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АНОТАЦІЯ
Галунько В. М.

Адміністративно-правове

забезпечення

слідчої

діяльності в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право. – Відкритий міжнародний університет розвитку людини
«Україна», Київ, 2017.
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й нове розв’язання
наукової

проблеми

адміністративно-правового

забезпечення

слідчої

діяльності, що втілилось у відповідну правову теорію.
Розкрито суть розуміння слідчої діяльності в системі судової влади як
комплексу засад, форм, методів і процедур діяльності слідчих та слідчих
органів

щодо

правопорушень.

здійснення

досудового

розслідування

кримінальних

У слідчій діяльності виділено три основні складники:

перший – безпосереднє здійснення розслідування кримінальних проваджень,
що має здійснюватися під контролем суду (слідчого-судді); другий –
розв’язання організаційно-правових питань щодо відбору, призначення та
притягнення до дисциплінарної відповідальності слідчих, що повинно
здійснюватися Вищою радою правосуддя та ВККСУ; третій – реалізація
організаційно-правових заходів щодо слідчих підрозділів для збалансування
їхніх матеріально-фінансових функцій стосовно забезпечення органів і
слідчих

усім

необхідним

для

якісного

розслідування

кримінальних

проваджень, що має бути здійснено через Міністерство юстиції.
На основі історико-правового аналізу адміністративно-правових
аспектів розвитку слідчих як підрозділів різних правоохоронних органів
виконавчої гілки влади доведено, що слідчі органи і слідчі з погляду
історичної ретроспективи практично завжди були залежними від вищого
політичного керівництва держави і керівників відомств, до складу яких вони
входили. При цьому в період бездержавності під окупацією Російської
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Імперії та Радянського Союзу слідчі були змушені служити московській
владі, виконуючи її політичні забаганки. На українських землях, які входили
до складу Австро-Угорської імперії та Польщі українців практично не
допускали до здійснення досудового розслідування і суду.
Розкрито

методологія

адміністративно-правового

забезпечення

слідчої діяльності, виявлено й описано спеціальні принципи адміністративноправового забезпечення слідчої діяльності в Україні, а саме: забезпечення
права осіб на публічний безкоштовний захист на етапі досудового
розслідування за рахунок держави; невтручання в процедури здійснення
досудового розслідування осіб, які здійснюють забезпечення слідчої
діяльності; забезпечення слідчим права на оскарження в адміністративному і
судовому порядку дій чи бездіяльності суб’єктів під час порушення права на
достойні умови праці; гласності й прозорості в процесі забезпечення слідчої
діяльності; наукового планування забезпечення слідчої діяльності; вчасності
забезпечення слідчих усім необхідним для здійснення слідчої діяльності;
нормативності; використання юридичної відповідальності щодо осіб, які не
забезпечили або забезпечили не вчасно, або не в повному обсязі необхідні
потреби слідчих.
Доведено, що слідчий є основним з питань ведення досудового
розслідування; є незалежним від відомчого керівництва та будь якого іншого
впливу, зокрема від того, хто забезпечує йому роботу, грошове утримання; є
представником судової влади; легалізується як слідчий через
органи

суддівського

самоврядування

(Вища

спеціальні

кваліфікаційна

комісія

правосуддя і Вища рада правосуддя) з формальним наказом Міністерства
юстиції України; може здійснювати слідчу діяльність у слідчому органі
загальної чи відомчої належності, при цьому компетенцією контролю над
ним і можливістю притягнення його до дисциплінарної відповідальності має
бути наділена Вища рада правосуддя через проходження адміністративної
процедури у Вищій кваліфікаційній комісії правосуддя.
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Визначено, що детективи НАБУ мають подвійний правовий статус:
по-перше, статус представника органу дізнання, який здійснює систему ОРД
щодо виявлення й фіксування корупційної діяльності можновладців; подруге,

статус

слідчого,

який

проводить

досудове

розслідування,

адміністративно-правовими аспектами якого є призначення, звільнення та
притягнення

до

адміністративної

відповідальності

детективів

НАБУ;

організаційно-технічна діяльність щодо фіксації злочинної діяльності та
ведення відповідних реєстрів; питання матеріально-технічного, фінансовоправового та соціального забезпечення детективів та в цілому слідчих
підрозділів НАБУ.
Зроблено висновок, що адміністративно-правовий статус слідчих
Національної поліції України є таким, який не тільки за змістом, але й за
сутністю не відповідає засадам правової держави, у якій діє принцип
розподілу влад і незалежності судової влади. На основі аналізу чинного
законодавства та практики діяльності слідчих підрозділів. Адміністративноправовий статус слідчих органів і слідчих СБУ мають свої особливості, які в
більшості випадків можна характеризувати з позитивного боку як високий
професіоналізм та низьке навантаження на слідчого, що дає можливість
якісно розслідувати кримінальні провадження. При цьому вагоме місце в
системі адміністративної діяльності слідчих СБУ відіграє дотримання
режиму державної таємниці, що накладає на діяльність слідчих СБУ певні
обмеження й ускладнює їхню роботу та знижує можливість контролю за
такою діяльність громадського суспільства.
Зроблено висновок, що адміністративно-правові аспекти професійної
деформації слідчих – це система психолого-правових чинників, які є
результатом тривалого впливу професійної діяльності слідчого в складних
умовах, суперечності професії, що призводить до перебільшення ролі закону
в урегулюванні суспільних відносин; упливає на оцінку, сприйняття,
ставлення до навколишніх, формуючи механізм «асоціальної перцепції»,
який проявляється в зниженні комунікативності, негативного емоційного
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ставлення не лише до учасників досудового розслідування, але й до інших
людей, який усувається за рахунок створення для слідчих оптимального
навантаження, упорядкування робочого дня і часу відпочинку при суворому
контролі за цим незалежної професійної спілки слідчих шляхом визначення,
прийняття та реалізації норм адміністративного права.
Доведено,

