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І О  Колінко І ВЗАЄМОДІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ 
А М Ханькевчч І ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ | ЗЛОЧИННОСТІ У  СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті комплексно розглянуто поняття, види та особливості взаємодії 
підрозділів внутрішньої безпеки МВС України зі структурними підрозділами 
ОВС, а також іншими правоохоронними органами в протидії злочинам у 
сфері службової діяльності. Детально проаналізовано окремі форми взаємодії 
підрозділів ВБ з іншими правоохоронними суб'єктами; рекомендовано най
більш ефективні організаційні напрями, способи та прийоми взаємодії. На
дано науково-практичні рекомендації щодо її вдосконалення.

Ключові слова: відомча взаємодія, зовнішня взаємодія, злочини у сфері служ
бової діяльності, оперативно-розшукова діяльність, підрозділи внутрішньої безпеки.

Постановка проблеми. Основним завданням взаємодії підрозділів 
Департаменту внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ України 
(далі -  ВБ) зі структурними підрозділами органів внутрішніх справ (далі -  
ОВС), а також іншими правоохоронними органами є виявлення, попере
дження, припинення правопорушень серед особового складу ОВС, вста
новлення причетних до них осіб й оперативно-розшукове супроводження 
кримінальних проваджень у рамках сприяння органам досудового слід
ства, відшкодування завданої кримінальними правопорушеннями шкоди, 
відновлення порушених прав та інтересів громадян і юридичних осіб.

Вивчення та узагальнення результатів наукових досліджень і соціальних 
опитувань працівників ВБ із проблем взаємодії дозволяє констатувати, що 
склалася проблемна ситуація, коли в процесі становлення правової держави 
та громадянського суспільства зростає потреба в тісному співробітництві всіх 
структурних одиниць задля загального зміцнення громадської безпеки та 
забезпечення основних прав і свобод лю дини й громадянина, але слаб
кий рівень цієї співпраці через історичні та інші об'єктивні й суб'єктивні 
фактори не дозволяє всебічно задовольнити цю потребу.

Наявність злагодженого механізму взаємодії з інш ими суб'єктами 
правоохоронної діяльності, котрі зобов'язані сприяти підрозділам ВБ у 
питаннях дотримання законності та підтримання належного стану служ
бової дисципліни при забезпеченні правоохоронної діяльності, зокрема, у 
сфері службової діяльності, має бути одним із головних пріоритетів у подо
ланні злочинності в ОВС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перш за все, слід підкресли
ти, що поняття «взаємодія» використовується тоді, коли йдеться про взаємо- 
узгоджену та спільну діяльність різноманітних органів, організацій, установ

Проблеми боротьби зі  злочинн істю  І
та правоохоронна д і яльн ість органів внутр ішн іх  справ І Р о з д і л  V

259



І В існик  Л уганського  державного ун іверсит ет у  
внут р іш н іх  справ ім ен і  Е.О. Д ідоренка

або їх структурних підрозділів, щ о беруть участь у боротьбі зі злочинами 
та іншими правопорушеннями.

Загальні наукові дослідження проблем взаємодії (не враховуючи 
співвідношення з напрямами діяльності оперативних підрозділів) останніми 
роками розглядалися багатьма вітчизняними вченими, серед яких 
К.В. Антонов, С. В. Бовданов, М.Г. Богуславський, А.І. Гайдар, А.А. Галючек,
А.А. Глієвий, В.Л. Грохольський, Л.Ф. Гула, О.О. Деревягін, С.В. Діденко, 
Ю.І. Дмитрик, П.Т. Дорошенко, О.О. Дульський, Г.О. Душейко, В.П. Євтушок,
A.В. Єфремов, В.П. Захаров, І.М. Зубач, В.В. Іванов, Д.О. Компанієць, 
К.Г. Костенко, В.М. Круглий, А.М. Лисенко, В.В. Литвиненко, А.Г. Лісовий,
B.В. Максимов, О.В. Медведєв, П.Я. Мінка, М.П. Михайлов, О.О. Мороз, 
В.А. Некрасов, С.І. Ніколаюк, Д.Й. Никифорчук, В.В. Нонік, В.Л. Ортинський, 
В.А. Погорецький, В.В. Поливода, І.В. Потайчук, В.М. Рудік, М.О. Сергатий, 
М.В. Стащак, Р.П. Томма, Н.Є. Філіпенко, А.М. Ханькевич, І.Ф. Хараберюш,
0.1. Хараберюш, О.М. Чистолінов, В.В. Ш ендрик, І.І. Ш инкаренко,
1.Р. Шинкаренко, В.В. Яременко та ін. У  працях цих учених досліджувалися 
проблеми взаємодії, визначені не тільки як основний предмет дослідження, 
але й як приватний у підрозділах та пунктах наукових робіт.

