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товару,	на	визначених	сторонами	умовах.	За	якими	правилами	повинен	здійснюватися	огляд	
сайту,	 а	 головне	 як	 фіксуватися	 належним	 чином	 інформація,	 на	 що	 слід	 звернути	 увагу	 не	
відомо,	тому	працівники	підрозділів	боротьби	з	кіберзлочинністю	на	даному	етапі	діють	на	
свій	 розсуд,	 що	 викликає	 низку	 суперечностей	 в	 залученні	 і	 використанні	 отриманої	
інформації	в	якості	доказової	по	кримінальному	провадженню.	

Також	 спірним	 залишається	 питання	 доведення	 існування	 майна,	 щодо	 якого	
здійснювалась	незаконна	операція,	як	предмета	вчинення	злочину.	У	цих	випадках	важливе	
значення	має	 оперативність	проведення	 і	правильність	 фіксування	слідчо-розшукових	дій,	
згоду	на	які	надає	суд.	

З	 метою	 отримання	 доказової	 інформації	 від	 підприємств,	 установ,	 організацій	
працівники	 органів	 досудового	 розслідування	 можуть	 звертатися	 до	 банківських	 установ.	 В	
даному	 випадку	 за	 законодавством	 нашої	 країни	 банківська	 таємниця	 може	 стати	
перешкодою.	Проте	у	багатьох	країнах,	навіть	якщо	в	них	діє	закон	про	банківську	таємницю,	
співробітникам	 правоохоронних	 органів	 надається	 доступ	 до	 відомостей,	 якщо	 вони	
займаються	 розслідуванням	 злочину.	 В	 цьому	 випадку	 небезпека	 полягає	 не	 в	 тому,	 що	
законодавством	не	визначено	надання	потрібної	 інформації,	а	в	тому,	що	особа,	що	вчинили	
злочин	може	використати	цей	час	для	переказу	своїх	коштів	до	інших	країн.	Отже	проблемою	
є	не	банківська	таємниця	як	така,	а	можливий	розрив	часового	проміжку	між	встановленням	
відповідного	 рахунку	 як	 засобом	 вчинення	 злочину	 і	 отриманням	 дозволу	 на	 проведення	
розслідування,	для	визнання	його	доказом	у	конкретному	кримінальному	провадженні.	

Отже	проблемні	питання	існують	на	всіх	етапах	кримінального	провадження	і	важливим	
є	 їх	 вирішення	 в	 найближчий	 час	 для	 подальшого	 ефективного	 застосування	 норм	
кримінального	процесуального	права.	
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Тому,	 на	 нашу	 думку,	 слід	 вивчити	 погляди	 практичних	 оперативних	 працівників	 з	
цього	питання	та	діючі	нормативно-правові	акти,	що	регламентують	взаємодії	оперативних	
і	слідчих	підрозділів	Національної	поліції	України.	

Слід	зазначити,	що	вичерпні	підстави	для	здійснення	оперативно-розшукової	діяльності	
передбаченні	Законом	України	«Про	оперативно-розшукову	діяльність»	а	саме:	

наявність	 достатньої	 інформації,	 одержаної	 в	 установленому	 законом	 порядку,	 що	
потребує	перевірки	за	допомогою	оперативно-розшукових	заходів	і	засобів,	про:	

–	злочини,	що	готуються;	
–	осіб,	які	готують	вчинення	злочину;	
–	осіб,	які	переховуються	від	органів	досудового	розслідування,	слідчого	судді,	суду	або	

ухиляються	від	відбування	кримінального	покарання;	
–	осіб	безвісно	відсутніх;	
–	розвідувально-підривну	 діяльність	 спецслужб	 іноземних	 держав,	 організацій	 та	

окремих	осіб	проти	України;	
–	реальну	 загрозу	 життю,	 здоров’ю,	 житлу,	 майну	 працівників	 суду	 і	 правоохоронних	

