням вимог 

нормативно-правових 

актів щодо ведення 

лісового господарства; 

організовує роботу з 

укладення з 

користувачами 

мисливських угідь 

договорів про умови 

ведення мисливського 

господарства та 

здійснює контроль за 

 Суб’єкти 

господарської 

діяльності 

Лісовий кодекс 

України, ЗУ 

"Про 

мисливське 

господарство та 

полювання", 

Наказ 

Міністерства 

аграрної 

політики та 

продовольства 

України "Про 

затвердження 
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їх виконанням Лімітів 

використання 

мисливських 

тварин 

державного 

мисливського 

фонду у сезон 

полювання 

2016/2017 років" 

Державне 

агентство рибного 

господарства 

України  

контроль у сфері 

рибного господарства 

та рибної 

промисловості, 

охорони, 

використання та 

відтворення водних 

біоресурсів, 

регулювання 

рибальства, безпеки 

мореплавства суден 

флоту рибного 

господарства 

 Суб’єкти 

господарської 

діяльності 

 ЗУ «Про рибне 

господарство, 

промислове 

рибальство та 

охорону водних 

біоресурсів», 

"Про 

аквакультуру" 

7. Міністерство  

юстиції  України 

 забезпечення 

формування та 

реалізація державної 

правової політики, 

політики з питань 

банкрутства; 

забезпечення 

формування державної 

 Суб’єкти 

господарської 

діяльності 
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політики у сфері 

архівної справи і 

діловодства та 

створення і 

функціонування 

державної системи 

страхового фонду 

документації 

Державна архівна 

служба України  

 контроль та 

методичне 

забезпечення архівної 

справи і діловодства в 

органах державної 

влади, органах 

місцевого 

самоврядування, на 

підприємствах, в 

установах та 

організаціях 

незалежно від форми 

власності 

 Суб’єкти 

господарської 

діяльності 

ЗУ "Про 

Національний 

архівний фонд 

та архівні 

установи", "Про 

бібліотеки і 

бібліотечну 

справу", "Про 

страховий фонд 

документації 

України" 

Державна 

реєстраційна 

служба України 

контроль у сфері 

реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб 

— підприємців, у 

сфері реєстрації 

релігійних 

організацій; у сферах  

державної реєстрації 

речових прав на 

 Суб’єкти 

господарської 

діяльності 

Закону України 

"Про державну 

реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно 

та їх обтяжень" 
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нерухоме майно, 

державної реєстрації 

юридичних осіб та 

фізичних осіб - 

підприємців, 

реєстрації (легалізації) 

об’єднань громадян, 

інших громадських 

формувань, статутів 

8. Міністерство 

освіти і науки 

України.  

 забезпечення 

формування та 

реалізації державної 

політики у сфері 

здійснення 

державного нагляду 

(контролю) за 

діяльністю навчальних 

закладів, підприємств, 

установ та організацій, 

які надають послуги у 

сфері освіти або 

провадять іншу 

діяльність, пов’язану з 

наданням таких 

послуг, незалежно від 

їх підпорядкування і 

форми власності. 

 Суб’єкти 

господарської 

діяльності 
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Державна 

інспекція 

навчальних 

закладів України. 

контролю за 

діяльністю навчальних 

закладів, підприємств, 

установ та організацій, 

які надають послуги у 

сфері освіти або 

провадять іншу 

діяльність, пов’язану з 

наданням таких 

послуг, на підставі 

ліцензій, виданих у 

визначеному 

законодавством 

порядку, та видають 

документи про освіту 

державного зразка, 

незалежно від їх 

підпорядкування і 

форми власності  

 Суб’єкти 

господарської 

діяльності 

Закон України 

"Про основні 

засади 

державного 

нагляду 

(контролю) у 

сфері 

господарської 

діяльності", 

"Про 

ліцензування 

видів 

господарської 

діяльності" 

9. Міністерство 

охорони здоров'я 

України 

 забезпечення 

формування та 

реалізації державної 

політики у сфері 

створення, 

виробництва, 

контролю якості та 

реалізації лікарських 

засобів, медичних 

імунобіологічних 

препаратів і медичних 

 Суб’єкти 

господарської 

діяльності 
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виробів, у сфері обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних 

речовин, їх аналогів і 

прекурсорів, протидії 

їх незаконному обігу 

Державна служба 

України з 

лікарських 

засобів та 

контролю за 

наркотиками 

контроль якосоті та 

безпеки лікарських 

засобів, медичних 

виробів та обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин 

і прекурсорів, протидії 

їх незаконному обігу; 