На основі аналізу робіт вищезгаданих учених узагальнено сутність 
та складові елементи відомчої та позавідомчої взаємодії. На наш  погляд, 
під нею слід розуміти спільні д ії суб'єктів правоохоронної діяльності, погод
жені за метою, місцем та часом, з одночасною концентрацією сил, засобів і 
зусиль для досягнення пост авленої мети, вирішення завдань ОРД або в інтере
сах кримінального судочинства.

Формування цілей. Мета статті -  комплексно розглянути суть, понят
тя, ознаки та особливості взаємодії підрозділів ВБ зі структурними підрозді
лами МВС України та іншими правоохоронними органами під час здійс
нення заходів щ одо протидії злочинності у сфері службової діяльності; 
визначити класифікацію елементів взаємодії під час виконання службо
вих обов'язків працівниками підрозділів ВБ та причини незадовільного 
стану такої взаємодії; детально розглянути окремі форми взаємодії під
розділів ВБ з іншими правоохоронними суб'єктами тощо; рекомендувати 
найбільш  ефективні організаційні напрями, форми, способи та прийоми 
взаємодії між відповідними суб'єктами правоохоронної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Питання про взаємодію різних суб'єктів 
при здійсненні державної кримінальної політики відноситься до числа 
системоутворювальних, щ о, зрештою, є обов'язковою умовою успішної 
реалізації протидії злочинності [1, с. 66].

Для ОВС у цілому та підрозділів ВБ зокрема проблема взаємодії ви
ступає не комплексним завданням взагалі, а прийняттям конкретних 
адміністративних, кримінально-процесуальних і оперативно-розшукових 
рішень з метою профілактики, припинення та попередження правопо-

260



рушень, викриття злочинців. Відповідно до свого призначення кожна 
структурна ланка окремого ОВС виконує свої, суворо визначені та вла
стиві лише для нього, завдання.

Незважаючи на значну кількість наукових праць із проблем діяльності 
підрозділів ВБ, М іністерством внутрішніх справ України до цих пір не 
вироблено чіткої системи взаємодії м іж  ВБ та інш ими суб'єктами право
охоронної діяльності при протидії злочинам у сфері службової діяль
ності, не надано жодних методичних рекомендацій.

На жаль, на сьогодні також відсутня конкретна нормативно-правова 
база, яка могла б стати універсальним та ефективним інструментом в 
організації взаємодії м іж  суб'єктами правоохоронної діяльності під час 
протидії злочинності.

Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з 
інш ими органами та підрозділами внутріш ніх справ у попередженні, 
виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень не може задо
вольнити нагальні потреби підрозділів ВБ у боротьбі зі злочинами у 
сфері службової діяльності з причини відсутності в її змісті врахування 
згаданої специфіки злочинності [2].

Інструкції про порядок організації обміну інформацією м іж  струк
турними підрозділами МВС України, Служби безпеки України, Держав
ної податкової адміністрації України (нині Державна фіскальна служба 
України), Державної прикордонної служби України, Державної митної 
служби (нині Державна фіскальна служба України) у діяльності з вияв
лення та припинення корупційних діянь у правоохоронних органах та 
про порядок взаємодії Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки 
України та Департаменту внутрішньої безпеки Головного управління по 
боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ 
України (нині Департамент внутрішньої безпеки) також не вирішують 
цього питання [3; 4].

На наш  погляд, на основі вивчення та узагальнення думок науковців 
й оперативних працівників ВБ може бути прийнята така класифікація 
елементів взаємодії під час виконання службових обов'язків працівника
ми підрозділів ВБ: за характером зв'язку м іж  суб'єктами взаємодії -  безпо
середня та опосередкована; залежно від суб'єктів взаємодії -  внутрішня та 
зовнішня; за часом -  постійна і тимчасова; за функціями -  оперативно- 
розшукова, кримінально-процесуальна, адміністративно-правова, ор
ганізаційно-управлінська; за ступенем конспірації -  гласна та негласна; 
за суб'єктами й етапами взаємодії -  попередня та наступна; за рівнями 
спрямованості -  тактична, оперативна, стратегічна.

