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У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Досліджуються наукові та практичні проблеми спільної діяльності слідчого з оператив-

ними підрозділами під час виконання останніми доручень щодо проведення слідчих (розшу-
кових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій; надаються пропозиції щодо удосконалення 
організаційних аспектів такої взаємодії.

Ключові слова: слідчий, оперативні підрозділи, кримінальні правопорушення, доручення, 
взаємодія, слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії.

Исследуются научные и практические проблемы совместной деятельности следователя 
с оперативными подразделениями при выполнении последними поручений по проведению след-
ственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий; высказыва-
ются предложения по совершенствованию организационных аспектов такого взаимодействия.
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Спільна діяльність слідчих 
та оперативних підрозділів 
зумовлюється взаємозв’яз-

ком оперативно-розшукової діяльності 
і кримінального процесу. Взаємозв’язок 
ОРД і кримінального процесу – це відно-
шення їхньої залежності один від одного 
як самостійних діяльнісних систем, що 
проявляється в об’єкті їх спрямування, 
в меті та завданнях, засобах здійснення, 
у взаємодії їх суб’єктів й отриманих ре-
зультатах [1, с. 66].

У процесі взаємодії слідчого та опе-
ративних підрозділів під час досудово-

го розслідування, між ними виникають 
не лише кримінально-процесуальні пра-
вовідносини, а й ділове співробітництво, 
відбувається якісне об’єднання сил, за-
собів і методів, що забезпечує оптиміза-
цію процесу розслідування злочинів для 
найбільш якісного й ефективного вико-
нання завдань, що стоять перед досудо-
вим розслідуванням.

Як свідчить практика, така взаємо-
дія: надає діяльності суб’єктів цілеспря-
мований характер; дає можливість зосе-
редити зусилля на найбільш актуальних 
поточних і перспективних завданнях ви-
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явлення, розслідування і розкриття кон-
кретного кримінального правопорушен-
ня; допомагає визначити шляхи і засоби 
досягнення поставленої мети і створює 
умови для ефективного використання 
сил і засобів, якими розташовують взає-
модіючі суб’єкти; сприяє найбільш раці-
ональному використанню робочого часу, 
позитивно впливає на стиль роботи взає-
модіючих сторін; нормалізує психологіч-
ну міжособистісну ситуацію.

У науковій літературі загальній ха-
рактеристиці взаємодії слідчих та опе-
ративних підрозділів приділено чимало 
уваги. Ця проблема була предметом до-
слідження таких науковців, як О. В. Ба-
улін, Ф. Ю. Бердичевський, І. М. Гут-
кін, А. Я. Дубинський, Л. М. Карнєєва, 
О. М. Ларін, Д. П. Письменний, М. А. По-
горецький, В. М. Тертишник, М. Є. Шу-
мило та ін. Проте, окремі організаційні 
та процесуальні особливості виконання 
доручень слідчого оперативними під-
розділами залишаються дискусійними 
у зв’язку з прийняттям нового КПК Укра-
їни, викликають нарікання практичних 
працівників. Усе це певною мірою зни-
жує ефективність проведення слідчих 
(розшукових) дій та негласних слідчих 
(розшукових) дій оперативними підрозді-
лами, що не може негативно не вплинути 
на якість досудового розслідування зага-
лом. Тому в межах статті спробуємо за-
пропонувати шляхи вирішення окремих 
питань взаємодії слідчих та оперативних 
підрозділів під час виконання доручень.

Вибір конкретних форм спільної ді-
яльності зумовлений слідчою або опе-
ративно-розшуковою ситуаціями кри-
мінального чи оперативно-розшукового 
провадження, залежить від слідчого (по-
декуди, за активної участі прокурора 
та слідчого судді) й реалізується за його 
ініціативою а також прокурора, що здійс-
нює прокурорський нагляд у вигляді 
процесуального керівництва. При цьо-
му слідчий при процесуальних формах 
є основним суб’єктом взаємодії. Однак, 
якщо спільна діяльність здійснюється 
за ініціативою оперативно-розшукового 

підрозділу, який веде оперативно-розшу-
кову справу, то він і є основним суб’єк-
том такої взаємодії.

Зазначимо, що новий КПК України 
не передбачає конкретних форм взаємодії 
слідчих та оперативних підрозділів, а вка-
зує лише на один вид взаємодії шляхом 
виконання доручення. Також його норми 
не надають права слідчому давати вказівки 
оперативному підрозділу, надання вказівок 
є виключним правом прокурора та суду.

