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ВЗАЄМОДІЯ ЧЛЕНІВ СОГ НА МІСЦІ ВЧИНЕННЯ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

У тлумачному словнику української мови під поняттям «взаємодія» 
розуміється співдія, спів діяння; взаємний зв’язок між предметами у дії, а 
також погоджена дія між ким, чим-небудь.

В загальному аспекті взаємодія – це процес безпосереднього або 
опосередкованого впливу об'єктів (суб'єктів) один на одного, що породжує 
взаємну обумовленість і зв'язок.
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Саме причинна обумовленість становить головну особливість 
взаємодії, коли кожна з взаємодіючих сторін виступає як причина іншої і 
як наслідок одночасного зворотного впливу протилежної сторони, що 
визначає розвиток об'єктів і їх структур.

Під взаємодією в соціальній психології, крім того, зазвичай 
розуміється не тільки вплив людей один на одного, але і безпосередня 
організація їх спільних дій, що дозволяє групі реалізувати загальну для її 
членів діяльність. Саме взаємодія в цьому випадку виступає як 
систематичне, постійне здійснення дій, що мають на меті викликати 
відповідну реакцію з боку інших людей.

Взаємодія органів досудового розслідування з іншими органами та 
підрозділами поліції відбувається на основі Конституції України, 
Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу 
України, Закону України «Про Національну поліцію», інших актів 
законодавства України з питань організації взаємодії між органами та 
підрозділами поліції в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх 
виявленні та розслідуванні.

Основними принципами взаємодії при розслідуванні кримінальних 
правопорушень в загальному значенні є:

1) швидке, повне та неупереджене їх розслідування;
2) самостійність слідчого в процесуальній діяльності, втручання в 

яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється;
3) оптимальне використання наявних можливостей органів 

досудового розслідування та оперативних підрозділів Національної поліції 
України у запобіганні, виявленні та розслідуванні кримінальних 
правопорушень;

4) дотримання загальних засад кримінального провадження;
5) забезпечення нерозголошення даних досудового розслідування.
Слідчо-оперативна група (СОГ) створюються при черговій частині 

органу або підрозділу поліції. Склад цієї групи формується з числа 
працівників поліції відповідно до графіка чергування, затвердженого 
керівником органу, підрозділу поліції та погодженого з керівником органу 
досудового розслідування.

До складу СОГ включаються слідчий (старший СОГ), працівник 
оперативного підрозділу, інспектор-криміналіст (технік-криміналіст), а 
також (за необхідності) кінолог зі службовим собакою.

Завданням СОГ є виявлення, фіксація, вилучення та пакування слідів 
кримінального правопорушення, речових доказів, установлення свідків та 
потерпілих, з’ясування обставин кримінального правопорушення, що 
мають значення для всебічного, повного і неупередженого їх дослідження 
та встановлення осіб, які його вчинили.

Після прибуття на місце події члени СОГ з’ясовують обставини 
вчинення кримінального правопорушення, установлюють свідків, 
прикмети осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та ймовірні 
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шляхи їх руху. У разі необхідності вживають заходів для переслідування 
транспортних засобів, якими заволоділи особи, що вчинили кримінальне 
правопорушення, або тих, що використовувалися при його вчиненні. 
Беруть участь у розшуку та затриманні осіб, які підозрюються в учиненні 
цих кримінальних правопорушень.

Розглянемо повноваження учасників СОГ на місці події:
слідчий:
1) керує діями інших членів СОГ та відповідає за якість проведення 

огляду місця події; разом з іншими членами СОГ, залученими 
спеціалістами, запрошеними потерпілими, свідками та іншими учасниками 
кримінального провадження в установленому КПК України порядку 
фіксує відомості щодо обставин учинення кримінального правопорушення; 
вилучає речі і документи, які мають значення для кримінального 
провадження, та речі, вилучені з обігу, у тому числі матеріальні об’єкти, 
придатні для з’ясування обставин, що підлягають доказуванню, забезпечує 
в установленому порядку їх належне зберігання для подальшого 
направлення для проведення судової експертизи; має право заборонити 
будь-якій особі перебувати на місці огляду або залишати його до 
закінчення огляду та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню 
огляду;

2) за наявності підстав інформує уповноваженого працівника 
чергової частини про залучення додаткових сил і засобів для фіксування 
всіх обставин учиненого кримінального правопорушення;

3) за необхідності після початку кримінального провадження допитує 
про обставини вчиненого кримінального правопорушення заявника, 
потерпілого, свідків та інших учасників кримінального провадження; надає 
письмові доручення працівникам оперативних підрозділів про проведення 
слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Працівник оперативного підрозділу:
1) здійснює поквартирний чи подвірний обхід з метою виявлення 

свідків учиненого кримінального правопорушення, збору відомостей, що 
можуть бути використані як докази;

2) установлює час, місце і обставини вчинення кримінального 
правопорушення; кількість осіб, які його вчинили, їх прикмети; наявність у 
них зброї, транспортних засобів, слідів на одязі чи тілі, які могли 
залишитися через опір потерпілих або при подоланні перешкод; 
індивідуальні ознаки викрадених речей; напрямок руху осіб, які вчинили 
кримінальне правопорушення, інші відомості, необхідні для їх 
встановлення; використовує наявні джерела оперативної інформації з 
метою розкриття кримінального правопорушення;

3) негайно інформує слідчого про одержані дані щодо обставин 
вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, для їх 



Матеріали науково-практичного семінару (ДДУВС, 29.05.2020)

126

подальшої фіксації шляхом проведення слідчих (розшукових) дій або 
негласних слідчих (розшукових) дій;

4) виконує письмові доручення слідчого про проведення слідчих 
(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Під час їх виконання 
користується повноваженнями слідчого.