Також убачається, щ о в основі більшості вищевказаних критеріїв 
лежить обсяг компетенції суб'єктів, щ о взаємодіють при реалізації опера- 
тивно-розш укової функції з підрозділами ВБ. Наприклад, підрозділи ВБ
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адміністративно не підпорядковані слідчим підрозділам, але в рамках 
кримінального провадження виконують доручення слідчих, тобто 
здійснюючи процесуальну взаємодію, слідчі перебувають у провідному 
статусі, оскільки саме на них покладений обов'язок проведення розсліду
вання. Утім, даючи доручення оперативному підрозділові, слідчий не 
може не враховувати його реальні можливості виконати це доручення, 
тобто цьому передує обговорення питання можливості виконати дору
чення, щ о являє собою не процесуальний вид взаємодії.

Дослідження порушеного авторами питання показує, щ о незважаючи 
на використання у професійній діяльності працівників ВБ таких різних 
форм взаємодії, як: спільний аналіз оперативної обстановки; обмін акту
альною інформацією; спільне планування оперативно-розшукових заходів 
(далі -  ОРЗ) і слідчих дій; спільне здійснення ОРЗ; здійснення ОРЗ за 
допомогою оперативно-технічних підрозділів СБУ; використання мож
ливостей конфіденційних джерел інформації; видання спільних оглядів, 
методичних рекомендацій, спеціальних нормативних документів тощо, 
загальний стан взаємодії у протидії злочинності у сфері службової діяль
ності визнають незадовільним понад 50 % оперативних працівників ВБ.

Основними причинами такого стану називаються відсутність авто
матизованої інтегрованої системи взаємного інформування (зокрема, 
відсутність чіткої градації оперативної інформації), відомчі перепони 
внаслідок недовіри та побоювання витоку оперативної інформації, не
здорова «конкуренція» між службами та правоохоронними відомствами.

Вивчення думок науковців, які розглядали питання взаємодії, а та
кож  урахування положень чинного Кримінального процесуального ко
дексу України, спрямування вектору діяльності підрозділів ВБ у протидії 
злочинам у сфері службової діяльності в бік реалізації завдань попередження, 
виявлення та припинення цих злочинів, оперативно-розшукового забез
печення кримінального провадження та кримінального судочинства силами 
й засобами ОРД дає змогу розглядати форми взаємодії підрозділів ВБ із 
іншими її суб'єктами на структурно-функціональному рівні; рівні ор
ганізаційно-тактичних форм ОРД та на організаційно-управлінському рівні.

На структурно-функціональному рівні підрозділи ВБ виступають як 
структурні елементи загальної системи, організовані в правовому та 
функціональному відношеннях. Взаємодія обумовлюється безпосереднім 
впливом середовища функціонування сторін, щ о взаємодіють, визначається 
чітким регламентуванням прав і обов'язків, функціональною спеціалізацією, 
розстановкою сил і засобів. Одночасно оперативна обстановка на об'єкті 
обслуговування зумовлює необхідність поєднання функцій органів, роз
межованих у структурному плані.

Під час розгляду взаємодії на рівні організаційно-тактичних форм 
ОРД проблеми взаємодії досліджуваних підрозділів ВБ визначаються не
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лиш е з точки зору їх функціональної спрямованості та структурної по
будови, а, передусім, відносно можливостей реалізації основних форм 
ОРД: оперативного пошуку, оперативно-розшукової профілактики, опе
ративної розробки.

На цьому рівні працівники ВБ здійснювали взаємодію шляхом 
взаємного інформування (50,3 %); спільного планування ОРЗ, проведен
ня яких вимагає комплексного використовування сил і засобів (38,2 %); 
спільного планування ОРЗ із попередження злочинів у сфері службової 
діяльності та розробки затриманих й ареш тованих (11,5 %).