Про інформацію щодо використання 
оперативної інформації слідчого повинен 
письмово повідомити той орган, який 
одержав таку інформацію. Тільки після 
цього слідчий може розглянути питання 
про необхідність доручення в порядку 
п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України. Однак, як ви-
пливає з ч. 2 ст. 40 КПК України це мо-
жуть бути доручення лише про проведен-
ня слідчих (розшукових) та негласних 
слідчих (розшукових) дій. Тобто доруча-
ти проведення інших процесуальних дій 
КПК України слідчого не уповноважує.

Обов’язок підрозділів, які здійсню-
ють оперативно-розшукову діяльність 
виконувати письмові доручення слідчо-
го, прокурора передбачені ч. 3 ст. 41 КПК 
України та п. 2 ст. 7 Закону України «Про 
оперативно-розшукову діяльність» [2; 3].

Основне правило – висловити у до-
рученні саме те, що повинен встановити 
в інтересах кримінального провадження 
орган, а не які заходи він повинен для 
цього здійснити. Слідчий може висло-
вити доручення словами «здійснювати 
оперативно-розшукову діяльність з ме-
тою одержання джерел доказів у кри-
мінальному провадженні», «з метою 
встановлення осіб, які вчинили кри-
мінальне правопорушення», «з метою 
встановлення фактичних обставин вчи-
нення кримінального правопорушення». 
Це ніби глобальна програма здійснення 
оперативно-розшукової діяльності. Але 
слідчий може надати й більш конкретні 
доручення «з метою отримання інформа-
ції про контакти підозрюваного з інши-
ми особами у якийсь проміжок часу», «з 
метою розшуку матеріальних цінностей, 
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які належать підозрюваному». Можуть 
бути й інші питання, які в інтересах 
кримінального провадження мають пе-
ревірятися шляхом здійснення оператив-
но-розшукової діяльності [4, с. 318].

Необхідність у проведенні спільних 
слідчих (розшукових) та негласних слід-
чих (розшукових) дій виникає, частіше, 
в ситуаціях:

 – хорошого знання оперативним 
працівником обставин вчинення кримі-
нального правопорушення;

 – використання негласних оператив-
но-розшукових відомостей, які вимага-
ють зашифровки;

 – коли оперативним шляхом вста-
новлено конкретні наміри підозрюва-
них – протидіяти слідству, і участь спів-
робітника сприятиме їх нейтралізації;

 – використання орієнтуючої інфор-
мації для слідчого, отриманої оператив-
ним шляхом для організації і тактики 
слідчих (розшукових) та негласних слід-
чих (розшукових) дій.

При виборі тактики проведення 
спільних слідчих (розшукових) та нег-
ласних слідчих (розшукових) дій слідчий 
і оперативний працівник повинні ретель-
но готуватися, передбачаючи дотриман-
ня процесуальних вимог, які гарантують 
забезпечення законності, обговорювати 
послідовність дій, черговість запитань, 
реакцію допитуваного, захисника та інші 
обставини. Якщо при підготовці припу-
стимі різні пропозиції, дискусії про ва-
ріанти тактики поведінки, обговорення 
сценарію майбутньої дії, то при початку 
слідчої дії, весь її хід і процесуальний 
розвиток визначає слідчий.

Залучення до участі у слідчій дії по-
садової особи оперативного підрозділу, 
згідно з вимогами норми, має бути відо-
бражено в протоколі відповідно до норма-
тивних правил його оформлення. Однак 
у якій би формі не здійснювалася взаємо-
дія слідчого та оперативного підрозділу 
вона повинна відповідати двом основним 
умовам: це чітке розмежування функцій 
взаємодії і взаємна погодженість рішень 
і дій слідчого та оперативного підрозділу. 

Єдність цих умов та їхнє дотримання є 
гарантією ефективності взаємодії слідчо-
го та оперативного підрозділу у вирішен-
ні завдань кримінального провадження.