ліцензування 

господарської 

діяльності з 

виробництва 

лікарських засобів, 

імпорту лікарських 

засобів, оптової та 

роздрібної торгівлі 

лікарськими засобами, 

обігу наркотичних 

засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів 

Суб’єкти 

господарської 

діяльності 

незалежно від 

форм власності 

ЗУ «Про 

лікарські 

засоби», «Про 

ліцензування 

видів 

господарської 

діяльності», 

«Про донорство 

крові та її 

компонентів» 

10. Міністерство 

регіонального 

розвитку, 

будівництва та 

 забезпечення 

формування та 

реалізація державної 

регіональної політики, 

 Суб’єкти 

господарської 

діяльності 
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житлово-

комунального 

господарства 

державної житлової 

політики і політики у 

сфері будівництва, 

архітектури, 

містобудування, 

житлово-

комунального 

господарства; 

благоустрою 

населених пунктів, 

поводження з 

побутовими 

відходами, поховання, 

увічнення пам’яті 

жертв війни та 

політичних репресій, 

технічної 

інвентаризації об’єктів 

нерухомого майна, 

питної води та 

питного 

водопостачання 

Державна служба 

України з питань 

геодезії, 

картографії та 

кадастру  

контроль у сфері 

топографо-

геодезичної і 

картографічної 

діяльності та 

земельних відносин, а 

також у сфері 

Державного 

 Суб’єкти 

господарської 

діяльності 

 Лісовий кодекс 

України; 

Постанова КМУ 

“Про 

затвердження 

Порядку 

інформаційної 

взаємодії між 
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земельного кадастру  кадастрами та 

інформаційними 

системами" 

Державне 

агентство з 

питань 

електронного 

урядування 

впровадженням 

електронного 

управління або 

електронного уряду 

 Суб’єкти 

господарської 

діяльності 

ЗУ "Про 

електронний 

цифровий 

підпис"; "Про 

електронні 

документи та 

електронний 

документообіг"; 

"Про Концепцію 

Національної 

програми 

інформатизації" 

Державна 

архітектурно-

будівельна 

інспекція України 

реалізація   державної   

політики    з     питань     

державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю,  контролю   

у   сфері житлово-

комунального 

господарства 

 Суб’єкти 

господарської 

діяльності 

ЗУ "Про 

ліцензування 

певних видів 

господарської 

діяльності", 

"Про 

архітектурну 

діяльність", 

"Про основи 

містобудування" 

11. Міністерство 

соціальної 

політики 

забезпечення 

формування та 

реалізація державної 

політики у сфері праці 

та соціальної 

 Суб’єкти 

господарської 

діяльності 
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політики, зайнятості 

населення та трудової 

міграції, трудових 

відносин, 

загальнообов’язкового 

державного 

соціального та 

пенсійного 

страхування, 

соціального діалогу, 

волонтерської 

діяльності, з питань 

сім’ї та дітей, 

оздоровлення та 

відпочинку дітей, 

усиновлення та 

захисту прав дітей, 

запобігання 

насильству в сім’ї, 

протидії торгівлі 

людьми 

Державна служба 

України з питань 

праці (Держпраці) 

контроль у сферах 

промислової безпеки, 

охорони праці, гігієни 

праці, поводження з 

вибуховими 

матеріалами, 

здійснення 

державного гірничого 

 Суб’єкти 

господарської 

діяльності 

Закон України 

“Про охорону 

праці”,  “Про 

оплату праці” 
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нагляду, а також з 

питань нагляду та 

контролю за 

додержанням 

законодавства про 

працю 

Державна служба 

зайнятості 

України  

у сфері зайнятості 

населення, трудової 

міграції та соціального 

захисту від безробіття, 

а також функції 

виконавчої дирекції 

Фонду 

загальнообов’язкового 

державного 

соціального 

страхування на 

випадок безробіття 

 Суб’єкти 

господарської 

діяльності 

ЗУ „Про 

загальнообов’яз

кове державне 

соціальне 

страхування на 

випадок 

безробіття”, 

„Про зайнятість 

населення” 

Пенсійний фонд 

України 

реалізація державної 

політики з питань 

пенсійного 

забезпечення та 

ведення обліку осіб, 

які підлягають 

загальнообов’язковом

у державному 

соціальному 

страхуванню 

  

ЗУ “Про 

загальнообов’яз

кове державне 

пенсійне 

страхування”  

12.  Міністерство 

фінансів 

 забезпечення 

формування та 

 Суб’єкти 

господарської 
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України реалізація державної 