що

за

змістом

механізму

адміністративно-правове

забезпечення слідчих є правовою системою, побудованою на основі норм
адміністративного права, елементами якого є адміністративно-правові
відносини, форми і методи адміністративної діяльності й адміністративних
процедур, які формують комплексний інститут адміністративного права, що
наповнений вертикальними й горизонтальними зв’язками, поєднує однорідні
суспільні відносини з метою створення адміністративного інструментарію
практичної незалежності слідчих і створення для них гідних умов для
проведення якісного досудового розслідування.
Доведено, що нормативно-правове забезпечення діяльності слідчих
підрозділів правоохоронних органів – це юридичний уплив держави за
допомогою нормативно-правових актів та інших засобів юридичної техніки
на суспільні відносини, які виникають з приводу визначення їх правового
статусу та організаційної структури. Воно здійснюється значною кількістю
законодавчих актів України, які на сьогодні мають певну невідповідність
вимогам міжнародних стандартів і потребують оновлення. З метою
підвищення ефективності роботи слідчих необхідно розробити і прийняти
єдиний закон про органи слідства, де визначалося б правове регулювання
діяльності, цілі, завдання, функції, принципи, форми, методи та процедури
їхньої діяльності, соціально-правовий статус та їхня організаційна структура,
порядок взаємодії та координації діяльності, нагляд і контроль за нею,
організаційно-правові основи її забезпечення.
З’ясовано, що юридичну природу форми і методів діяльності
публічної адміністрації та адміністративних процедур забезпечення слідчої
діяльності. Узагальнено та запропоновано напрями впровадження у
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вітчизняну правотворчість положень вдалого міжнародного й зарубіжного
досвіду деяких країн-учасників Євроатлантичної спільноти щодо змішаної
відомчої та централізованої системи виявлення й досудового розслідування
кримінальних проступків зі своєрідним віднесенням слідчих і слідчої
діяльності до судової гілки влади і певним рівнем гарантій їх незалежності
від виконавчої гілки влади та цілковитого захисту від криміногенних
чинників.
Запропоновано зміни і доповнення до Конституції України, законів
України “Про Державне бюро розслідувань”, “Про судоустрій та статус
суддів”, КУпАП, КПК щодо визначення адміністративно-правового статусу
слідчого як невід’ємного елемента судової влади. Його призначення,
звільнення та притягнення до дисциплінарної відповідальності здійснюється
на основі норм права, які є аналогічними для адміністративно-правового
статусу суддів, що забезпечить незалежність слідчих від відомчого впливу,
підвищить якість досудового розслідування в суворій відповідності до закону
при пануванні принципу верховенства права.
Запропоновано адміністративно-правові заходи щодо підвищення
ефективності адміністративно-правого забезпечення діяльності органів
досудового розслідування як системи заходів управлінського й публічносервісного характеру, метою яких є створення для слідчих усіх умов для
більш якісного та вчасного досудового розслідування кримінальних
проваджень, а саме: здійснення керівниками всіх рівнів організаційноуправлінської

роботи,

спрямованої

на

вдосконалення

професійної

майстерності слідчих; проведення занять на високому теоретичному і
методичному рівні; належне методичне забезпечення занять із професійної
підготовки; підвищення правової культури і правосвідомості слідчих;
поширення передового досвіду щодо ефективних форм і методів досудового
розслідування злочинів; упровадження новітньої методики з досудового
розслідування певних категорій злочинів; підвищення функціональної та
психологічної підготовки слідчих.
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що в
науково-дослідній сфері ці результати можуть бути основою для подальшого
розроблення проблем адміністративного права у сфері забезпечення слідчої
діяльності в Україні. У правотворчій сфері висновки, пропозиції та
рекомендації дисертації використано у практичній діяльності слідчих
підрозділів Національної поліції Херсонської області, навчальному процесі
при підготовці навчальних посібників і курсів лекцій на юридичних
факультетах Херсонського державного університету та Херсонського
факультету Одеського університету внутрішніх справ.
Ключові

слова:адміністративно-правове

забезпечення,

досудове

слідство, незалежність, права особи, слідча діяльність, слідчий, слідчі органи,
судова влада.
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SUMMARY

Galunko V. Administrative and Legal Support of Investigative Activity
in Ukraine. – On the rights of the manuscript.
Dissertation for obtaining the degree of Doctor of Law in specialty 12.00.07
– administrative law and process; finance law; Information law. – Open
International University of Human Development «Ukraine», Kyiv, 2017.
In the dissertation the theoretical generalization and a new solution of the
scientific problem of the administrative and legal support of the investigative
activity were made, and embodied in the corresponding legal theory.
The essence of understanding of investigative activity in the system of
judicial power as a complex of principles, forms, methods and procedures of
investigation and investigation bodies activity in conducting pre-trial investigation
of criminal offenses is revealed. Investigative activities are distinguished three
main components: the first - direct investigation of criminal proceedings, which
should be under the control of the court (investigator-judge); The second is the
resolution of organizational and legal issues regarding the selection, appointment
and prosecution of investigators, which should be carried out by the High Council
of Justice and the HCCU; The third is the implementation of organizational and
legal measures concerning investigative units to balance their financial and
financial functions in providing organs and investigators with all necessary for a
qualitative investigation of criminal proceedings, which should be carried out
through the Ministry of Justice. On the basis of historical and legal analysis of the
administrative and legal aspects of the development of investigators as units of
various law enforcement agencies of the executive branch, it is proved that
investigating authorities from the point of view of historical retrospective have
practically always been dependent on the higher political leadership of the state and
the heads of the departments to which they belonged. At the same time, during the
period of statelessness under the occupation of the Russian Empire and the Soviet
Union, investigators were forced to serve the Moscow authorities, fulfilling its
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political concerns. In the Ukrainian lands, which were part of the Austro-Hungarian
Empire and Poland, Ukrainians practically did not allow for pre-trial investigation
and trial.
It is concluded that the administrative and legal status of investigators of
the National Police of Ukraine is such that not only in terms of content, but also in
essence does not correspond to the principles of a law-governed state in which the
principle of the distribution of power and the independence of the judiciary
operate. On the basis of the analysis of the current legislation and practices of
investigating units. The administrative and legal status of the investigative bodies
and investigators of the SBU has its own peculiarities, which in most cases can be
characterized on the positive side as high professionalism and low load on the
investigator, which makes it possible to investigate criminal proceedings in a
qualitative way. At the same time, an important place in the system of
administrative activity of SBU investigators is compliance with the regime of state
secrets, which imposes certain restrictions on the activities of SBU investigators
and complicates their work and reduces the ability to control such activities of civil
society.
It is concluded that the administrative-legal aspects of the professional
deformation of investigators is a system of psychological and legal factors, which
are the result of the long-term influence of the professional activity of the
investigator in difficult conditions, the contradiction of the profession, which leads
to exaggerating the role of the law in the regulation of social relations; Influences
on the assessment, perception, attitude towards others, forming the mechanism of
"asocial perception", which manifests itself in the reduction of communicative,
negative emotional attitude not only to the participants of the pre-trial
investigation, but also to other people, which is eliminated by creating for the
investigators the optimal load, the ordering Working day and rest time under the
strict control of this independent trade union of investigators by defining, adopting
and implementing the rules of administrative law.
It is proved that the content of the mechanism of administrative and legal

