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Аналіз досліджуваної наукової проблематики щодо протидії злочинам, що вчи-
няються організованими групами і злочинними організаціями,  сформованими на 
етнічній основі, наразі обумовлює необхідність подальшого дослідження етнічної 
злочинності в Україні та в світі загалом. Формування українською державою бага-
товекторного механізму протидії організованим групам і злочинним організаціям, 
сформованим на етнічній основі, неможливо без розуміння сутності цієї проблеми, 
відповідних законодавчо закріплених понять і класифікації та відокремлення рис 
організованої етнічної злочинності, що мають важливе практичне значення для 
роботи правоохоронних органів і держави. Таким чином, задля ефективної взаємодії 
правоохоронних органів під час протидії злочинам, що вчиняються організованими 
групами і злочинними організаціями,  сформованими на етнічній основі, необхідна 
обґрунтована концепція такого співробітництва, яка нині відсутня. Відповідно в пер-
спективі необхідне негайне прийняття такої концепції, яка започаткує упорядкування 
відносин правоохоронних органів з обміну й реалізації інформації стосовно діяльно-
сті як вітчизняних злочинних формувань, так і діяльності організованих злочинних 
груп іноземних громадян або тих, що сформувалися на етнічній основі. Оперативні 
підрозділи НП України під час протидії організованим групам і злочинним організа-
ціям, сформованим на етнічній основі, взаємодіють із іншими органами НП України, 
а саме: з органами досудового розслідування (слідчими підрозділами поліції), опера-
тивними підрозділами кримінальної поліції (карним розшуком, оперативною служ-
бою, оперативно-технічною службою, внутрішньою безпекою, кіберполіцєю, мігра-
ційною поліцією (боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми), захисту 
інтересів суспільства й держави, стратегічних розслідувань, кримінального аналізу, 
боротьби з наркозлочинністю), інформаційно-аналітичної підтримки, організацій-
но-аналітичного забезпечення та оперативного реагування, підрозділами поліції пре-
вентивної діяльності, відділом організації кінологічної діяльності, відділом контролю 
за обігом зброї, патрульною поліцією та поліцією охорони тощо.

Ключові слова: взаємодія; етнічна злочинність; організовані групи,  сформовані на 
етнічній основі; злочинні організації, сформовані на етнічній основі; протидія.
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The analysis of the researched scientific problems on counteraction to crimes commit-
ted by organized groups and criminal organizations, which are formed on an ethnic basis, 
now necessitates further research of ethnic crime in Ukraine and the world in general. The 
formation of a multi-vector mechanism of counteraction to organized groups and crimi-
nal organizations formed on an ethnic basis by the Ukrainian state is impossible without 
understanding the essence of this problem, relevant legally enshrined concepts and classifi-
cation and identification of features of organized ethnic crime. Thus, for the effective inter-
action of law enforcement agencies in combating crimes committed by organized groups 
and criminal organizations that are formed on an ethnic basis, a sound concept of such 
cooperation is needed, which is currently lacking. Accordingly, in the future it requires 
the immediate adoption of such a concept, which will begin to streamline law enforcement 
relations for the exchange and sale of information concerning the activities of both domestic 
criminal groups and organized criminal groups of foreign nationals or those formed on eth-
nic grounds. Accordingly, the operational units of the National Security Service of Ukraine 
in counteracting organized groups and criminal organizations that are formed on an ethnic 
basis interact with other bodies of the National Security Service of Ukraine, namely: pre-trial 
investigation bodies (police investigative units), criminal police operational units (crimi-
nal investigation, operational service). operational and technical service, internal security, 
cyberpolice, migration police (fight against crimes related to human trafficking), protec-
tion of public and state interests, strategic investigations, criminal analysis, fight against 
drug crime), information and analytical support, organizational and analytical provision 
and prompt response, preventive police units, canine organization department, arms con-
trol department, patrol police and security police, etc.

Key words: interaction, ethnic crime, organized groups that are formed on an ethnic 
basis, criminal organizations that are formed on an ethnic basis, counteraction.

Постановка проблеми. Питання взаємодії під час протидії етнічній злочинності 
є завжди актуальною проблемою. Це і через різноманітний характер вчинених злочи-
нів організованими групами і злочинними організаціями, сформованими на етнічній 
основі, через їх транснаціональний характер, постійне реформування правоохорон-
них органів (створення нових та розформування вже діючих), зміни в законодавстві 
з прийняттям низки нових норм, ізольованість правоохоронних органів один від 
одного, недостатня професійна підготовка. Особливо це неузгодженість спільних дій 
у структурі одного відомства.

