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ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
МІЖ СОБОЮ ТА З ІНШИМИ ПРАВООХОРОННИМИ СЛУЖБАМИ
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОСОБИСТОГО ПОШУКУ

Оперативно-розшукова діяльність являє собою особливу правоохоронну функцію. Особливість цієї функції в першу чергу виявляється у тому, що
вона носить переважно негласний характер і спрямована на отримання
інформації, що використовується для виявлення, попередження та розкриття злочинів, розшуку злочинців, які переховуються від слідства та суду,
а також безвісно відсутніх осіб. Питання взаємодії та координації діяльності оперативних підрозділів набуває особливої актуальності, коли злочинність носить різноманітний характер, глибоко законспірована, а їй протистоїть діяльність розгалуженої мережі підрозділів правоохоронних органів,
що потребує упорядкування, взаємозв’язку, узгодженості їх спільних дій, відповідної підпорядкованості і маневру силами та засобами [1, с.140].
Проблемам взаємодії оперативних підрозділів між собою, іншими правоохоронними органами та населенням були присвячені роботи
О.М. Бандурки,
Є.О. Дідоренка,
О.Ф. Долженкова,
Г.О. Душейка,
В.П. Євтушка, І.П. Козаченка, В.Д. Пчолкіна, В.Л. Регульського та інших авторів. Але такий специфічний метод оперативно-розшукової діяльності, як
особистий пошук, ще не знайшов свого детального висвітлення, і питання
взаємодії при його проведенні потребують подальшої наукової розробки.
У фахових виданнях з проблем управління визначено три моделі такої
діяльності: 1) кожний елемент, як складова частина системи, здійснює
свою роботу незалежно один від одного (сумісно-індивідуальна діяльність); 2) загальна задача виконується послідовно кожним елементом, час-
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тиною системи (сумісно-послідовна діяльність); 3) задача виконується безпосередньо кожним елементом, частиною системи (сумісно–взаємодіюча
діяльність) [2, с.55-58]. Наразі правова наука не виробила єдиного підходу
до понять «взаємодія», «координація», «форми взаємодії» тощо. Зазначені
поняття не визначені і в правових актах, хоча досить часто в них зустрічаються [3; 4]. Практичні працівники оперативних підрозділів теж не мають
достатньо чіткої уяви про сутність та форми взаємодії. Загальноприйнятим у науці є те, що при вирішені спірних та широких за змістом питань
необхідно спиратися на визнану в теорії права ідею взаємозалежних підходів – філософського, спеціально-юридичного і соціологічного [5, с.27].
Термін «взаємодія» є похідним від терміна «взаємний», тобто такий, що
впливає один на одного, спільний, такий, що торкається обох [6, с.50]. Так, у
філософському розумінні взаємодія означає категорію, що відображає процеси впливу різноманітних об’єктів один на одного, їх взаємну обумовленість, зміну стану, взаємоперехід, а також породження одним об’єктом іншого [7, с.57]. Взаємодія як філософська категорія відображає процеси дії
об’єктів один на одного, їх взаємну обумовленість [8, с.216].
У військовій справі під взаємодією прийнято розуміти погоджені щодо
завдань, напрямків, меж і часових дій підрозділів ... різних видів збройних сил
в інтересах досягнення мети бою. Розрізняють взаємодію тактичну, оперативну і стратегічну [9, с.211].
З точки зору науки соціального управління та кібернетики, взаємодія –
це одна з форм спрямованого впливу для досягнення конкретної мети, а
також процесу обміну інформацією [10, с.12].
У галузі кримінального процесу та криміналістики взаємодія оперативних підрозділів з органами прокуратури формулюється як погоджені щодо
мети, місця і часу спільні дії [11, с.13].
Спеціально-юридичний підхід дозволяє зробити аналіз нормативноправових актів, що діяли і діють у сфері взаємодії органів внутрішніх справ,
зокрема оперативних підрозділів. Таким чином, спеціально-юридичний підхід до поняття взаємодії показує, що його сутність не зводиться тільки до
спільної діяльності суб’єктів, а містить у собі більш широке коло зв’язків і
контактів (обмін інформацією, узгодження самостійних дій, планування роботи тощо).
Соціологічний підхід до взаємодії підрозділів органів внутрішніх справ із
іншими суб’єктами боротьби з правопорушеннями полягає у вивченні взаємодії як правового явища на основі емпіричних матеріалів соціологічних
досліджень. Такі дослідження показують, що практика боротьби з правопорушеннями пов’язується із широким спектром стійких відносин, метою яких
є досягнення загальних цілей [12].
