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sion, and better organize its activities to expose the chain of persons engaged in the
illegal mining of coal.
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УЗАЄМОДІЯ ПІДРОЗДІЛІВ КАРНОГО РОЗШУКУ
З ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ В ПРОЦЕСІ
ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ

У статті розглянуто суть, поняття, ознаки та особливості взаємодії під
розділів карного розшуку в процесі протидії злочинам із іншими суб'єктами,
зокрема органами прокуратури; виокремлено проблемні аспекти взаємодії
підрозділів карного розшуку з іншими суб'єктами в процесі протидії злочин
ності; детально розглянуто окремі питання взаємодії підрозділів карного ро
зшуку та органів прокуратури.
Ключові слова: узаємодія, підрозділи карного розшуку, органи прокуратури,
протидія, злочини.
Постановка проблеми. Протидія вчиненню злочинів підрозділами
карного розшуку повинна здійснюватися при попередженні їх учинення,
виявленні та припиненні, а також при проведенні досудового розсліду
вання вчинених злочинів. На наш погляд, однією з основних умов успі
шної протидії вчиненню злочинів підрозділами карного розшуку є пра
вильно організована взаємодія між ними та іншими суб'єктами, зокрема
органами прокуратури, тому необхідним є чітке виокремлення пробле
мних аспектів зазначеної діяльності.
Аналіз останніх дослідж ень і публікацій. Під час проведеного
дослідження рівня теоретичної розробленості цієї проблеми встанов
лено, що більшість науковців розглядають її з позиції процесуальної
діяльності суб'єктів узаємодії. Між тим, це комплексна проблема,
оскільки кінцевою метою взаємодії є своєчасне попередження вчи
нення злочинів, покращ ання рівня розслідування кримінальних
проваджень за вчиненими злочинами та усунення причин і умов, що
передували їх скоєнню.
Недостатнє теоретичне забезпечення цього питання спонукає до
більш детального його дослідження ще з тієї причини, що теорія оперативно-розшукової діяльності не може розглядатися у відриві від інших
галузей наукового знання, які вивчають злочинність, оскільки всі такі
науки знаходяться у взаємозв'язку, тому що вивчають різні сторони одно
го суспільного явища. У зв'язку з цим, вивчаючи питання взаємодії в ра
мках ОРД, необхідно розглянути поняття сутності взаємодії. Вивченню
проблем узаємодії правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю
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приділяли увагу багато українських та зарубіжних учених, такі як
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Формування цілей. Мета статті - комплексно розглянути суть, по
няття, ознаки та особливості взаємодії підрозділів карного розшуку в
процесі протидії злочинам з іншими суб'єктами, зокрема органами про
куратури; виокремити проблемні аспекти взаємодії підрозділів карного
розшуку з іншими суб'єктами в процесі протидії злочинності; детально
розглянути окремі питання взаємодії підрозділів карного розшуку та
органів прокуратури.
Виклад основного матеріалу. Зазначимо, що в оперативнорозш уковій науці існують різні точки зору щодо сутності взаємодії.
Деякі вчені дотримую ться позиції, щ о в це поняття входить узгодже
ність за метою, місцем і часом спільних д ій учасників узаємодії. Інші
фахівці визначають її як концентрацію сил і засобів для досягнення
поставленої мети. Так, Д.В Гребельський, відзначає, щ о при цьому
взаємодіючі органи здійснюють управління в одній галузі державної
діяльності (боротьбі зі злочинністю ), що функціонує з однією загаль
ною метою [1, с. 39].
Заслуговує на увагу визначення взаємодії, що надав І.П. Козаченко
та В.Л. Регульський. На думку вчених, - це своєрідна модель комплекс
ного здійснення оперативно-розшукових та інших правоохоронних
заходів, які здійснюються з урахуванням відповідних умов оперативної
ситуації (обстановки). Іншими словами, узаємодія є концентрацією сил,
засобів і методів для досягнення поставленої мети, здійснення відпові
дних спільних заходів, вибором таких тактичних прийомів або їх ком
бінацій, які найкраще забезпечують виконання завдань у винятково
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короткі терміни силами та засобами, що є в розпорядженні суб'єктів
узаємодії, при найменших затратах і при безумовному дотриманні
чинного законодавства [2, с. 177-203].
Автори підручника «Оперативно-розшукова діяльність органів вну
трішніх справ» визначають узаємодію як сумісну роботу двох і більше
підрозділів, непідпорядкованих по службі, для концентрації сил, засобів і
здійснення таких спільних заходів, вибір таких тактичних прийомів або
їх комбінацій, які найкраще забезпечують виконання завдань у винятко
во короткі терміни силами й засобами, що є в розпорядженні суб'єктів
узаємодії, із найменшими їх витратами при безумовному дотриманні
чинного законодавства [3 с. 335].
Бачення вирішення цієї проблеми надає О.М. Бандурка, який визна
чає взаємодію як «дії кількох оперативних підрозділів із вирішення певних
завдань у боротьбі зі злочинністю спільними зусиллями» [4, с. 139-140] і
узгоджені за часом, місцем і діями.
Підтримуємо думку О.О. Деревягіна та М.В. Стащака, які визнача
ють, що взаємодія підрозділів карного розшуку - це врегульована чин
ним законодавством та нормативними актами вищих органів управлін
ня, така, що відповідає світовим стандартам дотримання прав і свобод
людини, система заходів, узгоджених за метою, завданнями, місцем і ча
сом, яка на підставах інтеграції та комплексного використання можливо
стей, сил, засобів і методів ОР підрозділами карного розшуку забезпечує
ефективне запобігання злочинам [5, с. 135-136].
Однак у зв'язку з прийняттям нового Кримінального процесуально
го кодексу можна додати й те, що взаємодія підрозділів карного розшуку
при протидії злочинам повинна забезпечувати не тільки ефективне за
побігання злочину, а й проводиться на стадії досудового розгляду кримі
нального провадження.
Вивчення думок науковців і практичних працівників свідчить, що
взаємодію можливо класифікувати за різними аспектами: за характером
зв'язків (безпосередня та опосередкована); за часом здійснення (постійна
й тимчасова); за видами діяльності суб'єктів узаємодії (оперативнорозшукова, кримінально-процесуальна, адміністративно-правова, орга
нізаційно-управлінська, виховна); за приналежністю до однієї чи різних
систем управління (зовнішня та внутрішня взаємодія); за ступенем конс
пірації (гласна і негласна); за етапами здійснення (організаційна й такти
чна); за суб'єктами здійснення.
Це коротке дослідження поняття взаємодії дозволяє надати його
визначення відповідно до теорії оперативно-розш укової діяльності
оперативних підрозділів органів внутрішніх справ, але можемо зро
бити висновок, що ні в спеціальній літературі, ні серед науковців у
сфері оперативно-розш укової діяльності та практичних працівників
279

