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встановлення за наслідками такого введення спеціального адміністративно-
правового режиму. Правове регулювання таких процедур здійснюється 
окремими нормами, зокрема нормами Конституції України та Закону Укра-
їни «Про правовий режим воєнного стану». При цьому норми законодавст-
ва, що регламентують адміністративну діяльність по забезпеченню адмініс-
тративно-правового режиму воєнного стану, мають яскраво виражений 
процесуальний та процедурний характер. 
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ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  
УКРАЇНИ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ  

ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ 

Наша держава зараз знаходиться на шляху глобальних змін у багатьох 
сферах суспільного життя. Політичні, соціально-економічні, ринкові пере-
творення, впровадження новітніх систем і технологій, а також реформуван-
ня системи правоохоронних органів (скорочення, перепідготовка, набір но-
вих поліцейських) даються в знаки. На цьому фоні спостерігається стрімкий 
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ріст злочинності та якісні зміни її проявів. Найбільш чутливо на нестабіль-
ність системи реагує та частина кримінального світу, що характеризується 
високим рівнем інтелекту, організованістю, корупційною підтримкою, на-
явністю сучасних технічних засобів та потужною фінансовою базою. Мова 
йде, насамперед, про злочинну діяльність, що маскується під оболонкою 
підприємницької, банківської, страхової, інвестиційної чи іншої діяльності. 
Часто ці злочини мають транснаціональний характер. Це пов’язано із трьо-
ма основними факторами: 1) доходи здобуті злочинним шляхом, як прави-
ло, розміщуються на банківських рахунках зарубіжних держав; 2) майно 
підозрюваних, що підлягає конфіскації знаходиться закордоном; 3) підо-
зрювані намагаються приховуватись за межами держави. 

Саме з цих причин в рамках кримінальних проваджень часто постає 
питання щодо налагодження міжнародної взаємодії для вирішення завдань 
розслідування.  

З прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни, суттєвих змін зазнала як кримінально-процесуальна так і оперативно-
розшукова діяльність, окремо були нормативно врегульовані способи і фо-
рми міжнародного співробітництва у протидії злочинності.  

Взаємодія органів досудового розслідування МВС України з право-
охоронними органами зарубіжних держав при розслідуванні злочинів - це 
процесуальна і не процесуальна діяльність, що ґрунтується на міжнародних 
стандартах визначених Конвенцією Організації Об’єднаних Націй проти 
транснаціональної організованої злочинності та протоколами, що її допов-
нюють, Конвенцією про правову допомогу і правові відносини в цивільних, 
сімейних та кримінальних справах, іншими двосторонніми та багатосторон-
німи міжнародними угодами укладеними Україною з окремими державами-
учасницями, а також на положеннях національного законодавства та відом-
чих нормативних актах. 

Важливим інструментом взаємодії правоохоронних органів різних 
країн є укладення угод про співпрацю у попередженні та боротьбі із злочи-
нами, що мають транснаціональний характер. Адже на їх основі формується 
національне законодавство країн-учасниць, виробляються програмні доку-
менти державного контролю і управління. Відповідно на владні структури 
покладаються зобов’язання щодо дотримання передбачених цими докумен-
тами правил, принципів і норм співпраці. 

На даний час Міністерством внутрішніх справ України укладено уго-
ди про взаємодію із Міністерствами внутрішніх справ Азербайджану, Гру-
зії, Республік Молдови, Польщі, Австрійської, Чеської Республік та багать-
ма іншими державами. 

Загальний аналіз нормативно-правової бази і спеціальної літератури з 
питань міжнародної взаємодії при розслідуванні злочинів дозволяє виділити 
дві форми співпраці органів досудового розслідування України і зарубіжних 
держав. До них зокрема відносяться: 1) спільне розслідування транснаціо-
нального злочину шляхом створення спільних слідчих груп; 2) надання 
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міжнародної правової допомоги органам України у розслідуванні злочину 
правоохоронними органами зарубіжних держав в рамках міжнародного 
співробітництва. 