14
support of investigators is a legal system built on the basis of the norms of
administrative law, the elements of which are administrative-legal relations, forms
and methods of administrative activity and administrative procedures that form a
complex institute of administrative law, filled with vertical and Horizontal ties,
combines homogeneous social relations in order to create administrative tools for
the practical independence of investigators and the creation of s proper conditions
for quality pre-trial investigation.
It is proved that the normative-legal support of the activity of investigative
units of law enforcement bodies is the legal influence of the state by means of legal
acts and other means of legal technology on the social relations that arise as to the
determination of their legal status and organizational structure. It is carried out by a
large number of legislative acts of Ukraine, which today have a certain
inconsistency with the requirements of international standards and need to be
updated. In order to increase the efficiency of investigators' work, it is necessary to
develop and adopt a single law on investigative bodies, which would determine the
legal regulation of activities, goals, tasks, functions, principles, forms, methods and
procedures of their activities, socio-legal status and their organizational structure,
the order of interaction And coordination of activity, supervision and control over
it, the organizational and legal basis for its provision.
It is revealed that the legal nature of the form and methods of public
administration and administrative procedures for the provision of investigative
activities. The directions of implementation in the domestic law-making of the
provisions of the successful international and foreign experience of some member
countries of the Euro-Atlantic community regarding the mixed departmental and
centralized system of detection and pre-trial investigation of criminal misconduct
with the specific attribution of investigative and investigative activities to the
judicial branch of power and a certain level of guarantees of their independence
from The executive branch of government and the full protection against criminal
factors.
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The amendments and additions to the Constitution of Ukraine, the Laws of
Ukraine "On the State Bureau of Investigations", "On the Judicial System and the
Status of Judges", KUpAP, and the CPC on the determination of the administrative
and legal status of the investigator as an integral element of the judiciary are
proposed. His appointment, dismissal and disciplinary action are based on the rules
of law that are similar to the administrative legal status of judges, which will
ensure the independence of investigators from departmental influence, will
increase the quality of pre-trial investigation in strict compliance with the law in
the rule of law.
Administrative and legal measures are proposed to increase the
effectiveness of administrative and legal provision of the activities of pre-trial
investigation bodies as a system of measures of managerial and public-service
nature, the purpose of which is to create for investigators all conditions for a more
qualitative and timely pre-trial investigation of criminal proceedings, namely:
Levels of organizational and managerial work, aimed at improving the professional
skills of investigators; Holding classes on a high theoretical and methodological
level; Proper methodological provision of vocational training courses; Increase of
legal culture and legal awareness of investigators; Dissemination of best practices
on effective forms and methods of pre-trial investigation of crimes; Introduction of
the latest method of pre-trial investigation of certain categories of crimes; Increase
of functional and psychological training of investigators.
The practical significance of the results obtained is that in the research area
these results can be the basis for further development of the problems of
administrative law in the field of providing investigative activities in Ukraine. In the
field of law-making, the conclusions, suggestions and recommendations of the
dissertation have been used in the practical work of the investigation units of the
National Police of the Kherson region, in the educational process in the preparation of
teaching aids and lectures at the law schools of the Kherson State University and the
Kherson Faculty of the Odessa University of Internal Affairs.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
АРК

Автономна Республіка Крим
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Головне слідче управління

ДДПВ

Державний департамент пеніціарної служби України

ДПС

Державна податкова служба

ДСК

Для службового користування

ДФС

Державна фіскальна служба

ЄС

Євроатлантична спільнота

КК

Кримінальний кодекс

КМУ

Кабінет Міністрів України

КПК

Кримінальний процесуальний кодекс

КУпАП

Кодекс України про адміністративні правопорушення

МВС

Міністерство внутрішніх справ України

НАБУ

Національне антикорупційне бюро України

СБУ

Служба безпеки України

США

Сполучені Штати Америки
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ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослідження. За умов становлення й
розвитку демократичної

правової держави

боротьба зі

злочинністю

розглядається як провідний напрям внутрішньої політики України і є
головним у сфері охорони прав і свобод людини, її інтересів.
Здійснювані державою та її органами комплексні заходи з протидії
злочинності й іншим правопорушенням є ще недостатніми для ефективного
впливу на зміцнення правопорядку в суспільстві[124]. Побудова правової
соціальної держави вимагає переосмислення наявних форм і методів
публічного управління апаратом органів досудового розслідування всієї
правоохоронної