Взаємодія в органах внутрішніх справ, на думку К.К. Єрмакова, – це заснована на законах та підзаконних актах, узгоджена за метою, місцем та часом діяльність різних ланок системи органів внутрішніх справ щодо охорони
громадського порядку та боротьби зі злочинністю [13, с.4].
У сучасній криміналістичний літературі існує декілька визначень поняття
«взаємодія». Так, М.О. Селіванов відзначає, що взаємодія полягає в узгодже52

ній діяльності щодо забезпечення успішного розкриття і розслідування злочинів кожною із сторін у межах своєї компетенції властивими їм засобами та
методами [14, с.47]. Під взаємодією, на думку О.М. Порубова, – слід розуміти
співробітництво, яке ґрунтується на спільності мети і організоване таким
чином, що дії слідчого і експерта взаємно узгоджуються для досягнення найбільш ефективного результату в здійсненні завдань кримінального судочинства [15, с.23-28]. У роботах Р.С. Бєлкіна взаємодія також визначається як
одна із форм організації розслідування злочину, що являє собою засноване
на законі співробітництво слідчого з органами дізнання, спеціалістами, експертами. Це співробітництво погоджене за цілями, місцем та часом [16,
с.31]. Визначення поняття «взаємодія», яке відображає погляди харківської школи криміналістів, подано В.Ю. Шепітьком. Взаємодія, за його визначенням, – це
процес безпосереднього або опосередкованого впливу об’єктів (суб’єктів) один
на одного, що породжує їх взаємозумовленість і зв’язок [17, с.278].
На думку сучасних українських вчених, – це узгоджена за місцем і часом
спільна діяльність. Розвиваючи цей постулат у своїх працях, Г.О.Душейко під
взаємодією оперативних підрозділів зі слідчими розумів засноване на законі
та відомчих нормативних актах поєднання сил, засобів і методів слідчих апаратів та оперативних підрозділів для своєчасного і підставного порушення
кримінальної справи, створення передумов швидкого і повного розкриття
злочину, ефективного розслідування для викриття винних і забезпечення
правильного застосування закону з тим, щоб кожна особа, яка скоїла злочин,
була справедливо покарана і ні одна невинна не була притягнута до кримінальної відповідальності і засуджена [18, с.135].
Вивчивши сукупність багатьох ознак, які розкривають сутність процесу
взаємодії, В.Д. Пчолкін сформулював поняття взаємодії як засновану на спільності цілей і завдань, погоджену за часом, місцем і змістом, визначену
законодавством діяльність компетентних суб’єктів щодо раціонального застосування наявних сил, засобів і методів для своєчасного виявлення, попередження та розкриття злочинів [19].
На думку О.П. Снігерьова, О.А. Довгого, А.М. Подоляки та інших авторів, взаємодія слідчого з оперативним підрозділом міліції при реалізації
оперативних матеріалів визначається як заснована на законі та відомчих
нормативних актах діяльність щодо поєднання зусиль, сил, засобів і методів
слідчих апаратів та оперативних підрозділів для своєчасного і підставного
порушення кримінальної справи, створення передумов швидкого і повного
розкриття злочину, ефективного розслідування, для викриття винних і забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожна особа, яка
скоїла злочин, була справедливо покарана і жодна невинна не була притягнута до кримінальної відповідальності та засуджена [20, с.118].
Разом з тим аналіз зазначених вище понять взаємодії свідчить про те,
що термін «взаємодія» несе дуже багато смислових навантажень. Це пояснюється як складністю та багатозначністю даного терміна, так і різноманітністю аспектів його вивчення. Спільною рисою майже всіх наведених визначень поняття «взаємодія» є те, що автори тлумачать взаємодію як узгоджену
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діяльність, спрямовану на досягнення мети, виконання завдань або досягнення результату.
Проведений аналіз дозволив нам сформулювати власне визначення.
Отже, під взаємодією ми розуміємо засновану на законах і підзаконних нормативних актах, погоджену за цілями, місцем, і часом діяльність незалежних
один від одного підрозділів чи окремих працівників щодо поєднання можливостей, сил, методів і засобів, які є у їх розпорядженні, для успішного проведення комплексу процесуальних, оперативно-розшукових, організаційнотехнічних, профілактичних і інших заходів боротьби зі злочинністю.
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