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оперативного підрозділу невідкладно направляє зібрані матеріали, в яких 
зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, 
відповідальність за які передбачена КК України, до відповідного органу 
досудового розслідування для початку та здійснення досудового 
розслідування в порядку, передбаченому КПК України. 
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Якісне розслідування кримінальних правопорушень Національною 

поліцією можливо лише при комплексному використанні сил і засобів, що є в 
наявності, при постійному вдосконаленні тактики і методів практичної 
діяльності, а також при творчому ставленні до кожного кримінального 
провадження співробітників усіх органів та підрозділів Національної 
поліції [1, 275]. 

Діяльність підрозділів Національної поліції по розслідуванню 
кримінального правопорушення орієнтована на вирішення завдань 
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кримінального провадження, що визначає необхідність у спільній роботі 
слідчих та оперативних підрозділів при вирішенні конкретних завдань. 

Нестача часу є постійно діючим фактором в розшуковій роботі, він 
диктує необхідність максимального розширення фронту розшуку в 
мінімальному часовому інтервалі. Тому, лише за допомогою співпраці 
слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції розшукова 
діяльність буде своєчасною та ефективною. 

Серед працівників поліції немає чіткого тлумачення терміну 
«взаємодія». 

На нашу думку, найбільш вдале поняття «взаємодії» надала 
А.Я. Хитра, який зазначає, що взаємодія слідчого із співробітниками 
оперативних підрозділів під час здійснення кримінального провадження – це 
заснована на законі і спільності завдань у кримінальному судочинстві 
погоджена колективна діяльність, яка передбачає ефективне використання 
правових заходів і сил слідчих, обумовлена їх компетенцією і формами 
діяльності і спрямована на розслідування і попередження злочинів [2, с. 6]. 

Фундаментом взаємодії слідчого із співробітниками оперативних 
підрозділів є норми кримінально-процесуального закону, якими встановлені 
спільні для них завдання. Основним завданням взаємодії органів досудового 
розслідування із співробітниками інших підрозділів є попередження, 
виявлення і розслідування кримінальних правопорушень, притягнення до 
встановленої законодавством відповідальності осіб, що їх учинили, 
відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди, 
відновлення порушених прав та інтересів громадян і юридичних осіб [3]. 

Правову основу взаємодії органів досудового розслідування з іншими 
органами та підрозділами Національної поліції становлять Конституція 
України, Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси України, 
закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, 
міжнародні договори, згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою 
України, і нормативно-правові акти Міністерства внутрішніх справ України з 
питань організації взаємодії між органами та підрозділами Національної 
поліції при попередженні, виявленні й розслідуванні кримінальних 
правопорушень.  

Основними принципами взаємодії є:  
1. 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.  

2. Активне використання методик, наукових і технічних досягнень у 
попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень.  

3. Оптимальне використання наявних можливостей слідчих і 
оперативних підрозділів у попередженні, виявленні та розслідуванні 
кримінальних правопорушень.  



Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 19.10.2018) 

147 

4. Дотримання загальних засад кримінального провадження.  
5. Забезпечення нерозголошення даних досудового розслідування [3]. 
Співробітництво слідчого та оперативного підрозділів під час 

досудового розслідування – це спільна, цілеспрямована, кваліфікована 
діяльність, заснована на законах і відомчих нормативних актах, організована 
на належному рівні, яка спрямована на виконання завдань кримінального 
провадження. Керівна та організуюча роль у цій взаємодії належить 
слідчому, оскільки саме на орган досудового розслідування покладається 
обов’язок вживати всі передбачені законом заходи для забезпечення 
ефективності досудового розслідування. Початок взаємодії, як правило, 
ініціює слідчий, але ініціатива може виходити і від співробітників інших 
підрозділів. 

___________________________ 
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Проблема протидії злочинності наразі набуває глобального характеру. 

Особливо сьогодні ускладнена боротьба з транснаціональними формами 
злочинності. Найчастіше вона проявляється на прикордонних або курортних 