системи

України,

раціоналізації

службово-трудової

діяльності слідчих. Розв’язання цих важливих завдань, що є також
визначальними і для ставлення міжнародного співтовариства до України,
відбувається в межах наукової організації праці, яка є невід’ємною частиною
парадигми публічного управління. Сьогодні значно підвищилася складність
розслідування кримінальних проваджень, і збільшився обсяг обов’язків
слідчих, оскільки з набуттям чинності нового Кримінального процесуального
кодексу України розширилися права учасників кримінального процесу, що
суттєво підвищило вимоги до професійної діяльності слідчих.
У зв’язку з реформуванням правової системи держави органам
досудового розслідування приділено особливу увагу, тому що від них
залежить своєчасне виявлення, розкриття, припинення й попередження
кримінальних проступків і корупційних діянь; усунення причин та умов, які
сприяють учиненню їх; належне розслідування кримінальних проваджень і
направлення їх до суду.
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Питанню адміністративно-правового забезпечення слідчої діяльності
приділялася увага як в Україні, так і в міжнародній спільноті. У державі
неодноразово проводилися спроби реформування слідчих підрозділів.
Останні з них здійснено відповідно до законів України «Про національну
поліцію», «Про Державне бюро розслідувань», «Про прокуратуру», «Про
Національне антикорупційне бюро України», Кримінального процесуального
кодексу України та ін. Проте вони не розв’язали основної проблеми у сфері
слідчої діяльності – створення умов, за яких слідчий є основним суб’єктом
слідчої діяльності. Його правовий статус так і залишається законодавчо не
прописаним, він так і не став

процесуально незалежним від відомчої

адміністративної вертикалі. Професія слідчого залишається однією з
найменш престижних серед юридичних спеціальностей, що зумовлює низьке
укомплектування штату слідчих. Усе це призводить до порушення прав
громадян, свобод і законних інтересів осіб, які постраждали внаслідок
злочинів,

тобто

відсутність

своєчасного

та

якісного

досудового

розслідування кримінальних проваджень, у цілому порушується публічний
інтерес держави й суспільства до діяльності правоохоронних органів та суду.
Окрім того, треба підкреслити, що в положеннях Конституції України
категорії слідчий й слідча діяльність не знайшли відбиття, а кримінальні
процесуальні норми визначають лише загальні засади організаційноправового функціювання слідчого та слідчих органів.
Зазначене підтверджується рівнем довіри суспільства до органів
досудового

розслідування.

За

результатами

власного

соціологічного

опитування, тільки 17 % громадян довіряють слідчим, які здійснювали
досудове розслідування кримінальних проваджень (Додаток Б), що свідчить
про значні прорахунки в цій сфері як правотворчого і правореалізаційного,
так й правозастосовного характеру.
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Відомча належність слідчих органів призводить до того, що вони вже
на рівні підзаконної правотворчості починають утрачати частину базових
правових гарантій незалежності. Найбільші ж проблеми виникають на рівні
видання індивідуальних адміністративних актів та усних указівок керівників
органів дізнання, які мали б виконувати процесуальні вказівки слідчих.
Таким чином, основна проблема переміщується в аспекти забезпечення
ефективного адміністрування слідчої діяльності, адміністративно-правого
забезпечення

незалежності

слідчого,

його

належного

і

своєчасного

забезпечення всім необхідним для якісного досудового розслідування
кримінальних проваджень.
Зв’язок

теми

дисертації

Адміністративно-правовим

аспектам

із

сучасними

забезпечення

дослідженнями.
слідчої

діяльності

приділяли увагу провідні вітчизняні вчені-адміністративісти, зокрема,
В. Авер’янов,

С. Алфьоров,

О. Андрійко,

І. Арістова,

О. Бандурка,

В. Бевзенко, К. Бєляков, А. Берлач, Ю. Битяк, Л. Біла-Тіунова, В. Білоус,
В. Бевзенко, О. Безпалова, І. Бородін, В. Гаращук, З. Гладун, А. Головач,
І. Голосніченко,

С. Гончарук,

І. Гриценко,

Т. Гуржій,

С. Гусаров,

В. Гуславський, Н. Дараганова, С. Діденко, П. Діхтієвський, Е. Демський,
Е. Додін, В. Заросило, А. Іванищук, Р. Калюжний, С. Ківалов, В. Ковальська,
І. Коліушко,

Т. Коломоєць,

В. Колпаков,

Н. Квасневська,

А. Комзюк,

В. Конопльов, Б. Кормич, Д. Корнієнко, О. Кузьменко, А. Куліш, В. Курило,
Є. Курінний, К. Левченко, В. Олефір, В. Ліпкан, Д. Лук’янець, А. Манжула,
Н. Матюхіна, О. Миколенко, Т. Мінка, Р. Мельник, М. Пихтін, С. Мосьондз,
І. Назаров,

В. Настюк,

Г. Пономаренко,
В. Развадовський,

О. Негодченко,

Д. Приймаченко,
О. Рябченко,

С. Пєтков,

О. Проневич,

В. Селіванов,

Р. Сербин,

А. Подоляка,
Т. Проценко,
О. Синявська,
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Л. Сопільник,

С. Стеценко,

В. Столбовий,

Н. Тиндик,

Н. Федорук,

О. Харитонова, Р. Шаповал, І. Шопіна, М. Якимчук, Х. Ярмакі та ін.
Також аналізовану проблематику цілеспрямовано досліджували вченіюристи інших наукових галузей (А. Герасун, М. Гурський, А. Дубинський,
А. Дугин, В. Жуковський, В. Зеленецький, Г. Зуйков, О. Кінаш, В. Ковальов,
П. Коляда, В. Коновалова, В. Кузьмічов, Є. Лук’янчиков, М. Михеєнко,
Є. Моісеєв, З. Онищук, І. Панов, М. Погорецький, О. Пчеліна, В. Сокуренко,
Р. Степанюк, В. Тіщенко, Ю. Чорноус, В. Шепітько та ін.). Проте в працях
вищезазначених учених розкрито лише окремі аспекти адміністративноправового забезпечення слідчої діяльності або ж проаналізовано її побічно,
досліджено інші, більш широкі чи суміжні суспільні відносини, при цьому
спеціалізованих монографічних досліджень із зазначеної теми немає.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами,
грантами. Дисертацію виконано відповідно до Концепції судово-правової
реформи в Україні, затвердженої Постановою Верховної Ради України
від28 квітня 1992 р.№ 2296-XII; Концепції адміністративної реформи в
Україні, затвердженої Указом Президента України від 22 липня 1998 р. №
810; Стратегічного плану розвитку судової влади України на 2013–2015 роки,
затвердженого Радою суддів України 21 січня 2012 р.; Стратегії сталого
розвитку «Україна–2020», затвердженої Указом Президента України від
12 січня 2015 р. № 5, і планів науково-дослідницької роботи Інституту права
та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку
людини