І

Ві сник Л у г а н с ь к о г о держа вног о у ні ве р с и те ту
внутрі шні х справ і мені Е. О. Д і д о р е н к а

немає однозначного тлумачення принципових положень узаємодії
оперативних підрозділів з іншими суб'єктами, зокрема органами
прокуратури.
При проведенні наукового дослідження було опитано працівників
карного розшуку, яким було поставлене завдання визначити термін
узаємодії, унаслідок чого перша група опитуваних до взаємодії відно
сила будь-яку спільну співпрацю різних за функціями та напрямами
роботи підрозділів (50 %); друга визначила, що взаємодія - це діяль
ність тільки під час проведення конкретно визначеного заходу при
здійсненні оперативно-розшукової діяльності (34 %); третя вказала, що
взаємодія, як і будь-яка діяльність КР, спрямована на попередження
вчинення злочинів під час кримінального провадження з метою під
вищення його ефективності (16 %). Також практичні працівники за
значали, що рівень узаємодії між суб'єктами під час протидії вчинен
ню злочинам є досить низьким і не відповідає вимогам сучасної опера
тивної обстановки, називаючи такі причини:
- відсутність налагодженої системи взаємодії група - підрозділ відділ - орган - регіональне управління - інші регіони - загальнодержаний рівень - міжнародне співробітництво, що призводить до того, що час
узаємодії в більшості випадків обчислюється тижнями, інколи місяцями, і
навіть роками;
- недосконалість системи обміну інформацією та існуючі міжвідомчі
бар'єри обміну оперативною інформацією;
- відсутність чіткої нормативно закріпленої організації та методики
проведення взаємодії та відповідних організаційних структур і систем
управління взаємодією.
Отже, ми можемо навести понад декілька десятків різних визначень
узаємодії, наданих у різноманітних наукових працях, спеціальній літера
турі, підручниках та посібниках із навчальних курсів дисциплін «Оперативно-розшукова діяльність» та «Управління органами внутрішніх справ».
Але названі причини недієздатності взаємодії на сьогодні показують, що
слід шукати не теоретичні обґрунтування поняття «взаємодія підрозділів
ОВС», а здійснювати конкретну діяльність щодо їх усунення.
Водночас відмітимо, особливою формою взаємодії підрозділів
карного розшуку при протидії вчиненню злочинам є взаємодія з ор
ганами прокуратури. Цю форму взаємодії, на нашу думку, доцільно
розглянути з точки зору контролю з боку прокуратури за дотриман
ням законності при здійсненні оперативно-розш укової роботи. Оскі
льки стаття 121 Конституції України, визначаючи функції прокура
тури, указує, що серед інших на прокуратуру України покладається
нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативнорозшукову діяльність, досудове розслідування [6], то можна дійти
280