органів	у	зв’язку	з	їх	службовою	діяльністю,	а	також	осіб,	які	беруть	участь	у	кримінальному	
судочинстві,	 членів	 їх	 сімей	 та	 близьких	 родичів,	 з	 метою	 створення	 необхідних	 умов	 для	
належного	 відправлення	 правосуддя;	 співробітників	 розвідувальних	 органів	 України	 у	
зв’язку	 із	 службовою	 діяльністю	 цих	 осіб,	 їх	 близьких	 родичів,	 а	 також	 осіб,	 які	
конфіденційно	співробітничають	або	співробітничали	з	розвідувальними	органами	України,	
та	членів	їх	сімей	з	метою	належного	здійснення	розвідувальної	діяльності.	

У	 кожному	 випадку	 наявності	 підстав	 для	 проведення	 оперативно-розшукової	
діяльності	заводиться	оперативно-розшукова	справа	[1].	

Під	 час	 проходження	 підвищення	 кваліфікації	 працівників	 карного	 розшуку	
Національної	поліції	України	в	Національній	академії	внутрішніх	справ	протягом	2017	року	
нами	 вивчена	 думка	 практичних	 працівників	 з	 питання	 організації	 взаємодії	 з	 органами	
досудового	розслідування	під	час	здійснення	оперативно-розшукової	діяльності.	

Тільки	 32	%	 працівників	 карного	 розшуку	 (в	 анкетуванні	 приймали	 участь	 86	
працівників	карного	розшуку,	більшість	з	яких	працюють	неменше	3–5	років)	взаємодіють	
на	 стадії	 реалізації	 ОРС,	 8	%	 –	 підчас	 документування,	 а	 більшість	 працівників	 карного	
розшуку	 організовують	 взаємодію	 з	 слідчими	 після	 порушення	 кримінального	
провадження.	

Тому,	 слід	 зупинитися	 на	 нормативно-правових	 актах,	 що	 регламентують	 взаємодію	
органів	 досудового	 розслідування	 з	 оперативними	 підрозділами	 та	 виокремити	 основні	
етапи	взаємодії.	

На	нашу	думку	перший	етап	починається	з	моменту	заведення	оперативно-розшукової	
справи.	

Оперативно-розшукова	 справа	 –	 спеціальна	 справа	 (досьє),	 в	 якій	 концентруються	
матеріали	 оперативно-розшукової	 діяльності	 оперативних	 служб,	 щодо	 документування	
протиправних	 діянь	 окремих	 осіб	 та	 груп,	 підозрюваних	 у	 підготовці	 вчиненні	 злочину,	
встановлення	 осіб,	 які	 готують	 злочин	 або	 розшук	 осіб	 які	 ухиляються	 від	 кримінального	
судочинства.	

Мета	 заведення	 оперативно-розшукової	 справи	 –	 збирання	 й	 аналіз	 фактичних	 даних	
(інформації)	 про	 підозрюваних	 осіб;	 перевірка	 й	 оцінка	 результатів	 ОРД,	 прийняття	 на	 їх	
основі	оперативно-розшукових	та	кримінально-процесуальних	рішень.	

Отже	оперативно-розшукова	справа	це	форма	накопичення	та	систематизації	матеріалів	
ОРД,	 а	 також	 документів,	 які	 містять	 відомості	 щодо	 підстав,	 умов,	 планів,	 організації,	
тактики,	перебігу	й	результатів	проведення	оперативно-розшукових	заходів	[2,	с.	795].		