Наприклад, особливої ваги на цьому рівні набуває проблема взаємодії 
підрозділів ВБ із підрозділами Департаменту оперативної служби та Де
партаменту оперативно-технічних заходів. В умовах специфіки вчинення 
злочинів посадовими особами ОВС у сфері службової діяльності й ступе
нем їхньої обізнаності з формами та методами ОРД, проведення ОРЗ 
вказаними підрозділами носить досить складний, специфічний характер, 
пов'язаний, в основному, із дотриманням заходів конспірації.

Отже, взаємодія на рівні організаційно-тактичних форм ОРД дозво
ляє забезпечити: 1) безперервність оперативного контролю за особами та 
об'єктами, які становлять оперативний інтерес; 2) повноту перевірки 
інформації, щ о надходить, та матеріалів оперативної розробки в цілому; 
3) розширити комплекс оперативних комбінацій щ одо зашифрування 
джерела отримання інформації оперативним підрозділом ВБ; 4) викори
стання сил і засобів для отримання необхідної інформації.

Організаційно-управлінський рівень взаємодії полягає в організа
ційному забезпеченні погоджених або спільних дій  окремих підрозділів 
із урахуванням їх специфіки при вирішенні оперативно-тактичних за
вдань боротьби зі злочинністю [5, с. 120].

Організаційне забезпечення взаємодії та координації діяльності 
компетентних органів здійснюється як на міжнародному, загальнодержа
вному, так і на нижчих рівнях. Організаційне забезпечення взаємодії ор
ганів та конкретних підрозділів дозволяє усунути ряд проблемних моме
нтів здійснення співробітництва окремих структур, у разі необхідності 
подолати необгрунтовану закритість деяких структур, чітко розмежову
вати функції та завдання підрозділів, скоротити час, необхідний для уз
годження дій органів та їх підрозділів, більш раціонально використову
вати наявні сили й засоби.

Взаємодія підрозділів ВБ з інш ими структурними підрозділами ОВС 
на організаційно-управлінському рівні розглядається як спеціальна фун
кція оперативно-розшукового управління, щ о виражається в організа
ційному забезпеченні узгоджених чи спільних д ій  різних органів (під
розділів) при застосуванні оперативно-розшукових засобів і методів із
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урахуванням їх специфіки при вирішенні оперативно-тактичних завдань 
у боротьбі зі злочинністю [6].

Взаємодія на цьому рівні сприяє: поєднанню зусиль підрозділів, що 
взаємодіють, для досягнення ефективних результатів у стислі терміни; 
точному окресленню основних напрямів і завдань спільної діяльності для 
проведення її більш цілеспрямовано та наступально; охопленню опера
тивно-пошуковими заходами значної кількість об'єктів при чіткому ви
значенні кола обов'язків і відповідальності для уникнення дублювання й 
нераціональних витрат ресурсів; ефективному використанню особового 
складу служб і підрозділів, щ о взаємодіють, з урахуванням їх оперативно- 
тактичних характеристик і особливостей оперативної обстановки; встанов
ленню  необхідних взаємовідносин м іж  працівниками різних служб і під
розділів із централізованим підпорядкуванням галузевих інтересів [7].

На думку О. М. Чистолінова, у межах організаційно-управлінського 
рівня форми внутрішньої та зовніш ньої взаємодії доцільно розділити на 
такі групи: інформаційно-аналітичні; науково-стратегічні; організацій
но-правові; оперативно-тактичні; кадрові [8].

Згідно з такою класифікацією до інформаційно-аналітичних уче
ний відносить ті форми взаємодії, щ о передбачають накопичення, обро
бку, зберігання та надання інф ормації у відповідних банках даних, а 
також  аналітичну обробку зазначеної інформації з подальшою розроб
кою відповідних рекомендацій та пропозицій.

Розробка та реалізація стратегічних програм протидії злочинності у 
сфері службової діяльності неможлива без відповідного наукового забез
печення. На цьому рівні взаємодія відбувається на етапі підготовки, пе
репідготовки та підвищення кваліфікації персоналу, проведення науко
вих досліджень і впровадження нових науково обґрунтованих методик 
протидії злочинності. Взаємодія під час проведення наукових досліджень 
дозволяє більш детально розглянути стан проблеми, причини та умови її 
виникнення, встановити ефективність уже проведених заходів і визначи
ти ш ляхи її вирішення. Саме тому зазначені форми об'єднано в межах 
однієї (науково-стратегічної) групи. Необхідність такої взаємодії зумо
влюється загальними процесами реформування системи МВС, удоскона
ленням форм і методів підготовки висококваліфікованих спеціалістів, потре
бою у забезпеченні спільних заходів щ одо підвищення кваліфікації й 
перепідготовки персоналу оперативних підрозділів ОВС України.