Зазначені у ч. 1 ст. 41 КПК України 
оперативні підрозділи є складовими 
структурами відповідних правоохорон-
них органів та активними учасниками 
взаємодії зі слідчим. Однак їх особли-
вість полягає в тому, що вони наділені 
законом повноваженнями з проведення 
оперативно-розшукових заходів. До та-
ких підрозділів відповідно до ст. 5 Зако-
ну України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» належать: в органах вну-
трішніх справ кримінальна, транспортна 
та спеціальна міліція, спеціальні підроз-
діли по боротьбі з організованою злочин-
ністю, підрозділи внутрішньої безпеки, 
судова міліція; в органах безпеки опера-
тивні підрозділи контррозвідки, військо-
ва контррозвідка, захисту національ-
ної державності, спеціальні підрозділи 
по боротьбі з корупцією та організова-
ною злочинністю, оперативно-технічні, 
внутрішньої безпеки, оперативного до-
кументування, боротьби з тероризмом 
і захисту учасників кримінального су-
дочинства та працівників правоохорон-
них органів; в органах, що здійснюють 
контроль за додержанням податкового 
законодавства оперативні підрозділи 
податкової міліції; в органах Державної 
пенітенціарної служби України опера-
тивні органи і установи виконання по-
карань та слідчих ізоляторів; в органах 
Державної прикордонної служби Укра-
їни розвідувальний орган спеціально 
уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади у справах охорони дер-
жавного кордону (агентурної розвідки, 
оперативно-технічний, власної безпеки), 
оперативно-розшукові підрозділи від-
повідного спеціально уповноваженого 
центрального органу виконавчої влади 
у справах охорони державного кордону 
та його територіальних органів, підроз-
діли з охорони державного кордону орга-
нів охорони державного кордону та Мор-
ської охорони, забезпечення внутрішньої 
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безпеки, забезпечення власної безпеки, 
оперативного документування та опера-
тивно-технічний; в органах Державної 
митної служби України – оперативні під-
розділи, які ведуть боротьбу із контра-
бандою. Перелічені органи здійснюють 
слідчі (розшукові) дії і негласні слідчі 
(розшукові) дії за письмовими доручен-
нями слідчого, прокурора у конкретному 
кримінальному провадженні (про вимо-
ги до письмового доручення слідчого.

З метою унеможливлення випадків 
втручання у процесуальну діяльність 
оперативного працівника під час прове-
дення слідчих (розшукових) та неглас-
них слідчих (розшукових) дій у зв’язку 
з виконанням доручення слідчого, забо-
роняється здійснення будь-якого впливу 
під час досудового розслідування з боку 
осіб, що не мають на те законних повно-
важень.

Працівникам оперативного підроз-
ділу надається право згідно з доручен-
ням слідчого звертатися з клопотан-
нями до прокурорів і слідчих суддів 
щодо проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій та тимчасового до-
ступу до речей і документів. При цьому 
вони не обмежуються у праві звертатись 
до слідчого судді, прокурора, що у по-
дальшому повинна забезпечити еконо-
мію часу слідчого, який сьогодні витра-
чається на технічну роботу з підготовки 
клопотань на проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій, їх погодження 
процесуальними прокурорами та отри-
мання ухвали в Апеляційних судах, що 
вимагає безпосередньої присутності 
слідчих, у тому числі їх прибуття в адмі-
ністративні центри Автономії та облас-
тей з віддалених районів.

На нашу думку, до ст. 41 КПК Укра-
їни слід запропонувати зміни, які доз-
волять домогтися виконання вимог ст. 2 
КПК України щодо забезпечення швид-
кого, повного та неупередженого розслі-
дування кримінальних правопорушень, 
досягти якісного та своєчасного прове-
дення слідчих (розшукових) дій та нег-
ласних слідчих (розшукових) дій.

З урахуванням висловлених пропо-
зицій, ч. 2. ст. 41 КПК України матиме 
такий вигляд:

Стаття 41. Оперативні підрозділи
2. Під час виконання доручень слідчо-

го, прокурора співробітник оперативного 
підрозділу користується повноваження-
ми слідчого. Втручання у процесуальну 
діяльність співробітника оперативного 
підрозділу, що здійснюється в межах до-
ручення, осіб, які мають на те законних 
повноважень, забороняється. Співро-
бітники оперативних підрозділів не ма-
ють права здійснювати процесуальні дії 
у кримінальному провадженні за влас-
ною ініціативою або звертатися з клопо-
таннями до слідчого судді чи прокурора, 
однак можуть звертатися з відповідни-
ми клопотаннями до слідчого або проку-
рора, про проведення оперативних захо-
дів, спрямованих на розкриття злочину 
та викриття причетних до нього осіб.