П р о б л е ми боротьби зі злочинністю
та правоохоронна ді яльність органів внутрі шні х справ

Розділ V

висновку, що правовою основою здійснення взаємодії між прокура
турою та органами внутрішніх справ, зокрема підрозділами карного
розшуку у сфері протидії злочинам є Конституція України, закони
України «Про оперативно-розш укову діяльність», «Про прокурату
ру», наказ Генерального Прокурора України № 4гн/1 та інші.
Проведення такої взаємодії, ураховуючи вимоги ст.ст. 9, 14 Зако
ну України «Про оперативно-розш укову діяльність» [6], виражається
в здійсненні перевірки дотримання законності органами прокурату
ри з таких аспектів:
- обґрунтованості та законності винесення рішень в оперативнорозшукових справах;
- виконання в ході провадження в оперативно-розшукових спра
вах вимог п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про оперативно-розшукову
діяльність»;
- при винесенні рішення про закриття оперативно-розшукової
справи оперативними працівниками - досягнення мети заведення вказа
ної справи, наявність порушення вимог ст. 1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»;
- обґрунтованості та необхідності обмеження конституційних прав і
свобод громадян шляхом застосування оперативно-розшукових заходів, у
тому числі й оперативно-технічних;
- дотримання правил, строків, форм і процедури прийняття рішен
ня про проведення оперативно-розшукової діяльності;
- здійснення документування оперативно-розшукових заходів, їх
об'єктивного відображення в оперативно-службових документах, оскіль
ки формальний підхід до означених документів може потягти втрату їх
доказового значення в майбутньому;
- відповідності чинному законодавству рішень працівників підроз
ділів карного розшуку при протидії злочинам, порушення якого може
виявлятися в такому: у відсутності передбачених у законі фактичних
обставин, що є підставою для прийняття відповідного рішення; у прийн
ятті рішення на виконання скасованого або такого, що втратив чинність,
закону; у довільному тлумаченні чи навмисному перекрученні змісту
закону, покладеного в основу рішення;
- своєчасності, повноти й законності виконання доручень слідчого,
прокурора щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності в кон
тексті проведення негласних слідчих (розшукових) дій при проведенні
досудового розслідування злочинів;
- наявності позитивних результатів у всіх випадках проведення
оперативно-розшукової діяльності, тобто реалізації ОРД шляхом зане
сення відповідної інформації до Єдиного реєстру досудових розсліду281
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вань, а також при виявленні, припиненні та проведенні досудового
розслідування злочинів, а у випадку здійснення ОТЗ - їх легалізації;
- наявності чи відсутності порушень прав і законних інтересів фізи
чних та юридичних осіб у процесі проведення оперативно-розшукової
діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій;
- об'єктивності, повноти та всебічності оперативних перевірок, об
ґрунтованості та своєчасності завершення (припинення) провадження за
справами оперативного обліку;
- відповідності проведених і запланованих оперативно-розшукових
заходів та негласних слідчих (розшукових) дій цілям і завданням опера
тивно-розшукової діяльності та наявності відповідних повноважень у
суб'єктів, які проводять чи готовлять провести вказані заходи.
Також новелою Кримінального процесуального кодексу України
та змін, які відбулися в оперативно-розшуковому законодавстві, є те,
що здійснення вищ евказаної функції прокуратурою покладене не
тільки на обласні управління, а й районні. Аналізуючи результати
опитування практичних працівників карного розшуку, необхідно
відзначити, щ о вони вказують такі проблемні питання, які виника
ють унаслідок узаємодії між ними та прокуратурою районного рівня
з питань оперативно-розш укової діяльності:
- працівники районних підрозділів прокуратури мають низький
рівень знань із питань оперативно-розш укової теорії та в них майже
відсутні навички з практичних питань її застосування (указали 67 %
респондентів);
- працівники прокуратури не враховують при винесенні рішень
окремих положень відомчих наказів МВС України, а трактують буква
льно Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» (указали
78 % практичних працівників, причому здебільшого респонденти вка