Організаційно-правові форми взаємодії передбачають створення 
організаційних структур, на які покладається організація взаємодії в 
цілому або на окремих напрямах роботи; нормативне визначення її про
цедурних аспектів та участь у розробці проектів нормативно-правових 
актів, щ о подаються на розгляд до вищ их органів держави.
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Реалізація оперативно-тактичних форм взаємодії має на меті 
виріш ення конкретних завдань із протидії злочинності ш ляхом прове
дення (участі в проведенні) дій тактичного характеру.

У  межах кадрових форм здійснюється підбір, підготовка та перепідготовка 
особового складу, вивчення й обмін передового досвіду роботи.

Аналіз наукових публікацій, вивчених оперативно-розшукових 
справ і кримінальних проваджень, результати опитування оперативних 
працівників дозволяють виділити основні питання, які необхідно 
розв'язати для найбільш ефективної взаємодії м іж  підрозділами ВБ і 
структурними підрозділами ОВС, а також  іншими правоохоронними 
органами. Під час вирішення цих питань повинно враховуватись:

-  мета й завдання взаємодії;
-  організаційна форма взаємодії;
-  загальні принципи взаємодії;
-  можливості взаємного інформування й порядок взаємообміну ін

формацією, зокрема, оперативними матеріалами м іж  оперативними 
підрозділами різних відомств;

-  особливості використання сил, засобів і методів, властивих опера
тивним підрозділам різних служб;

-  особливості планування взаємодії.
На основі узагальнення інформації, отриманої в процесі опрацювання 

наукових робіт вищезгаданих учених, вивчення практики оперативно- 
службової діяльності підрозділів ВБ в умовах протидії злочинам у сфері 
службової діяльності й ш татних ситуацій, щ о найчастіше виникають під 
час здійснення узгоджених заходів, можна змоделювати й рекомендувати 
подальші найбільш  ефективні організаційні напрями, форми, способи та 
прийоми взаємодії між відповідними суб'єктами правоохоронної діяльності.

На загальному рівні внутрішньої та зовніш ньої взаємодії:
-  спільне вивчення нормативних актів та інш их директивних 

указівок вищих органів, розробка й здійснення комплексних заходів щ о
до їхнього виконання;

- спільне вивчення й аналіз оперативної обстановки з подальшою- 
розробкою планів окремих заходів, виконання яких вимагає комплексно
го використання сил і засобів;

-  постійний обмін інформацією про особливості та зміни оператив
ної обстановки;

-  обговорення на оперативних нарадах, засіданнях керівного складу 
ОВС (зокрема, під час підбиття підсумків роботи за звітні періоди) ре
зультатів, досягнутих кожною ланкою сторін, щ о взаємодіють; прийняття 
рішень, спрямованих на подальше вдосконалення організації взаємодії;

-  розробка спільних і погоджених заходів щ одо виявлення й усу
нення причин і умов, щ о сприяють вчиненню злочинів;
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-  спільна підготовка й надсилання до відповідних організацій і установ 
узагальненої інформації (подань) про усунення виявлених причин і умов, що 
сприятимуть вчиненню злочинів у сфері службової діяльності;

-  надання пропозицій і розробка методичних вказівок з питань по
кращання оперативно-службової діяльності в умовах середовища 
функціонування.

На рівні взаємодії зі слідчими підрозділами:
-  спільний аналіз даних, отриманих негласно та зібраних у процесі 

кримінального провадження;
-  погоджене складання планів ОРЗ і слідчих дій, пов'язаних із ре

алізацією оперативної інформації;
-  взаємний обмін інформацією в процесі здійснення ОРЗ і слідчих дій;
-  проведення погоджених ОРЗ і слідчих дій  щ одо попередження, 

запобігання, припинення злочинів у сфері службової діяльності, збір 
доказів про злочинні дії, документування їх, проведення із затримки 
підозрюваних тощо;

-  виявлення причин і умов, щ о сприяють вчиненню злочинів у 
сфері службової діяльності за допомогою спільного вивчення справ кри
мінального провадження, по яких закінчено досудове слідство, їх уза
гальнення й аналіз.