фінансової та 

бюджетної політики, 

державної політики у 

сфері організації та 

контролю за 

виготовленням цінних 

паперів, документів 

суворої звітності, 

державної політики у 

сфері державного 

пробірного контролю, 

бухгалтерського 

обліку, випуску та 

проведення лотерей 

діяльності 

Державна служба 

фінансового 

моніторингу 

України  

контроль у сфері 

запобігання та 

протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним 

шляхом, або 

фінансуванню 

тероризму 

 Суб’єкти 

господарської 

діяльності 

Закон України 

«Про державну 

службу», «Про 

запобігання та 

протидію 

легалізації 

(відмиванню) 

доходів, 

одержаних 

злочинним 

шляхом, 

фінансуванню 

тероризму та 

фінансуванню 

розповсюдження 
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зброї масового 

знищення» 

Державна 

аудиторська 

служба України 

здійснення 

державного 

фінансового 

контролю, 

спрямованого на 

оцінку ефективного, 

законного, цільового, 

результативного 

використання та 

збереження державних 

фінансових ресурсів, 

необоротних та інших 

активів, досягнення 

економії бюджетних 

коштів 

 Суб’єкти 

господарської 

діяльності 

ЗУ "Про основні 

засади 

здійснення 

державного 

фінансового 

контролю в 

Україні", "Про 

організаційно-

правові основи 

боротьби з 

організованою 

злочинністю" 

13. Державна 

регуляторна 

служба України 

контроль у сфері 

господарської 

діяльності, 

ліцензування та 

дозвільної системи у 

сфері господарської 

діяльності та 

дерегуляції 

господарської 

діяльності 

Усі 

підприємства й 

організації 

незалежно від 

форм 

власності, 

підпорядкован

ості і методів 

організації 

праці та 

виробництва 

ЗУ «Про 

ліцензування 

видів 

господарської 

діяльності»,  

«Про 

особливості 

державного 

регулювання 

діяльності 

суб’єктів 
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господарювання, 

пов’язаної з 

виробництвом, 

експортом, 

імпортом дисків 

для лазерних 

систем 

зчитування», 

„Про ціни і 

ціноутворення” 

14. 

Антимонополь-

ний комітет 

України 

Контроль за 

дотриманням 

законодавства про 

захист економічної 

конкуренції: 

 Суб’єкти 

господарської 

діяльності 

ЗУ “Про 

Антимонопольн

ий комітет 

України”, “Про 

захист 

економічної 

конкуренції”, 

“Про захист від 

недобросовісної 

конкуренції”, 

“Про державну 

допомогу 

суб’єктам 

господарюван-

ня” 

15. Державний 

комітет 

телебачення і 

радіомовлення 

України 

контроль у сфері 

телебачення і 

радіомовлення, 

інформаційній та 

видавничій сфері 

 Суб’єкти 

господарської 

діяльності 

ЗУ "Про 

Суспільне 

телебачення і 

радіомовлення 

України" 



288 

 

16. Фонд 

державного 

майна України 

контроль щодо 

організації та 

проведення 

приватизації майна 

підприємств, яке 

перебуває в 

загальнодержавній 

власності; видає 

ліцензії посередникам 

 Суб’єкти 

господарської 

діяльності 

ЗУ " Про 

державну 

службу", " Про 

запобігання 

корупції" 

17. Державна 

служба 

спеціального 

зв'язку та 

захисту 

інформації 

України 

контроль у сферах 

криптографічного і 

технічного захисту 

інформації, 

телекомунікацій, 

користування 

радіочастотним 

ресурсом України, 

поштового зв’язку 

спеціального 

призначення, 

урядового 

фельд’єгерського 

зв’язку, захисту 

державних 

інформаційних 

ресурсів та інформації 

 

 Суб’єкти 

господарської 

діяльності 

 Закон України 

«Про Державну 

службу 

спеціального 

зв’язку та 

захисту 

інформації 

України», "Про 

захист 

інформації в 

інформаційно-

телекомунікацій

них системах" 
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18. Державна 

служба України 

з питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів 

контроль у сфері 

захисту прав 

споживачів; контроль 

за дотриманням 

законодавства про 

рекламу в частині 

захисту прав 

споживачів реклами 

 Суб’єкти 

господарської 

діяльності 

ЗК «Про захист 

прав 

споживачів», 

"Про загальну 

безпечність 

нехарчової 

продукції", «Про 

метрологію та 

метрологічну 

діяльність», 

«Про рекламу» 

 