Закон України «Про оператив-
но-розшукову діяльність» у ч. 1 ст. 6 
визначає підстави для проведення опе-
ративно-розшукової діяльності: 1) наяв-
ність достатньої інформації, одержаної 
в установленому законом порядку, що 
потребує перевірки за допомогою опера-
тивно-розшукових заходів і засобів, про: 
злочини, що готуються; осіб, які готують 
вчинення злочину та ін.

На нашу думку, доповнення п. 1 ч. 1 
ст. 6 словами «або вчиняють злочини» дасть 
змогу оперативним підрозділам в повній 
мірі забезпечити виконання п. 1 ст. 7 За-
кону України «Про ОРД» в частині своє-
часного виявлення і припинення злочинів. 
Фактично при наявності інформації про 
особу, яка вчиняє злочини мова йде лише 
про суб’єкт цього злочину, а решту його 
ознак (об’єкт, об’єктивна та суб’єктивна 
сторона) необхідно встановити за допомо-
гою проведення оперативно-розшукових 
заходів. Відсутність усіх ознак злочину 
в зібраних оперативними підрозділами ма-
теріалах в рамках оперативно-розшукової 
справи призведе до повернення органами 
досудового розслідування таких матері-
алів на доопрацювання та не дасть змогу 
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вчасно розпочати досудове розслідування, 
оскільки відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону 
України «Про ОРД» тільки після збору ма-
теріалів, в яких зафіксовано фактичні дані 
про протиправні діяння особи (осіб), такі 
матеріали направляються до органу досу-
дового розслідування.

Аналіз норм КПК України та практи-
ки їх застосування під час надання до-
ручень оперативному підрозділу спону-
кає до висновку, що діяльність слідчого 
унеможливлює поєднання процесуаль-
них та оперативно-розшукових функцій. 
Слідчий не повинен втручатися в опера-
тивно-розшукову діяльність, а оператив-
ний працівник – зазіхати на процесуаль-
ну самостійність слідчого. Успіх їхньої 
діяльності залежить від її узгодженості 
та координованості за керівної ролі слід-

чого, хоча й може бути ініційована опе-
ративним працівником. Спільна робота 
слідчого та оперативно-розшукових пра-
цівників під час розслідування будь-яко-
го кримінального правопорушення має 
ретельно узгоджуватися з планом розслі-
дування й ґрунтуватися на результатах 
спільної оцінки слідчих та оператив-
но-розшукових ситуацій.

Під час виконання доручень взаємо-
дія слідчого та оперативного підрозділу 
вона повинна відповідати двом основним 
умовам: це чітке розмежування функцій 
взаємодії і взаємна погодженість рішень 
і дій слідчого та оперативного підрозді-
лу. Єдність цих умов та їхнє дотримання 
є гарантією ефективності їх спільної ді-
яльності у вирішенні завдань криміналь-
ного провадження.
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Klimchuk M. Execution of orders as a form of interaction investigative and operational 
units in criminal proceedings.

We study the scientific and practical problems of joint activities with the investigator the opera-
tional units during the last instructions to the investigation (investigation) actions and covert investi-
gative (seach) actions; provided suggestions for improving organizational aspects of this interaction. 
Based on the analysis made   by the author of the CPC of Ukraine norms and practices in the provision 
of operational orders division leads to the conclusion that the activities of the investigator impossible 
combination of procedural and operational-search functions. The investigator should not interfere in 
the operational-search activity, and operational staff – encroach on the procedural autonomy of the 
investigator. The success of their work depends on its coherence and coordination for the leading 
role of the investigator, although it may be initiated by operational staff. Collaborate investigator and 
search operations staff during the investigation of any criminal offense has thoroughly consistent 
with the plan of investigation and based on the results of a joint assessment investigation and search 
operations management. It is noted that during the execution of orders interaction investigator and 
operating unit it must meet two basic requirements: it is a clear distinction between the functions of 
interaction and mutual consistency of decisions and actions of the investigator and the operational 
unit. The unity of these conditions and their adherence to guarantee the effectiveness of their joint 
activities in addressing the challenges of the criminal proceedings.

Keywords: investigative, operational units criminal offense instruction, interaction, investigative 
(seach) action, covert investigative (seach) actions.
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