При	 заведенні	 оперативним	 підрозділом	 оперативно-розшукової	 справи	 щодо	 осіб,	
стосовно	 яких	 є	 дані	 про	 участь	 у	 підготовці	 до	 вчинення	 злочину,	 підслідного	 слідчим	
Національної	 поліції	 України,	 начальник	 оперативного	 підрозділу	 звертається	 до	
начальника	 слідчого	 підрозділу	 про	 закріплення	 за	 ОРС	 слідчого.	 Починаючи	 з	 цього	
моменту	 слідчий	 забезпечує	 методичне	 супроводження	 ОРС	 та	 надає	 практичну	 допомогу	
оперативному	підрозділу	в	плануванні	та	проведенні	оперативно-розшукових	заходів,	що	в	
подальшому	використовуються	для	отримання	фактичних	даних,	які	можуть	бути	доказами	
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у	 кримінальному	 провадженні.	 У	 разі	 встановлення	 під	 час	 проведення	 оперативно-
розшукових	заходів	фактичних	даних,	що	свідчать	про	ознаки	злочину	в	діяннях	окремих	осіб	
та	 груп,	 але	 якщо	 їх	 припинення	 може	 негативно	 вплинути	 на	 результати	 кримінального	
провадження,	 начальник	 оперативного	 підрозділу	 інформує	 про	 це	 начальника	 слідчого	
підрозділу	 і	 лише	 після	 закінчення	 їх	 проведення	 матеріали	 ОРС	 виносяться	 на	 розгляд	
оперативної	наради	для	розроблення	спільних	заходів	з	їх	реалізації	[3].	

Другий	 етап	 починається	 з	 складання	 плану	 реалізації.	 План	 заходів	 з	 реалізації	
матеріалів	ОРС,	затверджується	начальниками	слідчого	та	оперативного	підрозділів.	В	плані	
передбачаються	 відповідні	 оперативно-розшукові	 заходи,	 їх	 виконавці	 та	 заходи,	 щодо	
легалізації	зібраних	матеріалів	як	підстав	для	початку	досудового	розслідування	[3].		

Третій	 етап	 починається	 з	 моменту	 порушення	 кримінального	 провадження	 і	
здійснюється	 до	 ухвалення	 судом	 вироку	 або	 постановлення	 ухвали,	 які	 набрали	 законної	
сили,	 а	 також	 у	 разі	 закриття	 кримінального	 провадження.	 На	 цьому	 етапі	 оперативні	
працівники	 виконують	 доручення	 слідчого.	 Співробітники	 оперативних	 підрозділів	 не	
мають	 права	 здійснювати	 процесуальні	 дії	 в	 кримінальному	 провадженні	 за	 власною	
ініціативою	або	звертатися	з	клопотанням	до	слідчого	судді	чи	прокурора	[4].	

Доручення	 слідчого	 щодо	 проведення	 слідчих	 (розшукових)	 дій	 та	 негласних	 слідчих	
(розшукових)	дій	є	обов’язковими	для	виконання	оперативним	підрозділом	[5;	6].	

Окремий	 етап	 взаємодії	 виникає	 при	 зупиненні	 досудового	 розслідування.	 У	 разі	 якщо	
підозрюваний	 переховується	 від	 органів	 слідства	 з	 метою	 ухилення	 від	 кримінальної	
відповідальності	 і	 його	 місцезнаходження	 не	 відоме,	 слідчий	 виносить	 постанову	 про	
зупинення	 досудового	 розслідування,	 яка	 погоджується	 прокурором.	 Якщо	 досудове	
розслідування	 не	 зупиняється,	 слідчим	 виноситься	 окрема	 постанова	 про	 оголошення	
розшуку	підозрюваного,	яка	направляється	для	виконання	в	оперативні	підрозділи.	

Організація	 взаємодії	 оперативних	 і	 слідчих	 підрозділів	 протягом	 вказаних	 етапів	
надасть	 змогу	 для	 реалізації	 основних	 функцій	 органів	 досудового	 розслідування,	 а	 саме:	
усебічне,	 повне	 і	 неупереджене	 дослідження	 обставин	 кримінального	 провадження,	
виявлення	 як	 тих	 обставин,	 що	 викривають,	 так	 і	 тих,	 що	 виправдовують	 підозрюваного,	
обвинуваченого,	а	також	обставин,	що	пом’якшують	чи	обтяжують	його	покарання,	надання	
їм	 належної	 правової	 оцінки	 та	 забезпечення	 прийняття	 законних	 і	 неупереджених	
процесуальних	рішень	[7].		
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