У зв’язку із цим слід погодитися з позицією Н.В. Гуменної, що не випадково саме 
тому так багато робилось і робиться нині для того, щоб віднайти такий варіант 



169

ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 19. 2021

організації взаємодії, який забезпечував би найбільш оптимальний розподіл обов’яз-
ків між органами, що ведуть боротьбу зі злочинністю, узгодженість у плануванні 
й проведенні гласних слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій 
та оперативних заходів із розкриття, розслідування й попередження кримінальних 
правопорушень. Однак говорити, що наявні системи взаємодії є повністю доскона-
лими, ми не можемо, оскільки в них, як показує практика, ще багато недоліків і неви-
рішених питань [1, с. 497]. Викладене вище свідчить про актуальність досліджуваної 
тематики відомчої (внутрішньої) взаємодії, яка в першу чергу спрямована на взаємо-
дію оперативних підрозділів з іншими органами та підрозділами Національної полі-
ції України, що зумовило актуальність обраної теми.

Аналіз останніх досліджень. Теоретичним і практичним проблемам, пов’язаним із 
питанням взаємодії оперативних підрозділів з іншими органами НП України під час 
протидії злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організа-
ціями, сформованими на етнічній основі, приділяли увагу відомі вітчизняні й зару-
біжні науковці в різних галузях, зокрема, О.М. Бандурка, О.П. Бойко, В.В. Босенко, 
Р.Р. Грень, О.В. Грибовський, Н.В. Гуменна, І.І. Демідов, О.П. Заворіна, О.В. Керевич, 
О.Ф. Кобзар, М.М. Михеєнко, В.В. Рогальська, В.П. Рудик, І.В. Січковська, В.В. Топчій, 
Н.Є. Філіпенко, О.І. Хараберюш, Н.П. Черняк, О.Ф. Штанько та інші.

Мета цього дослідження полягає в розкритті механізму взаємодії оперативних під-
розділів з іншими органами НП України під час протидії злочинам, що вчиняються 
організованими групами і злочинними організаціями, сформованими на етнічній 
основі.

Виклад основного матеріалу. У спеціальній літературі та серед науковців і прак-
тиків немає єдиного погляду щодо механізму взаємодії оперативних підрозділів 
з іншими органами та підрозділами НП України під час протидії злочинам, що вчи-
няються організованими групами і злочинними організаціями, сформованими на 
етнічній основі.

У документі «Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування 
з іншими органами та підрозділами Національної поліції» зазначено, що органи 
досудового розслідування, підрозділи кримінальної поліції, міжрегіональні терито-
ріальні органи Національної поліції та їхні територіальні (відокремлені) підрозділи 
є основними службами, які виконують обов’язки з розкриття кримінальних правопо-
рушень органами поліції і відповідають за кінцевий результат цієї роботи за напря-
мами діяльності. Інші органи та підрозділи поліції забезпечують здійснення заходів, 
спрямованих на отримання інформації про осіб, які вчинили кримінальні правопо-
рушення, а також події і факти, які можуть сприяти їх розкриттю та досудовому роз-
слідуванню, в межах своєї компетенції [2].

Відповідно оперативні підрозділи НП України під час протидії організованим 
групам і злочинним організаціям, сформованим на етнічній основі, взаємодіють із 
іншими органами НП України, а саме з: органами досудового розслідування (слідчими 
підрозділами поліції), оперативними підрозділами кримінальної поліції (карним роз-
шуком, оперативною службою, оперативно-технічною службою, внутрішньою безпе-
кою, кіберполіцєю, міграційною поліцією (боротьби зі злочинами, пов'язаними з тор-
гівлею людьми), захисту інтересів суспільства і держави, стратегічних розслідувань, 
кримінального аналізу, боротьби з наркозлочинністю), інформаційно-аналітичної 
підтримки, організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування, 
підрозділами поліції превентивної діяльності, відділом організації кінологічної діяль-
ності, відділом контролю за обігом зброї, патрульною поліцією та поліцією охорони 
тощо.



170

ЮРИДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. ВИПУСК 19. 2021

Отже, перейдемо до розгляду саме взаємодії конкретних правоохоронних органів 
України під час протидії злочинам, що вчиняються організованими групами і злочин-
ними організаціями, сформованими на етнічній основі, а саме внутрішньої взаємодії 
органів Національної поліції України. В першу чергу вважаємо за потрібне розгля-
нути взаємодію оперативних працівників та слідчих Національної поліції України.

За наявності в оперативного підрозділу достатньої інформації про готування до 
вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину особами у складі ОГ та ЗО зібрані 
матеріали із зафіксованими фактичними даними про це надаються начальни-
кові слідчого управління ГУНП для планування погоджених дій під час їх реа-
лізації. Матеріали оперативного підрозділу, в яких зафіксовано фактичні дані 
про протиправні діяння членів ОГ та ЗО та відповідальність, за яку передбачена  
КК України,  направляються до органу досудового розслідування для початку та здійс-
нення досудового розслідування. Ці матеріали повинні містити відомості про наяв-
ність і місцезнаходження доказів (у тому числі речових доказів), бухгалтерських доку-
ментів, коштів, викрадених або здобутих кримінально-протиправним шляхом, майна  
та інших цінностей [2].