«Україна»

з

теми

«Адміністративно-правове

регулювання

суспільних відносин» (номер державної реєстрації 0107U008696).
Мета й завдання дослідження. Мета роботи полягає в підвищенні
ефективності процесу слідчої діяльності загалом завдяки виробленню
правової

доктрини

адміністративно-правового

забезпечення

слідчої
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діяльності й формулюванню пропозиції стосовно забезпечення належних
умов для здійснення слідчими органами досудового розслідування, що
розроблені на основі комплексного аналізу теоретико-методологічних засад,
нормативних

основ

і

практичної

реалізації

суб’єктами

публічної

адміністрації своїх повноважень у сфері слідчої діяльності.
Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання:
– визначити поняття й розкрити зміст адміністративно-правового
забезпечення слідчої діяльності;
– здійснити

історико-правовий

аналіз

адміністративно-правових

аспектів розвитку слідчих підрозділів правоохоронних органів України;
– створити

методологію

аналізу

адміністративно-правового

забезпечення слідчої діяльності;
– виявити й розкрити сутність принципів адміністративно-правового
забезпечення слідчої діяльності;
– сформувати адміністративно-правовий статус слідчого;
– сформувати

адміністративно-правовий

статус

Національного

антикорупційного бюро України як органу, який здійснює досудове
розслідування;
– розкрити

адміністративно-правовий

статус

слідчих

органів

Національної поліції ;
– визначити адміністративно-правовий статус слідчих органів СБУ;
– виявити й описати адміністративно-правові аспекти професійної
деформації слідчих;
– сформувати поняття й розкрити елементи правового механізму
адміністративно-правового забезпечення слідчої діяльності в Україні;
– здійснити комплексну характеристику особливостей нормативноправового забезпечення слідчої діяльності;
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– з’ясувати методи та форми адміністративної діяльності суб’єктів
публічної адміністрації щодо забезпечення слідчої діяльності;
– розкрити деякі адміністративні процедури адміністративно-правового
забезпечення слідчої діяльності;
– виявити й узагальнити особливості міжнародного та зарубіжного
досвіду адміністративно-правового забезпечення слідчої діяльності;
– унести пропозиції до вдосконалення законодавства щодо забезпечення
слідчої діяльності в Україні;
– розробити положення щодо підвищення ефективності забезпечення
слідчої діяльності на основі реалізації норм адміністративного права.
Об’єкт дослідження–суспільні відносини, що виникають під час
здійснення

публічною

адміністрацією

адміністративно-правового

забезпечення слідчої діяльності.
Предмет дослідження –адміністративно-правове забезпечення слідчої
діяльності в Україні.
Методи дослідження. Методологічне підґрунтя дослідження становить
сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Діалектичний метод надав
можливість виявити філософсько-правову природу і розкрити методологію
слідчої діяльності, визначити сутність слідчого як представника судової гілки
влади, зв’язувати юридичну природу детективів НАБУ, які здійснюють
досудове розслідування кримінальних проваджень, виявити й описати
спеціальні

принципи

адміністративно-правового

забезпечення

слідчої

діяльності (підрозділи 1.1, 1.2, 1,4, 2.1, 2.2). Системно-структурний метод
дозволив дослідити предмет роботи як цілісну множину правових елементів,
взаємодія яких породила нову якість як єдине комплексне утворення з
узгодженням усіх його частин (підрозділи 1.1, 2.2, 2.3, 2,4, 3.3, 3.4, 4.1).
Метод метафізики надав можливість зафіксувати складні суспільні
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відносини в аналізованій сфері й дослідити їх як сталу величину в умовному
режимі «стоп-кадру» (підрозділи 1,2, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 4.1).
Статистичний

метод

застосовувався

для характеристики

кількісних

показників і закономірностей у сфері слідчої діяльності (підрозділи 1.2, 3.1,
4.1). За допомогою соціологічного методу було здійснено опитування
громадян України та слідчих з метою виявлення конкретних соціальних
фактів (Додаток Б). Психологічний метод надав можливість виявити і
виробити напрями усунення адміністративно-правових аспектів професійної
деформації слідчих (підрозділ 2.5).Метод класифікації використано для
розподілення суб’єктів і об’єктів адміністративно-правових відносин у сфері
слідчої діяльності (підрозділи 1.1, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1).
Функційний метод надав можливість з’ясувати систему елементів механізму
адміністративно-правового забезпечення слідчої діяльності (підрозділі 3.1,
3.2, 3.3). Логіко-семантичний метод застосовувався під час виявлення,
аналізу й запозичення думок провідних науковців, які досліджувати
аналогічні, схожі чи дотичні до досліджуваної проблеми суспільні відносини
(підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3). Методи аналізу й синтезу
дозволили проаналізувати законодавство та погляди науковців, розкласти їх
на окремі складники й на цій основі привнести в них авторське бачення місця
органв досудового розслідування сформувати нові юридичні конструкції
(підрозділи 1.1, 1.2., 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3). Формальнодогматичний метод дозволив здійснити аналіз нормативно-правових актів, в
яких визначено організацію діяльності органів досудового розслідування й
адміністративно-правовий статусу слідчих і слідчих органів, форми і методи
забезпечення їх діяльності (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1).
Методи порівняльного законодавства й порівняльного правознавства
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забезпечили виявлення, аналіз і впровадження у вітчизняну правотворчість
окремих елементів права та законодавства ЄС (підрозділи 4.1, 4.2).
Емпіричну