На рівні взаєм одії з оперативним и підрозділам и блоку кри
м інальної м іліції:

-  взаємне використання негласних можливостей із метою одержан
ня інформації, щ о має значення для попередження, виявлення та роз
слідування злочинів у сфері службової діяльності, а також  спільна її пе
ревірка й реалізація;

-  спільна розробка, проведення погоджених спеціальних операцій, 
перевірок тощ о щ одо попередження, виявлення та розслідування кри
мінальних правопорушень у сфері службової діяльності, а також  у місцях 
ускладнення оперативної обстановки;

-  спільне з відповідними посадовими особами УОС та УОТЗ прове
дення аналізу та вивчення оперативної обстановки на кожному об'єкті, 
де планується проводити заходи оперативно-пошукового характеру си
лами УОС та УОТЗ;

-  узагальнення результатів спільної проведеної роботи й обмін пози
тивним досвідом взаємодії при вирішенні оперативно-службових завдань.

На рівні взаємодії з міліцією громадської безпеки: виявлення та пе
ревірка фактів поширення на території обслуговування дільничних ін
спекторів міліції чуток, щ о негативно впливають на імідж  ОВС у зв'язку з 
кримінальною діяльністю посадових осіб ОВС, здатних у складній опера
тивній обстановці викликати масові заворушення, інші небажані ексцеси.
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Слід також  зазначити, щ о при проведенні соціологічного опитуван
ня близько 45 % працівників ВБ назвали однією з причин невідповідності 
рівня взаємодії вимогам часу недостатню її нормативну урегульованість.

Висновки. Отже, у ході дослідження питань ролі і місця внутріш
ньої та зовніш ньої взаємодії підрозділів ВБ з протидії злочинності у сфері 
службової діяльності знайш ла підтвердження пропозиція О.В. Мельков- 
ського щ одо необхідності розробки міжвідомчої Інструкції «Про органі
зацію взаємодії служб внутрішньої безпеки правоохоронних органів», у 
якій науковець пропонує відобразити понятійний апарат та алгоритм 
здійснення взаємодії між її суб'єктами [9].

Утім, вважаємо, щ о в змістовній частині пропонована нами структу
ра Інструкції про порядок відомчої та зовніш ньої взаємодії підрозділів 
Департаменту ВБ повинна окреслювати в основних розділах:

1. Загальні положення: мету, завдання та основні напрями взаємодії; 
визначення основних термінів; равову основу взаємодії; загальні та спеці
альні принципи взаємодії.

2. Організація та здійснення взаємодії: рівні взаємодії; суб'єктів взає
модії; матеріальне та фінансове забезпечення спільних заходів; компете
нцію, повноваження й відповідальність суб'єктів взаємодії при її органі
зації та координації; порядок організації, основні методи й форми взає
модії на всіх рівнях управління; процедурні питання спільного плану
вання; процедуру інформування суб'єкта взаємодії і координації та меж 
обміну інформацією; особливості взаємодії суб'єктів під час підготовки й 
проведення ОРЗ; порядок надіслання та обміну інформацією при вияв
лені обставин, щ о свідчать про підготовку або вчинення правопорушень 
працівниками ОВС, які відносяться до компетенції підрозділів ВБ, потре
бують реагування та прийняття по них рішення; вимоги до оформлення 
результатів проведення спільних заходів; процедуру контролю та моні
торингу з питань функціонування суб'єктів, щ о взаємодіють, для систем
ного впливу на стан оперативної обстановки.