Взаємодія оперативних працівників та слідчих у ході попередження, виявлення, 
припинення та розслідування кримінальних правопорушень носить не альтернатив-
ний, але обов’язковий характер. Це пояснюється тим, що в сучасних умовах швидке 
та повне попередження, виявлення, припинення більшості тяжких злочинів без засто-
сування оперативно-розшукових заходів і методів неможливе. Обрання сукупності 
конкретних форм взаємодії обумовлено особливостями слідчої ситуації, що склалася 
під час кримінального провадження, залежить від слідчого та має реалізовуватися 
з його ініціативи і під його контролем.

Ми погоджуємося з О.П. Заворіною, яка, досліджуючи питання,  пов’язані із взає-
модією органів досудового розслідування з оперативними підрозділами щодо проти-
дії злочинам, які вчиняються організованими групами й злочинними організаціями, 
сформованими на етнічній основі, констатувала, що зміни національного кримі-
нального процесуального законодавства потягли за собою й зміни в порядку взаємо-
дії, а тому нормативне правове забезпечення таких питань зазнало суттєвих змін [3, 
с.229]. Також, як наголошує В.В. Топчій, взаємодія слідчого та оперативних праців-
ників є різноплановою і набуває певних правових форм. Але форма такої взаємодії, 
безперечно, пов’язана з характером слідчої або оперативно-розшукової ситуації, що 
склалася у зв’язку з кримінальним упровадженням чи оперативно-розшуковою ситу-
ацією, і залежить від слідчого, реалізуючись за його ініціативою та під його процесу-
альним контролем [4].

До процесуальних форм взаємодії, які найчастіше використовуються в процесі роз-
слідування правопорушень та прямо чи опосередковано зазначаються в КПК України, 
варто віднести:

– надання слідчим доручення проведення слідчих (розшукових) дій та негласних 
слідчих (розшукових) дій відповідному оперативному підрозділу;

– надання оперативними підрозділами допомоги слідчому при проведенні окре-
мих слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій;

– право слідчого доручати оперативному підрозділу виконання заходів забезпе-
чення кримінального провадження;

– право слідчого доручати оперативному підрозділу встановлення місцезнахо-
дження підозрюваної особи, яку оголошено в розшук [5].

Така взаємодія має теоретичні та правові підстави. Теоретичними підставами 
взаємодії є положення, які пояснюють її сенс і значення; їх усвідомлення слідчими 
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і працівниками оперативних підрозділів робить взаємодію більш осмисленою та ціле-
спрямованою, сприяючи тим самим її законності й ефективності та дозволяє відпо-
вісти на питання: з якою метою здійснюється взаємодія? чому вона можлива? чим 
викликана її необхідність? [6, с. 234].

Такими підставами є: а) спільність мети і завдань оперативних підрозділів та слід-
чого: лише об’єднуючи свої зусилля, органи досудового слідства й оперативні під-
розділи зможуть ефективно їх вирішити; б) однакова юридична сила процесуальних 
актів працівників оперативних підрозділів та слідчого: протоколи слідчих дій, вико-
наних працівниками оперативних підрозділів за дорученням слідчого, мають таке ж 
саме доказове значення, як і протоколи, складені слідчим [6, с. 234].

Нині одним із головних суб’єктів кримінального провадження є слідчий. Із при-
йняттям чинного КПК України, реформуванням усієї системи правоохоронних орга-
нів і створення нових підрозділів у системі МВС саме слідчий уповноважений може 
проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії та доручати їх про-
ведення відповідним оперативним підрозділам (ст. 40 КПК України) [7].

Отже, найбільш поширеною процесуальною формою взаємодії слідчого з опера-
тивним підрозділом під час протидії злочинам, що вчиняються організованими гру-
пами і злочинними організаціями,  сформованими на етнічній основі, є виконання 
оперативним підрозділом доручень і вказівок слідчого.

Етимологічне значення термінів «доручити» та «вказати» передбачає владний 
і розпорядчий характер дій особи, від імені якої вони надходять [8, с. 35]. Тому не 
можна погодитися з авторами коментаря КПК України, які вважають доручення про-
позицією щодо здійснення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій, а вка-
зівку – конкретизацією такої пропозиції [9, с. 167; 10, с.249].

На нашу думку, доручення слід розуміти як обов’язкову для виконання загальну 
вимогу щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що (стосовно слідчо-о-
перативної групи) дає керівник групи слідчим та оперативним співробітникам, які 
входять до її складу. Вказівка – це обов’язкова для виконання вимога конкретного 
характеру, що передбачає, роз’яснює, як саме діяти, наприклад, відносно тактичних 
умов проведення доручених негласних слідчих (розшукових) дій. До таких умов нале-
жить, зокрема, вказівка слідчого повідомити свідка перед його допитом, що злочинця 
заарештовано та йому не варто боятися помсти, або вказівка про одночасне прова-
дження обшуку в різних осіб тощо [10, с. 249].