базу

дослідження

становить

узагальнена

практика

управлінської діяльності органів і підрозділів слідства, органів суддівського
самоврядування, правоохоронних органів, довідкові видання та статистичні
матеріали, які стосуються слідчої діяльності. Наукове обґрунтування
проблеми дисертації забезпечено цілеспрямованим збором, обробленням й
узагальненням фактичного матеріалу, що надали 1647 громадян України, які
взяли участь в соціологічному дослідженні як «експерти», і 428 слідчих.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що
дисертація є першим комплексним дослідженням адміністративно-правового
забезпечення слідчої діяльності в Україні. У результаті здійсненого аналізу
вироблено відповідну новітню теорію, сформульовано низку авторських
наукових положень і висновків.
Основні з них такі:
уперше:
– сформовано поняття адміністративно-правового забезпечення слідчої
діяльності в системі судової влади як комплексу засад, форм і методів
адміністративної

діяльності

суб’єктів

публічної

адміністрації,

адміністративних процедур стосовно забезпечення права осіб на якісне і
своєчасне

досудове

розслідування

кримінальних

правопорушень

за

допомогою розв’язання організаційно-правових питань щодо відбору,
призначення і притягнення до дисциплінарної відповідальності слідчих
публічної адміністрації та матеріально-фінансових функцій

органів

виконавчої влади;
– запропоновано призначати слідчих із числа кращих юристів як
представників

судової

влади

за

конкурсом,

організованим

Вищою
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кваліфікаційною комісією правосуддя і Вищою радою правосуддя з
формальним наказом Міністерства юстиції Україні, з безстроковими
повноваженнями;
– доведено, що детективи НАБУ, виконуючи законодавчі (під час
виявлення й документування в процесі ОРД корупційної діяльності) та судові
(під час здійснення досудового розслідування) функції, не порушують їх, але
при цьому творчо розвивають принцип розподілу влад з метою виявлення і
притягнення можновладців до кримінальної відповідальності за корупційні
правопорушення, відшкодування ними збитків, завданих народу України;
– визначено, що для уникнення професійної деформації слідчих, коли
вони бачать світ крізь призму позитивістського кримінального процесу,
необхідно оптимізувати кількість проваджень (зменшити навантаження на
слідчих), упорядкувати робочий день і час відпочинку, забезпечуючи
суворий контроль за цим незалежної професійної спілки слідчих;
– у процесі здійснення нормативного аналізу адміністративно-правового
забезпечення слідчої діяльності доведено, що Кримінальний процесуальний
кодекс України є специфічним джерелом, яке в аналізованій сфері має не
процесуальне, а матеріальне значення, оскільки саме його положення
повинні забезпечувати створення слідчим усіх необхідних умов для
здійснення якісного і вчасного досудового розслідування;
– запропоновано зміни й доповнення до Конституції України, законів
України «Про Державне бюро розслідувань», «Про судоустрій та статус
суддів», у яких статус слідчих визначено як невід’ємний елемент судової
гілки влади України, з відповідними гарантіями незалежності, призначення,
звільнення

й

притягнення

до

дисциплінарної

відповідальності

та

підпорядкування під час здійснення досудового слідства виключно законуна
основі реалізації принципу верховенства права;
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отримали подальший розвиток:
– адміністративно-правові

аспекти

розвитку

слідчих

підрозділів

правоохоронних органів України, у результаті чого виявлено, що в
історичному аспекті слідчі підрозділи відносилися до правоохоронних
органів різного відомчого підпорядкування як органи виконавчої влади, що
вносило в процес досудового розслідування корпоративне забарвлення і
залежність від суб’єктивної волі тогочасних можновладців;
– наукові положення щодо спеціальних принципів адміністративноправового забезпечення слідчої діяльності як основоположні відправні
засади, ідеї, положення діяльності щодо забезпечення належних умов
здійснення

слідчими

своїх

повноважень

стосовно

розслідування

кримінальних правопорушень й надання необхідних адміністративних послуг
особам, які звернулися за відновленням порушених прав, свобод і законних
інтересів на етапі досудового розслідування;
– наукові положення стосовно невідповідності адміністративноправового статусу слідчих підрозділів Національної поліції України засадам
правової держави, у якій діє принцип розподілу влад і незалежності судової
влади, що потребує нагального передавання функції слідчих підрозділів і
відомчих слідчих Національної поліції в систему Державного бюро
розслідувань;
– зміст адміністративних процедур під час забезпечення слідчої
діяльності як специфічної адміністративної діяльності суб’єктів публічної
адміністрації, що здійснюється на основі матеріальних норм конституційного
права, які отримують реалізацію в процесуальних нормах адміністративного
права та складаються з етапів, стадій і дій щодо діяльності органів
досудового

розслідування,

з

питань

реєстрації

повідомлень

про
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правопорушення та організаційно-правових чинників отримання слідчими
дозволів на проведення обшуку, виїмки, негласних слідчих і розшукових дій;
– наукові

положення

ефективного

досвіду

країн-учасників

Євроатлантичної спільноти щодо забезпечення слідчої діяльності, у
результаті чого запропоновано, по-перше, використати судову модель
підпорядкування публічних осіб, які здійснюють досудове розслідування
судовій гілці влади, за якої слідчі будуть незалежними від органів виконавчої
влади; по-друге, удосконалено положення перехресних адміністративноправових

засад

інформаційного

у

сфері

кадрового,

матеріального,

фінансового,

досудового

розслідування

кримінальних

забезпечення

проваджень;
– наукові положення щодо підвищення ефективності адміністративноправого забезпечення діяльності слідчих органів України як системи
організаційно-правових

заходів

характеру, спрямованих

управлінського

й

публічно-сервісного

на створення для слідчих усіх умов для більш

якісного та вчасного досудового розслідування кримінальних проваджень;
удосконалено:
– методологію

адміністративно-правового

забезпечення

слідчої

діяльності як вчення про наукові методи пізнання щодо перетворення ідей,
теорій, принципів, форм і засобів публічної адміністрації та адміністративних
процедур на новітню теорію адміністративно-правового забезпечення слідчої
діяльності в Україні;
– поняття адміністративно-правового статусу слідчих органів СБУ як
системи завдань, обов’язків і прав співробітників-військовослужбовців або
працівників, які уклали трудовий договір із СБУ, та слідчих органів СБУ, які
відповідно до відомчого наказу призначенні слідчими та розслідують
невелику кількість кримінальних проваджень, пов’язаних з національною