На наше переконання, спільне розслідування злочину, як форма між-
народної співпраці, є найбільш ефективною і результативною, адже заціка-
вленість у своєчасному і повному встановленні обставин злочину є обоюд-
ною для органів правопорядку держав-учасниць. 

Узагальнення досвіду розслідування економічних злочинів дає під-
стави стверджувати про те, що випадки використання міжнародного спів-
робітництва у даній формі, були пов’язані із трьома головними обставина-
ми. По-перше, з намаганням легалізувати кошти здобуті злочинним шляхом 
на території іншої держави. По-друге, із знаходженням співучасників зло-
чину закордоном у зв’язку із постійним проживанням і наявністю грома-
дянства іншої держави. По-третє, із знаходженням потерпілих закордоном у 
зв’язку із постійним проживанням і наявністю громадянства іншої держави. 

Саме вказані обставини обумовлювали транснаціональних характер 
розслідуваної події, і вимагали поєднання зусиль правоохоронців на міжна-
родному рівні.  

Слід зазначити, що відкриття кримінальних проваджень про економі-
чні злочини, що мають ознаки транснаціональних, як правило, ініціюється 
уповноваженими органами однієї з сторін шляхом направлення іншій мате-
ріалів отриманих в результаті гласних або негласних слідчих (розшукових) 
дій або оперативної розробки. Обмін інформацією відбувається через стру-
ктурні підрозділи центрального апарату МВС України за напрямами опера-
тивно-службової діяльності, а також Управління міжнародних зв’язків та 
робочий апарат Національного центрального бюро Інтерполу в Україні. 
Офіційно направлені матеріали використовуються, відповідно, як підстави 
для організації документування злочинної діяльності у рамках оперативно-
розшукових справ і можуть бути джерелом інформації, що визначить на-
прямки оперативних розробок (оперативно-розшукових та оперативно-
технічних заходів) і оперативно-слідчих тактичних операцій. 

Неофіційний обмін інформацією може здійснюватися через «офіцерів 
зв’язку» або особисті контакти співробітників за допомогою телефонного 
зв’язку, електронною поштою, факсимільним зв’язком чи іншими засобами.  

Якщо обмін інформацією і проведені перевірочні заходи підтверджу-
ють необхідність проведення спільного розслідування злочину обома сто-
ронами, відповідному органу досудового розслідування України або проку-
рору необхідно направити до Генерального прокурора України запит про 
створення спільної слідчої групи з правоохоронцями іншої держави.  

Координацію і контроль діяльності спільної групи здійснює ініціатор 
її створення або старший слідчої групи. Члени спільної слідчої групи безпо-
середньо взаємодіють між собою, узгоджують основні напрями досудового 
розслідування, проведення процесуальних дій, обмінюються отриманою 
інформацією.  
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Ефективність даної форми взаємодії обумовлена тим, що по суті про-
цедура доказування таких масштабних, багатоепізодних злочинних схем не 
обмежуються кордонами, юрисдикцією і законодавчими нюансами різних 
держав. Члени спільної слідчої групи мають можливість виконувати спільне 
завдання – встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності 
всіх співучасників злочину, встановлення всіх епізодів та потерпілих.  

У випадках, коли працівники зарубіжних поліцейських відомств не 
можуть самостійно вирішити тактичні завдання розслідування, і для цього 
необхідні спільні зусилля обох сторін, організується участь працівників ор-
ганів досудового розслідування України у проведенні слідчих (розшукових) 
дій або оперативних заходів на території іншої держави. Цей вид взаємодії 
реалізується шляхом виїзду українських поліцейських до іншої країни та 
прийнятті участі ними у плануванні і підготовці окремих слідчих (розшуко-
вих) дій або тактичних операцій. Безпосередньої участі у проведенні вказа-
них заходів українські співробітники не приймають. Вони мають право ли-
ше бути присутніми при діях зарубіжних поліцейських, обмінюватись інфо-
рмацією та координувати зусилля. 