Отже, обрання форми взаємодії перш за все повинно бути зумовлене характером 
слідчої ситуації, що безпосередньо залежать від слідчого й реалізується за його ініціа-
тивою та під особистим процесуальним контролем. Отже, специфіка цих форм взає-
модії полягає в тому, що під час їх реалізації формується система правовідносин, яка, 
поряд із кримінальними процесуальними, охоплює й інші (адміністративно-процесу-
альні, службові, особистісні), що в комплексі має на меті забезпечення об’єктивності, 
усебічності й повноти дослідження обставин, які підлягають доказу [3, с. 231].

Взаємодія між слідчими й оперативними підрозділами здійснюється в таких непро-
цесуальних формах:

1) обмін інформацією. Це основна форма взаємодії, створює реальні основи для 
ефективного розслідування кримінальних правопорушень. Своєчасне надходження 
інформації взаємодіючим сторонам має вирішальне значення для успіху оператив-
них заходів і слідчих (розшукових) дій. Інформація, що передається, має бути об’єк-
тивною. Якщо вона викликає сумнів, її слід перевіряти.

2) спільне обговорення думок, пропозицій, висновків за матеріалами провадження 
і з питань взаємодії. Для вироблення єдиної позиції з того чи іншого питання слідчий 
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і оперативний працівник зазвичай вдаються до спільного обговорення ситуацій, що 
склалися у провадженні. При цьому добиваються взаєморозуміння та узгодженості 
дій, уточнюють питання про межі використання оперативної інформації і можливої 
тактики зашифровування джерел її отримання, уточнюють роль кожного учасника 
слідчої (розшукової) дії.

3) спільне планування. Ця форма взаємодії заснована на повній поінформованості 
один одного про матеріали, що є у своїх підрозділах. У процесі спільного планування 
кожна зі сторін знайомиться з інформацією і на цій основі відпрацьовує план слідчих 
(розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, визначають шляхи, засоби і спо-
соби їхньої реалізації, погоджують час і місце спільних дій тощо. Така форма взаємо-
дії додає спільній діяльності цілеспрямований і більш організований характер.

4) спільна участь у проведенні окремих слідчих (розшукових) дій. Така необхідність 
може виникати під час проведення огляду місця події, обшуку, тимчасового доступу 
до речей і документів, слідчого експерименту [5].

Тобто, як слушно зазначає О. В. Керевич, чинне національне кримінально-проце-
суальне законодавство наділяє слідчого функцією керуючої підсистеми, а функцією 
підлеглої підсистеми  виконують оперативні підрозділи, що здійснюють оператив-
но-розшукову діяльність. Таке співвідношення названих функцій визначається бага-
тьма факторами, серед яких слід виділити такі: а) різниця правової природи, прин-
ципів, підстав і процедури проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 
(розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів; б) функції і правовий статус 
працівників слідчих та оперативних підрозділів; в) наявність у слідчого повноважень 
із направлення доручень на проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 
(розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам; г) обов’язок оперативних 
підрозділів виконувати ці доручення [11, с. 402; 3]

Ми підтримуємо позицію І.І. Демідова, що взаємодія слідчих з оперативними під-
розділами фактично зводиться до надання ними формальних доручень про встанов-
лення місцезнаходження майна підозрюваних чи майна, яке стало предметом зло-
чинного посягання. Тож стан прокурорського нагляду з цих питань і робота слідчих 
щодо забезпечення відшкодування збитків, завданих унаслідок злочинної діяльно-
сті  та можливої конфіскації майна, потребують суттєвого підвищення їх ефектив-
ності  [12, с.253].

Проведеним дослідженням установлено, що респонденти оцінюють ефективність 
обміну інформацією як незадовільну з таких причин: 22 % – відсутність єдиної сис-
теми взаємного інформування; 26,9 % – відсутність окремого підрозділу для організа-
ції взаємодії; 25,2 % – незадовільне налагодження співпраці керівників взаємодіючих 
підрозділів: 25,9 % – недосконалість правової основи тощо [13].

Разом з тим у системі органів Національної поліції України одночасно  з розсліду-
ванням злочинів слідчими одноособово стали добре відомі наступні форми органі-
зації роботи: слідчо-оперативні групи; спеціалізовані слідчі підрозділи тощо. Голов-
ною відмінністю слідчої групи від слідчо-оперативної  є те, що до складу останньої 
включаються оперативні працівники. Для практичної діяльності особливий інтерес 
і нині мають слідчо-оперативні групи, що виникли як форма комплексного викори-
стання сил і засобів органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю. В системі 
МВС України слідчо-оперативна група визнана головною організаційною формою 
взаємодії підрозділів і служб органів внутрішніх справ в розкритті й розслідуванні 
злочинів [14, с. 68].