Окрім цього, з огляду на проведене наукове дослідження й думки прак
тичних працівників ВБ, уважаємо, що з метою вдосконалення взаємодії під
розділів ВБ зі структурними підрозділами ОВС та іншими правоохоронними 
органами для протидії злочинності у сфері службової діяльності необхідно:

-  узагальнювати та пош ирювати позитивний досвід взаємодії у ви
гляді оглядів і методичних рекомендацій на постійній основі;

-  удосконалювати організацію інформаційно-аналітичної роботи у 
вигляді єдиної системи інформування правоохоронних органів;

-  перебудувати систему службової підготовки особового складу ВБ, 
увівши самостійні теми з організації відомчої та зовніш ньої взаємодії з 
різних напрямів і видів.
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Проблеми боротьби зі  злочинн істю  І
та правоохоронна д і яльн ість органів внутр ішн іх  справ І Р о з д і л  V

Колинко И.А., Ханькевич А.Н. Роль и место ведомственного и внеш- 
него взаимодействия в деятельности подразделений внутренней безопас
ности при противодействии преступности в сфере служебной деятельности

В статье комплексно рассмотрень понятие, видь и особенности взаимо- 
действия подразделений внутренней безопасности МВД Украиньї со струк- 
турньїми подразделениями ОВД, а также другими правоохранительньїми 
органами в противодействии преступлениям в сфере служебной деятельно
сти. Подробно рассмотреньї отдельньїе формні взаимодействия подразделе
ний ВБ с другими правоохранительньїми субьектами; рекомендованої наибо- 
лее ^ффек,тивньIе организационньїе направлення, способьі и приемьі взаимо- 
действия. Дань научно-практические рекомендации по ее усовершенствованию.

Ключевьіе слова: ведомственное взаимодействие, внешнее взаимодействие, 
преступления в сфере служебной деятельности, оперативно-розискная деятель- 
ность, подразделения внутренней безопасности.

Коїіпко І.О., КЬапкеVІсЬ А.М. Коїе оі гїератітепіаі апгї оиізігїе іпіегіег- 
епсе іп іЬе асі^ іііез оі іЬе іпіегпаі зесигііу іп сотЬ аііп д с г іт е  іп іЬе агеа оі 
р егіогтап се т а п а д е т е п і

ТЬе агіісіе йізсиззей іЬе сопсері оі сотріех, іурез апй іеаіигез оі іЬе іпіегас- 
ііоп оі іЬе іпіегпаі зесигііу оі іЬе Міпізігу оі Іпіегпаі Аііаігз оі Цкгаіпе шііЬ іЬе 
зігисіигаї ипііз оі іпіегпаі аііаігз Ьойіез апй оіЬег їаш епіогсетепі адепсіез іп со т- 
Ьаііпд сгітез іп іЬе ііеій оі регіогтапсе тападетепі. ^еіаі1з сопзійегей зо те  іо гт  
оі іпіегасііоп оі йі^ізіопз оі іпіегпаі зесигііу шііЬ оіЬег їаш епіогсетепі епііііез; ше 
гєсошшєпй іЬе т о з і  еііесіІVе огдапігаііопаі йігесііоп, теіЬойз апй іесЬпі^иез оі 
іпіегасііоп. Сіуеп іЬе зсіепііііс апй ргасіісаі гесоттепйаііопз іог ішр^оVетепі.

ТЬе т а іп  оЬ^есігуе оі іпіегорегаЬііііу оі іЬе Іпіегпаі Зесигііу ^ера^ітепі оі 
іЬе Міпізігу оі Іпіегпаі Аііаігз оі Икгаіпе зігисіигаі зиЬйіVІзіопз оі іЬе Іпіегіог 
апй оіЬег іаш епіогсетепі адепсіез із іо ійепіііу, р^еVепі, зирргеззіоп оі оііепзез 
атоп д іЬе регзоппеі оі іЬе Іпіегіог, іЬе езіаЬіізЬтепі іпVо1Vей іп іЬ е т  апй орега- 
ііуеїу-зеагсЬ зиррогі сгітіпаі ргосеейіпдз Аззізіапсе іо шііЬіп рге-сотрепзаііоп 
іог йатаде сгітіпаі оііепзез, гейгезз апй іпіегезіз оі сііігепз апй іедаі регзопз.

Зіийу апй депегаіігаііоп оі зсіепііііс гезеагсЬ апй зосіаі зи^еуз оі шогкегз 
шііЬ іпіегпаі зесигііу ргоЬїетз оі іпіегасііоп аїїошз іо сопсїийе іЬаі іЬеге шаз а 
ргоЬїетаііс зііиаііоп шЬеге іп іЬе такіпд оі їаш апй сі^іі зосіеіу іпсгеазез іЬе 
пеей іог сїозе соорегаііоп оі аїї зігисіигаї ипііз іог депегаї зігепдіЬепіпд риЬііс 
заіеіу апй епзигіпд іЬе іипйатепіаї гідЬіз апй ігеейотз оі т а п  апй сііігеп, Ьиі 
іЬе їош 1еVе1 оі соорегаііоп іог Ьізіогісаї апй оіЬег оЬ|есііуе апй зиЦесіг^е іасіогз 
сап поі іиііу т е е і  іЬіз пеей.