34
безпекою, тероризмом і корупцією, як правило, у режимі державної
таємниці;
– зміст механізму адміністративно-правового забезпечення слідчої
діяльності як сукупності юридичних засобів функціювання специфічної
системи адміністративно-правового забезпечення слідчої діяльності з метою
гарантування її незалежності і, як результат, створення слідчим, а в
подальшому і суддям усіх умов для здійснення належного розслідування
кримінальних проваджень, а у подальшому справедливого й гуманного
судочинства за повного панування принципу верховенства права;
– наукові положення щодо методів адміністративної діяльності
суб’єктів публічної адміністрації щодо забезпечення слідчої діяльності – як
засоби, способи та прийоми цілеспрямованого впливу спеціальних суб’єктів
публічної адміністрації (суддівської і виконавчої гілок влади) на основі
реалізації

адміністративно-правових

норм

на

поведінку

учасників

адміністративно-правових відносин у сфері слідчої діяльності з метою
забезпечення права громадян на справедливе, своєчасне, гуманне досудове
розслідування кримінальних проваджень.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
матеріали дослідження впроваджені та можуть бути використані у:
– науково-дослідній сфері – результати, що в сукупності становлять
юридичну

теорію

адміністративно-правового

забезпечення

слідчої

діяльності, можуть бути основою для подальшого розроблення шляхів
розв’язання проблем адміністративного права (акт упровадження Науководослідного інституту публічного права);
– правотворчій
дисертації

сфері

використано

в

розслідування» (Додаток В);

–

висновки, пропозиції

законі

України

«Про

та рекомендації
Державне

бюро
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– правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів
підвищило ефективність діяльності слідчих органів (акт упровадження
Слідчого управління Головного управління поліції в Херсонській обл.);
– навчальному процесі – матеріали дисертації використані під час
підготовки

навчальних

посібників

і

курсу

лекцій

з

дисциплін

«Адміністративне право України», «Судові та правоохоронні органи
України». Положення дисертації використовуються під час читання лекцій з
адміністративного права України в Херсонському державному університеті
(акти впровадження Херсонського факультету Одеського державного
університету внутрішніх справ та юридичного факультету Херсонського
державного університету);
– правовиховній сфері – положення й висновки дисертації можуть бути
використані

в

заходах

щодо

підвищення

правової

культури

та

правосвідомості слідчих системи МВС (акт упровадження Слідчого
управління Головного управління поліції в Херсонській обл.).
Особистий унесок здобувача. У співавторстві написано та видано
навчальний посібник «Правознавство» (підрозділ «Система і джерела
адміністративного права» – 0,4 друк.арк.). У дисертації ідеї та розробки, які
належать співавторам, і положення дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук не використовувалися.
Апробація результатів дисертації. Підсумки розроблення проблеми в
цілому, окремі її аспекти та висновки було оприлюднено на 15 міжнародних,
усеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме: «Актуальні
проблеми запобігання та протидії корупції і охорони права власності»
(Херсон, 2011), «Право, держава та громадянське суспільство в умовах
системних реформ на шляху до євроінтеграції» (Дніпропетровськ, 2014),
«Нове міжнародне право та національне законодавство-нові завдання
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юридичної науки» (Київ, 2015), «Iнтеграція Молдови та України в
Європростір» (Молдова, 2015), «Тенденції та пріоритети реформування
законодавства України» (Херсон, 2015), «Права та обов’язки людини у
сучасному світі» (Одеса, 2015), «Юриспруденція і практика: проблеми
сучасного європейського інтеграційного процесу» (Братислава, 2015),
«Актуальні питання публічного та приватного права в контексті сучасних
процесів реформування законодавства» (Херсон, 2016), «Політико-правові
реформи та становлення громадянського суспільства в Україні» (Херсон,
2016),

«Протидія

злочинності

теорія

та

практика»

(Київ,

2016),

«Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи
розвитку» (Херсон, 2016), «Реформування правової системи України під
впливом Євроінтеграційних процесів» (Херсон, 2016), «Політико-правові
реформи та становлення громадянського суспільства в Україні» (Херсон,
2017),

«Особливості

нормотворчих

процесів

в

умовах

адаптації

законодавства України до вимог Європейського Союзу» (Херсон, 2017),
«Актуальні питання публічного та приватного права в контексті сучасних
процесів реформування законодавства» (Херсон, 2017).
Публікації. Основні положення та результати дисертації відбито у
двох індивідуальних монографіях, 22 наукових статтях, із них сім в іноземних
та вітчизняних виданнях, включених до міжнародних науковометричних баз;
семи тезах доповідей на науково-практичних конференціях і двох публікаціях,
що додатково відображають результати дослідження.
Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, 4
розділів, що містять 16 підрозділів, висновків, списку використаних джерел і
додатків. Повний обсяг дисертації складає 484 сторінки. Робота містить
список використаних джерел зі 534 найменувань.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛІДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

1.1. Поняття

й

зміст

адміністративно-правового

забезпечення

слідчої діяльності

Реформування кримінальної юстиції в Україні є визначною подією
в контексті докорінних політичних і соціально-економічних перетворень в
Україні, що спрямовано передусім на досягнення основного завдання
судочинства, а саме: захист прав, свобод і законних інтересів учасників
процесу відповідно до європейських стандартів та європейської філософії
досудового розслідування й судового розгляду кримінальних проваджень,
покликаних забезпечити виконання взятого Україною перед Радою Європи
зобов’язання щодо гуманізації чинного законодавства[172]. На сьогодні
реформування правоохоронної системи в Україні є питанням не тільки
адміністративно-правового забезпечення, а й визначення організаційноправових аспектів наукової організації праці слідчих, але йому в останні роки
майже

не

приділялося

адміністративно-правового

уваги.