Серед форм взаємодії, вироблених практикою, є участь у слідчо-оперативних гру-
пах. Формування ефективно функціонуючої СОГ в організаційному плані є достатньо 
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складним завданням. Це передусім вибір досвідчених працівників, звільнення їх від 
зайвого навантаження, забезпечення засобами зв’язку, криміналістичною та спеціаль-
ною технікою, транспортом тощо [13, с.100].

Запорукою якнайшвидшого розкриття злочинів, які вчиняються організованими 
групами і злочинними організаціями, сформованими на етнічній основі, є технічно 
оснащена слідчо-оперативна група, укомплектована кваліфікованими працівни-
ками. Вкрай необхідною умовою успішної роботи такої групи є також розслідування 
злочину з моменту початку кримінального провадження до передання його до суду 
[15, с. 337].

Отримана учасниками слідчо-оперативної групи на місці події інформація повинна 
бути вчасно передана оперативному підрозділу, щоб він міг правильно ставити задачі 
та відпрацьовувати версії при розкритті цих видів злочинів. Оперативному підроз-
ділу на підставі отриманої інформації дуже важливо відпрацювати версію про при-
четність до вчинення загально кримінального злочину представників етнічних мен-
шин. Адже оперативно-розшукова інформація про ситуацію, що реально склалася, 
про особистість правопорушника та належність його до певної етнічної групи забез-
печує високу оперативну готовність засобів і методів, дозволяє оперативним праців-
никам застосовувати різні варіанти дій під час зміни умов і цілей вирішення опера-
тивно-тактичних завдань [16, с. 38].

Отримавши інформацію про те, в якому напрямку зникли злочинці, оперативний 
працівник повинен проінформувати чергову частину з метою орієнтування наря-
дів ППСМ. У деяких випадках оперативні працівники до пошуку злочинців можуть 
залучати потерпілих, які добре запам’ятали прикмети злочинців, використовуючи 
при цьому автотранспорт, відвідувати місця їх можливої появи з метою впізнання 
та затримання.

Ми підтримуємо з цього приводу позицію І.В, Січковської, що ефективна взаємодія 
слідчого та працівників оперативного підрозділу можлива лише за умови високого 
професіоналізму всіх учасників слідчо-оперативної групи, достатнього рівня інфор-
маційного забезпечення та швидкості дій [15, с. 337]., одержання і закріплення проце-
суальних доказів, встановлення злочинця та його затримання.

Особлива увага приділяється швидкому залученню нарядів, які несуть службу 
з охорони громадського порядку та охорони об’єктів, у проведення невідкладних 
заходів щодо розкриття цих видів злочинів «за гарячими слідами». Вони повинні бути 
негайно на місці події після одержання розпорядження від оперативного чергового 
та почати необхідні дії для переслідування і захоплення злочинця. Прибуття розта-
шованих поблизу нарядів на місце події дозволяє вжити заходів щодо збереження слі-
дів, залишених злочинцем. Саме тут ці наряди можуть одержувати інформацію про 
прикмети злочинця, про маршрут, за яким він зникав, чи місце його укриття. У таких 
випадках наряди негайно вживають заходів щодо захоплення злочинців.

При проведенні невідкладних заходів щодо розкриття цих загально криміналь-
них злочинів «за гарячими слідами» використовуються можливості пересувних груп 
(патрулювання на автомобілях патрульною поліцією). Службові обов’язки цих груп 
та їхні маршрути визначаються в залежності від найбільш ймовірних місць вчинення 
конкретних злочинів, місць компактного проживання етнічних меншин та місць роз-
ташування об’єктів, де можуть перебувати представники цих меншин. На підставі 
розгляду інформації, отриманої із місця події, членам пересувної групи необхідно 
швидко приймати рішення про проведення заходів щодо затримання злочинця. 
Цьому сприяє й та обставина, що до складу групи входить офіцер, який представ-
ляє досудове слідство. Він може здійснювати слідчі (розшукові) дії щодо збереження 
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слідів злочину та інші заходи, спрямовані на виявлення злочинця «за гарячими слі-
дами».  Але слід також відзначити,  що проведеним дослідженням та аналізом судової 
і слідчої практик установлено, що слідчо-оперативну групу часто очолює слідчий, 
який має незначний досвід слідчої роботи або раніше не розслідував злочини, що 
вчиняються організованими групами й злочинними організаціями, сформованими 
на етнічній основі, що негативно впливає на сам хід подальшого розслідування 
щодо неузгодженості дій, заміною її учасників, нерозумінням отриманої інформації 
та використання  інформації у кримінальному провадженні.

У межах внутрішньої взаємодії оперативні підрозділи НП України під час проти-
дії злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, 
сформованими на етнічній основі, вступають у співпрацю із підрозділами криміналь-
ної поліції НП України.