зали на таке рішення працівників прокуратури, як скасування поста
нови про закриття оперативно-розшукової справи, якщо справа закри
та на підставі обвинувального вироку стосовно фігуранта).
Таким чином, ефективність проведення взаємодії між органами
прокуратури та підрозділами карного розшуку при протидії злочинам у
значній мірі визначається рівнем показника «якості» здійснення контро
лю органами прокуратури, його ефективності, урегульованості та пра
вильної організації.
Висновки. Отже, зважаючи на вищ евикладене, можна дійти ви
сновку, щ о сьогодні існують певні проблемні питання в здійсненні та
організації взаємодії підрозділів карного розшуку з іншими
суб'єктами, зокрема органами прокуратури, під час протидії злочи
нам, які терміново потребують поглибленого вивчення та розроб
лення ш ляхів їх усунення.
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Шахова К.В. Взаимодействие подразделений уголовного розыска с
органами прокуратуры в процессе противодействия преступлениям
В статье рассмотрены суть, понятие, признаки и особенности взаимодей
ствия подразделений уголовного розыска в процессе противодействия пре
ступлениям с другими субъектами, в частности органами прокуратуры; выде
лены проблемные аспекты взаимодействия подразделений уголовного розыс
ка с другими субъектами в процессе противодействия преступности; подроб
но рассмотрены отдельные вопросы взаимодействия подразделений уголов
ного розыска и органов прокуратуры
Ключевые слова: взаимодействие, подразделения уголовного розыска, органы
прокуратуры, противодействие, преступления.
Shakhova K.V. Interaction criminal investigation division of the prosecu
tor's offices in the combating of crime
Combating offenses divisions Criminal Investigation should be carried out at
preventing their commission, detection and termination, as well as during the pre
trial investigation of the crimes committed. One of the main conditions for success
ful combating offenses criminal investigation division is organized right interac
tion between them and other subjects, including prosecutors, so you need a clear
separation of problematic aspects of such activities. During the study of theoretical
elaboration of the problem revealed that most scientists consider it from the per283
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spective of procedural activities of interaction, however, with it, nor literature, nor
among scientists in the field of operational activities and no unambiguous practi
tioners' interpretation of key provisions interaction operating units with other ac
tors, particularly prosecutors. Meanwhile, it is a complex problem, because the
ultimate goal of the interaction is timely preventing the commission of crimes im
proving investigation of criminal proceedings for the offense and eliminate the
causes and conditions prior to their commission. Argued that existing today causes
improper interaction of criminal investigation units of other subjects while combat
ing crime, in particular: the lack of established relationships group - unit - body regional administration - other regions - state level - international cooperation,
leading the fact that the interaction in most cases calculated for weeks, sometimes
months, and even years; imperfect system of exchange of information and existing
barriers interagency exchange of information; lack of a clear regulatory organiza
tion and fixed methods of interaction and appropriate organizational structures
and management systems interaction.
However, as a result of the study found that the level of interaction between
actors at combating the crime is low and does not meet modern operational envi
ronment. Due to, interaction criminal investigation division with the prosecutors
during fighting crime was considered as a special form of activity specified in
terms of control of the prosecutor's office on the legitimacy of the implementation
of operational departments of criminal investigation. Also, based on an analysis of
current legislation and materials available empirical study singled out the prob
lematic aspects of interaction criminal investigation division at combating the
crime with the prosecutors.
Key words: interaction, a division o f Criminal Investigation, prosecution, op
position, crimes.
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