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ВЗАЄМОДІЯ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЗІ 
СЛІДЧИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

 
Співробітництво працівників підрозділів кримінальної поліції набуває 

важливого значення при протидії злочинності. Адже обмін інформацією та 
даними, що перебувають у їх розпорядженні, дозволяє здійснювати 
своєчасний пошук та затримання злочинців, проводити необхідні слідчі 
(розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи, вносити відповідні зміни у 
узгоджені планів та висувати нові версії тощо. 

О. М. Бандурка визначає взаємодію як комплекс спільних, або 
узгоджених за часом і місцем дій кількох оперативних підрозділів по 
вирішенню певних завдань в боротьбі зі злочинністю спільними 
зусиллями [1, с. 139–140]. 

Взаємодія підрозділів кримінальної поліції у протидії злочинності 
регулюється чинним законодавством та нормативними актами вищих органів 
державної влади, відповідно до міжнародних стандартів прав і свобод 
людини, системою заходів, узгоджених щодо мети, завдань, місця та часу, 
заснованих на інтеграції та комплексне використання можливостей, сил, 
засобів та методів оперативної роботи, що забезпечує ефективну протидію 
злочинам. 

В. Д. Пчолкін, розглядаючи питання взаємодії оперативних та слідчих 
підрозділів у загальному вигляді, визначає, що взаємодії притаманні ознаки, 
які засновані на спільності цілей і завдань, погодженості за часом, місцем і 
змістом, визначені законодавством, діяльності компетентних суб’єктів щодо 
раціонального застосування наявних сил, засобів і методів для своєчасного 
виявлення, попередження та розкриття злочинів [2]. 

Діяльність підрозділів кримінальної поліції спрямована на виявлення й 
отримання оперативно-значущої інформації про підготовку або вчинення 
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злочину, а також осіб, які їх готують, учиняють. Ефективність взаємодії з 
органами досудового розслідування забезпечують шляхом обміну цією 
інформацією, зокрема фактичними даними.  

Взаємний обмін інформацією між слідчим та працівником 
кримінальної поліції є головною передумовою їх взаємодії. Без цього 
взаємодія слідчого та оперативних підрозділів не зможе бути спільною та 
скоординованою. 

Окрім обміну письмовою та усною інформацією у процесі 
розслідування злочину, слідчий знайомиться з оперативно-розшуковими 
матеріалами, а працівник оперативного підрозділу в свою чергу знайомиться 
з матеріалами кримінального провадження. Що обумовлює важливість і 
своєчасність передачі інформації та здійснюється завдяки найбільш 
раціональному поєднанню методів і засобів, притаманних дiяльностi кожного 
із цих суб’єктів взаємодії і є метою розкриття, розслідування та 
попередження злочинів. 

Так, наприклад в справах про злочини, вчинені організованою 
группою, інформація, отримана оперативно-розшуковим шляхом, має 
особливе значення. Вину організаторів групи, їх пособників, котрі сприяли 
вчиненню злочину, важко довести, позаяк вони практично ніколи не 
перебувають на місці злочину [3, 349]. Цим обумовлена необхідність повного 
та правильного відображення в матеріалах ОРД відомостей, що 
характеризують як злочинну діяльність групи, так і її структуру, історію 
виникнення та функціонування. 

Організаційною формою взаємодії слідчого та працівників 
кримінальної поліції є проведення спільних службових нарад з актуальних 
проблем взаємодії, обговорення результатів спільних дій, підбиття підсумків 
з метою усунення недоліків та підвищення ефективності здійснення взаємодії 
у майбутньому.  

Ця спільна діяльність дає змогу підтримувати якість взаємодії слідчого 
з оперативними підрозділами на належному рівні й удосконалювати її. 
Однією з основних організаційних форм взаємодії є створення 
слідчооперативної групи. Перевага такої організаційної форми взаємодії, як 
СОГ полягає в такому: вона надає можливість організовувати роботу слідчих 
і працівників оперативних підрозділів за спільно розробленим єдиним 
планом. 

Отже, взаємодія є найважливішою складовою підвищення ефективності 
протидії злочинності, необхідним елементом їх якості. Об’єктивна 
необхідність взаємодії зумовлена, з одного боку, спільними завданнями, що 
стоять перед різними підрозділами Національної поліції, а з іншого боку - 
різницею в їх функціональному та структурному становищі. 

_____________________________ 
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ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ ТА ЗЛОЧИННИМИ 
ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 
На сьогоднішній день проблема організованої злочинності є 

надзвичайно небезпечним соціально-економічним явищем в нашій державі.  
Дана проблема, стала предметом пильного вивчення з боку науковців 

та практичних працівників, так як в умовах сучасності головні  завдання, а 
саме оптимізація та вдосконалення аналітичної діяльності оперативних 
підрозділів з виявлення, документування, які покладаються на керівників 
правоохоронних структур України в повній мірі не використовують той 
багаж методів та інформації із попередження проявів організованої 
злочинності [1].  

Інформаційно-аналітичне забезпечення поліцейської діяльності в 
сучасному інформаційному світі відіграє надзвичайно важливу роль у 
розкритті та попередженні злочинності,  яка y свою чергу являє собою 
постійний дослідницький процес управління, що охоплює широкий комплекс 
організаційних заходів і методичних прийомів щодо вивчення та оцінки 
інформації про стан, структуру та динаміку злочинності і рівень 
громадського порядку, стану оперативної обстановки, про результати 
практичної діяльності органів і підрозділів поліції по виконанню поставлених 