Важливу роль під час здійснення такої взаємодії відіграє своєчасне інформування 
суміжних підрозділів  про нерозкриті злочини, викрадені речі й цінності, прикмети 
осіб, які зникли з місць пригод тощо. Оперативні працівники повинні володіти хоча 
б мінімальними даними про прикмети злочинців, а саме: про стать, ріст, тілобудову, 
вік, прикмети одягу, особливості ходи, етнічну належність.

Отже, з метою вибору шляхів взаємодії оперативних підрозділів з іншими підроз-
ділами правоохоронних органів необхідно визначитися з формами їхньої діяльності, 
тому  що саме через них фіксуються етапи взаємодії та її розвиток. Значний інтерес 
щодо визначення форм взаємодії становить Закон України «Про оперативно-розшу-
кову діяльність». Це, передусім, стосується ст. 7, 8, 11 цього Закону. Так, у п. 5 ст. 7 Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяльність» зазначено, що оперативні підрозділи 
зобов’язані здійснювати взаємодію між собою та іншими правоохоронними органами, 
у тому числі відповідними органами іноземних держав і міжнародних антитерорис-
тичних організацій, з метою швидкого й повного попередження, виявлення та припи-
нення злочинів. У статті 8 цього Закону наголошується, що задля виконання окремих 
доручень під час проведення ОРД можуть залучатися працівники інших підрозділів. 
Стаття  11 Закону зобов’язує органи державної влади, підприємства, установи, орга-
нізації незалежно від форм власності сприяти оперативним підрозділам у вирішенні 
завдань ОРД [17].

З цього приводу О.М. Бандурка зазначає, що оперативні підрозділи діють не самі 
по собі, а в системі органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Вони 
здатні виконувати свої завдання не ізольовано, а у взаємодії з іншими підрозділами 
правоохоронних органів, використовуючи їхні можливості. Питання координації 
діяльності оперативних підрозділів стоїть особливо актуально, коли злочинність 
носить різноманітний характер, глибоко законспірована та їй протистоїть діяльність 
розгалуженої мережі підрозділів, правоохоронних органів, що потребує упорядку-
вання, взаємозв'язку, узгодженості їхніх спільних дій, відповідної підпорядкованості 
й маневру силами та засобами [18, с. 140].

Як зазначає  Р.Р. Грень, результати різноманітних досліджень засвідчують, що 
в основу співробітництва оперативних підрозділів правоохоронних органів покла-
дено напрацьовану та зумовлену певними традиціями (стереотипами, досвідом тощо) 
практику. При цьому взаємодія здійснюється в поєднанні багатогранної і двосторон-
ньої засад діяльності вказаних суб’єктів, що доповнюють одна одну [13, с.100].

Оперативні підрозділи правоохоронних органів й інших установ на різних рівнях 
постійно повинні здійснювати взаємодію між собою та мають для цього значний пози-
тивний досвід практичної роботи. Але навіть за наявності такого досвіду подальший 
роз виток взаємодії стримується недостатньою теоре тичною розробленістю правових 
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основ, організації і тактики її здійснення. Необхідно зауважити, що на сьогоднішній 
день не напрацьовано єдиної думки щодо сутності взаємодії взагалі та між оператив-
ними підрозділами правоохоронних органів України зокрема стосовно оператив-
но-розшукового забезпечення протидії [19, с. 271].

Як слушно зазначають В.П. Рудик та О. І. Хараберюш, необхідність спільного 
планування в організації взаємодії обумовлено тим, що нині формуються етні чні 
анклави низки східних народів – китайців, курдів, в’єтнамців та інших, у межах яких 
кругова порука и коле ктивна свідомість виступають значно вагомішими цінностями 
в порівнянні із законодавчими нормами України. Тим самим створюється реальна 
база для формування закритих спільнот зі своїми неписаними законами та нормами 
поведінки, а відтак – для створення розгалуженої мережі протизаконних структур, 
які будуть у своїй діяльності відшукувати способи незаконного збагачення. Поряд із 
незаконним обігом наркотиків, проституцією, торгі влею зброєю та деякими іншими 
протиправними діями вказані структури все активніше відпрацьовуватимуть шляхи 
та засоби контролю за незаконною міграцією, адже, крім матеріального зиску, мігран-
ти-нелегали дають реальну можливість злочинним структурам контролювати емі-
грантські етнічні анклави та направляти новоприбулих нелегалів на свій розсуд 
у ті сфери діяльності, які є для них найбільш прибутковими, скажімо, проституцію, 
дитячу працю, індустрію розваг тощо [20]. Окрім цього, встановлюються протиправні 
зв’язки, організується протидія правоохоронним органам  тощо [21, с. 99].

Наприклад, щодо основних завдань служби дільничних офіцерів поліції зазнача-
ється, що їхня діяльність ґрунтується на принципі взаємодії насамперед із населен-
ням (громадянами, громадськими організаціями, утвореними відповідно до чинного 
законодавства громадськими формуваннями з охорони громадського порядку, уста-
новами, підприємствами різних форм власності), а також  з органами державної влади 
та місцевого самоврядування [22].