Органам досудового розслідування України для організації даного 
виду взаємодії необхідно отримати позитивну відповідь на запит (клопо-
тання) про надання міжнародної правової допомоги компетентного відом-
ства країни, у яку планується відрядження. Підставою для здійснення виїзду 
за кордон працівників Національної поліції України є дозвіл на те Міністра 
внутрішніх справ України або його заступників.  

Процедура отримання дозволу керівництва МВС України на закордон-
ні відрядження працівників поліції за останні роки зазнала змін, адже відомчі 
накази і інструкції, які встановлювали чіткий алгоритм оформлення службо-
вих документів, втратили чинність, а нові не було прийнято. Такий стан ви-
кликаний не тільки зміною кримінального процесуального законодавства, а й 
тим, що реформування системи органів правопорядку України ще триває. 

Велике значення у оптимізації взаємодії має допомога міжнародних 
урядових та неурядових організацій. Під їх егідою розроблюються програ-
ми протидії транснаціональним злочинам, в рамках яких активізується ро-
бота слідчих та оперативних підрозділів країн у конкретних напрямках, ко-
ординуються і узгоджуються їх зусилля, відбувається обмін інформацією, 
проводяться як окремі слідчі (розшукові) дії, так і їх комплекси. Також в 
рамках даних проектів створюються інформаційно-аналітичні групи, які 
здійснюють аналіз оперативної інформації, статистичних даних, положень 
національних нормативно-правових актів країн-учасниць з метою вироб-
лення стандартів у їх спільній міжнародній діяльності по боротьбі з органі-
зованою злочинністю. Зарекомендувала з позитивного боку практика роз-
роблення за сприянням таких проектів спільних тактичних операцій по 
припиненню діяльності транснаціональних злочинних угруповань.  

Підводячи підсумок вищезазначеному, хотілось би наголосити на то-
му, що боротьба з такою масштабною протиправною діяльністю, як еконо-
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мічні злочини, потребує об’єднання зусиль не тільки сил і засобів на націо-
нальному рівні, а й вироблення механізму протидії цьому явищу на міжде-
ржавному рівні. Представлена робота, звісно, не висвітлює всі засоби нала-
годження міжнародної співпраці у вказаному напрямку, але вона є одним з 
кроків на цьому шляху.  
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА СУТНІСТЬ ПРАВОВІДНОСИН У 
СФЕРІ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ 

Динамічний розвиток страхового ринку, значне розширення його уча-
сників, як страховиків, так і страхувальників неможливий без формування 
відповідної структури та змісту адміністративних правовідносин, що забез-
печує дотримання інтересів усіх учасників страхового ринку. Суб’єкти рин-
ку повинні бути впевнені у тому, що ризик, який пов’язаний з їх участю у 
страхових відносинах, зведений до мінімуму.  

Залежно від того, який склад правовідносин виникає у суспільстві, 
формується відповідний арсенал адміністративно-правового впливу на сві-
домість та поведінку їх учасників. 

Страхова діяльність породжує страхові відносин, учасниками яких 
виступають страховики та страхувальники, інтереси яких в силу законодав-
чого впливу зводяться до запобігання та відшкодування завданої шкоди. Усі 
умови сторін мають чітке закріплення у страховому договорі, типову форму 
якого визначає державний уповноважений орган. Як бачимо, страхова дія-
льність потребує присутності державних органів, відтак вивчення регулю-
ючого впливу на вказану сферу потребує використання наукових здобутків 
вітчизняних вчених як у сфері приватного, так і публічного права. Більше 
того потреба дослідження структури та змісту адміністративних правовід-
носин у сфері страхування, зокрема цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів в Україні пояснюється як прийн-
яттям нових нормативно-правових актів, так і новими конструкціями стра-
хових відносин [1]. 

Основними ознаками адміністративно-правових відносин є: по-перше, 
виникають, змінюються, припиняються на основі правових норм, які поро-
джують ці відносини, і реалізуються через них; такі відносини відрізняються 