Інспектор-криміналіст (технік-криміналіст):
1) надає консультації слідчому з питань, що потребують відповідних 

спеціальних знань і навичок;
2) з використанням спеціальних знань та навичок, науково-технічних 

засобів і спеціального обладнання проводить вимірювання, 
фотографування, звуко- чи відеозапис, складає плани і схеми, виготовляє 
графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей;

3) виявляє, фіксує, здійснює вилучення та пакування матеріальних 
об’єктів, які несуть на собі слідову інформацію вчиненого 
правопорушення;

4) проводить експрес-аналіз за зовнішніми характеристиками 
вилучених об’єктів (без надання письмового висновку), звертає увагу 
слідчого на фактичні дані, що мають значення для розслідування обставин 
кримінального правопорушення;

5) відповідає за якісну фіксацію всієї слідової інформації, повноту 
відображених про це даних у протоколі огляду та схемі (плані) до нього.

Дільничний офіцер поліції (поліцейський патрульної поліції):
1) до прибуття СОГ забезпечує охорону місця події, збереження 

слідів учиненого кримінального правопорушення та в разі необхідності 
організовує надання невідкладної медичної допомоги потерпілим особам;

2) з’ясовує обставини вчиненого кримінального правопорушення, 
установлює свідків, очевидців події, прикмети правопорушників, збирає 
інші відомості, що можуть бути використані як докази;

3) інформує уповноваженого працівника чергової частини органу, 
підрозділу поліції про обставини вчинення кримінального 
правопорушення та осіб, які його вчинили, для вжиття невідкладних 
заходів щодо їх затримання;

4) з прибуттям СОГ негайно інформує слідчого про одержані дані 
щодо обставин учинення кримінального правопорушення та осіб, які його 
вчинили, для їх подальшої фіксації шляхом проведення слідчих 
(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.

Кінолог:
1) за узгодженням зі слідчим визначає межі огляду місця події і 

порядок його проведення з метою виявлення слідів і предметів, які мають 
значення для застосування службового собаки, на основі наявної 
інформації визначає доцільність його застосування;

2) уживає заходів для розшуку та затримання особи, яка вчинила 
кримінальне правопорушення, шляхом застосування службового собаки по 
запахових слідах, речах і предметах, залишених на місці події, а також з 
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метою пошуку слідів і предметів, які мають значення для розкриття і 
розслідування кримінального правопорушення;

3) бере участь у блокуванні місця вчинення кримінального 
правопорушення, його огляді, виявленні, фіксації, вилученні і зберіганні 
предметів і слідів, які можуть бути використані для розшуку особи, яка 
вчинила кримінальне правопорушення, із застосуванням службового 
собаки;

4) позначає місця виявлення на шляху слідування службового собаки 
предметів і речей, які можуть бути використані для пошуку особи, яка 
вчинила кримінальне правопорушення, із застосуванням службового 
собаки;

5) доводить до відома керівника СОГ інформацію про можливе 
походження запахоносіїв (слідів, предметів), виявлених на місці події, та їх 
використання для розкриття та розслідування кримінального 
правопорушення;

6) використовуючи отриману інформацію, застосовує службового 
собаку для розшуку особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, за її 
запаховими слідами;

7) обстежує за допомогою службового собаки прилеглу до місця 
події територію та можливі місця укриття особи, яка вчинила кримінальне 
правопорушення (горища і підвали прилеглих будівель, які не є житлом чи 
іншим володінням особи, незамкнені сховища, лісопаркові зони, кар’єри 
тощо);

8) разом з іншими працівниками поліції бере участь у переслідуванні 
та затриманні осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального 
правопорушення, застосовує при цьому службового собаку;

9) за відсутності можливостей застосування службового собаки або в 
разі втрати ним сліду діє за вказівкою керівника СОГ.

Взаємодія слідчого із співробітниками інших підрозділів на місці 
вчинення кримінального правопорушення – це взаємоузгоджена, спільна, 
цілеспрямована, кваліфікована діяльність, заснована на законах і відомчих 
нормативних актах, організована на належному рівні, яка спрямована на 
виконання завдань кримінального судочинства. 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 може виходити і 
від співробітників інших підрозділів. Враховуючи характер і ступінь 
суспільної небезпечності кримінального правопорушення, взаємодія може 
бути епізодичною і тривалою. Залежно від правової регламентації форми 
взаємодії є процесуальні (правові) і непроцесуальні (організаційні). Отже, 
взаємодія слідчого із співробітниками інших підрозділів під час здійснення 
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слідчо-оперативних заходів на місці вчинення кримінального 
правопорушення має доволі різноманітний та широкий характер, тому 
налагодження спільної, узгодженої, цілеспрямованої та кваліфікованої 
діяльності під час проведення першочергових слідчо-оперативних дій у 
складі СОГ є запорукою успішного виконання завдань щодо якісного 
виявлення всієї інформації, що сприятиме успішному вирішенню 
поставлених завдань.
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ЗАЛУЧЕННЯ ПЕДАГОГІВ І ПСИХОЛОГІВ ДО ДОПИТУ 
НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ

Особливості дитячої психіки, що проявляються під час формування 
показань, визначили існування в КПК України норм, що регламентують 
особливий порядок допиту малолітніх та неповнолітніх осіб. Так, 
відповідно до ч. 1 ст. 226 КПК України, допит малолітньої або 
неповнолітньої особи проводиться у присутності законного представника, 
педагога або психолога, а за необхідності – лікаря. У зв’язку з тим, що 
законодавець чітко не вказує на те, хто конкретно повинен бути присутнім 