Ми підтримуємо позицію В.В. Босенко, що взаємодія правоохоронних органів 
під час протидії злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними 
організаціями, сформованими на етнічній основі, неможлива без дільничних офіце-
рів поліції, які обслуговують територію, де стався злочин. Вони детально інструкту-
ються та  перед ними ставляться конкретні завдання щодо виявлення представників 
етнічних груп, які б могли вчинили злочин, та осіб, які б могли спостерігати факт 
вчинення злочину. Спочатку потрібно отримати орієнтовну інфор мацію про те, хто 
найімовірніше у цій обстановці міг перебувати поблизу місця події і бути очевидцем 
або свідком обставин вчинення злочину. Для цього необхідно опитати двірників, охо-
ронців та інших осіб, які працювали поблизу місця події, вивчи ти графік руху гро-
мадського транспорту, табелі явок на роботу осіб, візуально оглянути сусідні споруди 
тощо [16, с. 38].

Під час протидії злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними 
організаціями, сформованими на етнічній основі, оперативні підрозділи взаємодіють 
із підрозділами поліції охорони, працівники якої, перебуваючи на варті та на марш-
рутах патрулювання, за прикметами та іншими ознаками встановлюють і затримують 
осіб, які вчинили крадіжки, грабежі, розбої та інші злочини на об’єктах, що охороня-
ються цією службою, а також виявляють місця зосередження кримінального елементу, 
збуту викраденого, притони тощо. Працівники цієї служби проводять опитування 
громадян із метою отримання інформації про осіб, які вчинили злочини, виїжджають 
на спрацювання охоронної сигналізації, якою обладнані об’єкти охорони.

Важливе місце у протидії злочинам загально кримінальної спрямованості займає 
взаємодія оперативно розшукових підрозділів із кінологами та закріпленими за ними 
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службово-розшуковими собаками. Доцільно виділити наступні напрямки застосу-
вання службово-розшукових собак: під час пошуку та виявлення наркотичних, силь-
нодіючих, отруйних речовин у пунктах переходу границь, на митницях, в аеропортах, 
на залізничних і річкових вокзалах, контрольно-пропускних пунктах; під час обшуку 
приміщень і ділянок місцевості; під час огляду осіб, транспортних засобів, вантажів 
та інших об’єктів; під час огляду місця події; під час пошуку та виявлення зброї, боє-
припасів, вибухових речовин; під час пошуку та виявлення стріляних гільз на місці 
події, у місцях ймовірного пострілу; під час пошуку та виявлення трупів, їхніх частин; 
під час затримання злочинця  "за гарячими слідами"; під час протидії злочинним 
діям, пов’язаним з викраденням людей; під час огляду місць ймовірного перебування 
злочинців; під час пошуку та виявлення викинутих або захованих злочинцем особи-
стих або викрадених речей; для проведення окремих оперативно-тактичних заходів 
та комбінацій, розроблених працівниками оперативних підрозділів НП України; для 
шифрування негласних джерел отримання оперативно-значущої інформації тощо 
[23, с. 103-104].