АVаіIаЬіIііу соЬегепі т е сЬ а п ізт  оі іпіегасііоп шііЬ оіЬег зиЬ^есіз оі їаш еп
іогсетепі, шЬо аге оЬіідей іо аззізі йерагітепіз іп та ііегз оі іпіегпаі зесигііу оі 
іЬе гиїе оі їаш апй іЬе таіпіепапсе оі доой зіаіе оі йізсірїіпе іп епзигіпд їа^  
епіогсетепі, рагіісиіагіу іп іЬе агеа оі регіогтапсе зЬоиій Ье а т а р г  ргіогііу іп 
іЬе іідЬі адаіпзі сгіте  іп іЬе іпіегпаі аііаігз.
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То ітргоуе іЬе іпіегасііоп Ьеішееп іпіегпаї зесигііу ипііз зігисіигаї ипііз о£ 
іЬе Іпіегіог апгї оіЬег їаш епіогсетепі адепсіез іо сошЬаі сгіте  іп іЬе агеа оі 
регіогтапсе тап ад етеп і, іі із песеззагу іо депегаїіге апгї гїіззетіпаіе розііІVе 
ехрегіепсе о£ соорегаііоп іп іЬе £огт о£ геуіешз апгї диігїеїіпез оп ап опдоіпд 
Ьазіз; ітр^оVе іЬе огдапігаііоп оі іпіогтаііоп-апаїуіісаї шогк аз а зіпдїе зузіет  
іо іп іогт їаш епіогсетепі аиіЬогіііез.

Кеу шоггїз: йерагітепіаї соорегаііоп, ехіегпаі , соіте іп іке агеа о/рег-
/огтапсе тападетепі, орегаііопаі-зеагсП асііпіі а о/Иотеіапіі .

УДК 3431 І РОЛЬ І МІСЦЕ ПРОКУРОРА ПРИ ФІКСАЦІЇ
О.Б. Комарницька, І ХОДУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕННЯ
С.В. Нестеренко | НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Статтю присвячено тому, що організація фіксації підготовки, ходу й ре
зультату негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД) повинна відповіда
ти загальним вимогам, встановленим процесуальними нормами, які регла
ментують порядок, правила, форми фіксування кримінального провадження 
(ст.ст. 103, 107, 252, 273 КПК України).

Ключові слова: прокурор, слідчий, уповноважений працівник оперативного 
підрозділу, протокол, доручення, механізм.

Постановка проблеми. Новели, запровадженні КПК України, яким 
є інститут негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД), щ о зокрема 
служить додатковим засобом збирання доказів, кардинально змінили 
статус прокурора, а введення такої форми нагляду за додержанням зако
нів під час досудового розслідування, як процесуальне керівництво не 
тільки не розширили повноваження прокурора у цій сфері, а й поклали 
на нього відповідальність за проведення ключових для досудового розс
лідування дій та прийняття процесуальних рішень.

Будь-які НСРД, проведені з порушенням правил, у тому числі й пе
редбачених КПК України, визнаються недійсними, а встановлені внаслі
док них докази -  недопустимі, зокрема, коли обов'язкове фіксування хо
ду та результатів НСРД здійсненнювалось технічними засобами, а відбу
лося тільки протоколювання такої дії. Також саме на прокуророві лежить 
відповідальність за дотримання закону як при проведенні НСРД, так і 
при використанні й знищ енні інформації, отриманої внаслідок їх прове
дення. Звичайно ж, це не знімає обов'язку зі слідчого, оперативного пра
цівника за дотриманням закону при проведенні НСРД, однак саме про
курор виступає тим суб'єктом у кримінальному процесі, який здійснює 
нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва.

Аналіз останніх дослідж ень і публікацій. Викладені в статті поло
ження формувалися на основі дослідження наукових позицій таких віт-
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