Окремо слід звернути увагу на взаємодію оперативних працівників у роботі з Депар-
таментом інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України. 
Департамент інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України 
організовує та здійснює заходи, передбачені законодавством України і спрямовані на 
інформаційно-аналітичне та інформаційно-пошукове забезпечення правоохоронної 
діяльності й захист персональних даних під час їх обробки в структурних підрозділах 
апарату Національної поліції України, головних управліннях Національної поліції 
України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві, міжрегіо-
нальних територіальних органах Національної поліції України, їх структурних (відо-
кремлених) підрозділах (далі – органи і підрозділи поліції) [24]. Департамент інфор-
маційно-аналітичної підтримки Національної поліції України: 1) формує основні 
напрямки діяльності поліції у сферах цифрової інфраструктури та цифрової тран-
сформації процесів службової діяльності, інформаційно-аналітичної та інформацій-
но-пошукової роботи, забезпечення функціонування та розвитку телекомунікацій-
них мереж, систем зв’язку, відеоспостереження, відео аналітики; 2) подає керівництву 
Національної поліції України пропозиції щодо їх включення до планів основних 
заходів Національної поліції України на поточний рік; 3) координує діяльність під-
розділів інформаційно-аналітичної підтримки (або окремо визначених посад із від-
повідними функціями) органів (підрозділів) поліції (далі – підрозділи ІАП) з питань 
цифрової інфраструктури та цифрової трансформації процесів службової діяльності, 
інформаційно-аналітичної та інформаційно-пошукової роботи, забезпечення функ-
ціонування та розвитку телекомунікаційних мереж, систем зв’язку, відеоспостере-
ження, відеоаналітики, формування та підтримання в актуальному стані баз (банків) 
даних; 4) здійснює заходи щодо організації наповнення та підтримки в актуальному 
стані баз (банків) даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства 
внутрішніх справ України через ІТС ІПНП, стосовно осіб, щодо яких поліцейські здій-
снюють профілактичну роботу, виявлених кримінальних та адміністративних пра-
вопорушень, осіб, які їх учинили, руху кримінальних проваджень; обвинувачених, 
обвинувальний акт щодо яких надіслано до суду; розшуку підозрюваних, обвинува-
чених (підсудних) осіб, які ухиляються від відбування покарання або вироку суду; роз-
шуку безвісно відсутніх осіб; установлення особи невпізнаних трупів та людей, які не 
можуть надати про себе будь-яку інформацію у зв’язку з хворобою або неповнолітнім 
віком; зареєстрованих в установленому порядку кримінальних або адміністративних 
правопорушень, подій, які загрожують особистій чи публічній безпеці, надзвичайних 
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ситуацій; осіб,затриманих за підозрою у вчиненні правопорушень (адміністративне 
затримання, затримання згідно з дорученнями уповноважених органів, затримання 
осіб органами досудового розслідування, адміністративний арешт, домашній арешт); 
осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, провадження у справах за якими 
здійснюється поліцією; зареєстрованих кримінальних та адміністративних коруп-
ційних правопорушень, осіб, які їх учинили, та результатів розгляду цих правопору-
шень у судах;  іноземців та осіб без громадянства, затриманих поліцією за порушення 
визначених правил перебування в Україні; викрадених номерних речей, цінностей 
та іншого майна, які мають характерні ознаки для ідентифікації, або речей, пов’яза-
них з учиненням правопорушень, відповідно до заяв громадян; викрадених (втраче-
них) документів за зверненням громадян; знайдених, вилучених предметів і речей, 
у тому числі заборонених або обмежених в обігу, а також документів з ознаками під-
робки, які мають індивідуальні (заводські) номери; транспортних засобів, які роз-
шукуються, у тому числі у зв’язку з безвісним зникненням особи, виявлених безго-
сподарних транспортних засобів, а також викрадених, втрачених номерних знаків; 
зброї, що перебуває у володінні та користуванні фізичних і юридичних осіб, яким 
надано дозвіл на придбання, зберігання, носіння, перевезення зброї; відомостей, що 
накопичуються в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності в частині, що 
стосується розшуку осіб, які переховуються від органів влади, безвісно зниклих, вста-
новлення особи громадян за невпізнаними трупами та осіб, які не здатні через стан 
здоров'я, вік або інші причини повідомити інформацію про себе; інших власних баз 
даних, необхідних для забезпечення щоденної діяльності органів (закладів, установ) 
поліції у сфері трудових, фінансових, управлінських відносин, відносин документо-
обігу, а також міжвідомчих інформаційно-аналітичних систем, необхідних для вико-
нання покладених ДІАП повноважень [24; 25].

Значення проведеного дослідження в першу чергу полягає в тому, щоб на практиці 
правоохоронним органам, які займаються протидією організованим групам та зло-
чинним організаціям, сформованим на етнічній основі, була можливість мати уяв-
лення про це негативне явище. Зібраний оригінальний емпіричний матеріал дасть 
можливість продовжити дослідження теоретикам у цій сфері [26, с. 78].

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, слід констатувати, що:
– взаємодія оперативних працівників та слідчих у процесі запобігання, виявлення, 

припинення та розслідування кримінальних правопорушень має не альтернативний, 
але обов’язковий характер. Це пояснюється тим, що в сучасних умовах неможливе 
швидке та повне попередження, виявлення, припинення більшості тяжких злочинів 
без використання наявних сил, засобів та методів оперативно-розшукового й проце-
суального характеру, процесуального закріплення їх результатів;

– необхідно розробити та прийняти спеціальний єдиний нормативний акт, який 
би регламентував питання взаємодії між правоохоронними органами під час проти-
дії злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, 
сформованими на етнічній основі, та визначив конкретну відповідальність кожного 
із суб'єктів за неналежне його виконання. Серед опитаних 96% вважають, що у відом-
чих нормативних актах взагалі не визначений такий порядок взаємодії підроз ділів 
правоохоронних органів, а 91 % респондентів висловилися за прийняття концепту-
альної програми щодо протидії злочинам, що вчиняються організованими групами 
і злочинними організаціями, сформованими на етнічній основі, яка передбачала би 
стратегію, засоби та координацію зусиль у цій справі;

– слід постійно організовувати наукові конференції, круглі столи, семінари 
з метою висвітлення на науковій основі проблем, які мають місце нині стосовно 
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питання взаємодії між правоохоронними органами під час протидії злочинам, що 
вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, сформованими 
на етнічній основі, та підготовити на цій основі методичні рекомендації із удоскона-
лення цього питання для практичних працівників.
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