Нині

відсутнє

забезпечення

чітке

діяльності

визначення

слідчого

на

законодавчому рівні, не визначено їхні повноваження, відповідальність і
адміністративні процедури діяльності слідчих підрозділів.
Більшість науковців, досліджуючи діяльність слідчих, роблять посилання
на кримінально-процесуальне право, що регулює діяльність слідства та
дізнання, оперативно-розшукову діяльність; виправно-трудове право, що
регламентує

порядок

виконання

покарань

за

вчинені

злочини,

не

враховуючи, що діяльність слідчих підрозділів базується не тільки на
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розслідуванні злочинів. Вони здійснюють розроблення й практичну
реалізацію узгоджених заходів з іншими підрозділами щодо своєчасного
виявлення, розкриття припинення та попередження кримінальних проступків
і корупційних діянь, усунення причин та умов, які сприяють учиненню їх та
ін. Це означає, що кожний орган, який бере участь у координації, у межах
своєї компетенції діє притаманними йому засобами і методами для
досягнення певної мети разом з іншими органами згідно з планом
узгоджених заходів щодо виявлення та розслідування кримінальних
правопорушень [193].
Якщо

розглядати

саме

поняття

“адміністративне-правове

забезпечення”, що є надзвичайно важливою категорією для адміністративноправової науки, то в жодному з наукових досліджень не вдалося віднайти
дефініції

цього

поняття,

хоча

на

сьогодні

більшість

учених-

адміністративістів застосовують саме цей термін.
З цього приводу Р. Ігонін зазначає, що попри поширене використання
означеного поняття в наукових працях, юридична наука ще не виробила
загальноприйнятих підходів до розуміння змісту терміна “адміністративнеправове забезпечення”. Такий стан справ не може не позначитися негативно
на якості наукових досліджень, у рамках яких використовується це поняття.
Тому

розкриття

забезпечення”
категоріального

змісту

сприятиме
апарату

словосполучення
більш

чіткому

“адміністративне-правове

формулюванню

адміністративно-правової

науки

понятійнозагалом

і

коректному використанню цього поняття зокрема [183].
Так, відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української
мови, слово “забезпечити”означає створити надійні умови для здійснення
чого-небудь; гарантувати щось; захищати, охороняти кого-, що-небудь від
небезпеки [63].
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Академічний тлумачний словник української мови трактує термін
“забезпечення” як позначення дії від слова “забезпечити” й означає:
постачаючи щось у достатній кількості, задовольняти кого-, що-небудь у
якихось потребах; надавати кому-небудь достатні матеріальні засоби до
існування;

створювати

надійні

умови

для

здійснення

чого-небудь;

гарантувати щось, захищати, охороняти кого-, що-небудь від небезпеки [12].
На думку К. В. Степаненко, “…відмінність в аналізі термінології
змістовного елемента, а також просте використання в тексті поняття
“забезпечення”, указує на відсутність єдиного його формулювання і
актуальність його розробки в сучасній юридичній літературі” [470].
А. А. Опалева вважає, що зміст поняття “правового забезпечення”
обмежується лише охороною і захистом порушених прав громадян [321]. А,
К. Г. Волинка зводить зміст поняття “правового забезпечення” прав і свобод
людини до поваги їх, дотримання, визнання та гарантії [70].
На

думку

О.

Дручек,

«

…у

загальноприйнятому

сенсі

під

забезпеченням мається на увазі надання (постачання) чогось або кимсь у
достатній кількості; створення повного і достатнього комплексу умов,
необхідних для здійснення чого б то не було; надання гарантій.
Неюридичний зміст поняття розкривається, наприклад, у Великому
тлумачному словнику української мови. Таке розуміння є основою
юридичних визначень правового забезпечення, більшість із яких в основі
мають наведену конструкцію. Зазначена обставина політомії терміна
зумовлює той факт, що в юридичній літературі використовуються різні
дефініції правового забезпечення, зокрема у спробі окреслити його механізм:
у контексті адміністративного права й діяльності йдеться про механізми
забезпечення «захисту», «охорони», «реалізації», «здійснення кантування»
тощо. Вочевидь, ці поняття не є тотожними, вони потребують розроблення
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26 чітких критеріїв диференціації, уточнення дефініцій, розмежування змісту
[157].
К. Б. Толкачев, А. Г. Хабібулін пропонують розглядати поняття
“забезпечення” у двох значеннях: по-перше, як діяльність державних органів,
громадських організацій, посадових осіб і громадян щодо здійснення своїх
функцій, компетенцій, обов'язків з метою створення оптимальних умов для
суворої, неухильної реалізації правових приписів та правомірного здійснення
прав і свобод, по-друге, як підсумок, результат цієї діяльності, що
виражається в реалізації правових приписів, прав і свобод громадян [492].
Низка вчених застосовують термін “адміністративно-правове регулювання”.
Словосполучення “правове регулювання” складається з двох окремих слів –
“правовий” і “регулювання”. Тож розглянемо тлумачення їх. У сучасній
українській мові “правовий” уживається для позначення того, що стосується
права як: 1) законодавства; 2) здійснюваної державою форми законодавства,
залежної від соціального устрою країни; 3) системи встановлених або
санкціонованих державою загальнообов’язкових правил (норм) поведінки,
що виражають волю панівного класу або всього народу; 4) виборюваних
народом справедливих соціального ладу та законодавства; 5) інтересів певної
особи, суспільної групи і т. ін., які спираються на закон, релігійні постулати,
давні звичаї тощо; 6) обумовлений постановою держави, установи і т. ін.
захист інтересів і можливостей особи щодо участі в чому-небудь, одержання
чогось тощо; 7) сукупність міжнародних угод, договорів, що регулюють
взаємовідносини держав у певних питаннях; 8) науки, що вивчає
юриспруденцію; 9) правознавство; 10) суд [12].
Регулювання – це дія за значенням слова “регулювати”. Під останнім у
тлумачному словнику розуміють упорядковувати що-небудь, керувати
чимось, підкоряючи його відповідним правилам, певній системі; домагатися
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нормальної роботи машини, установки, механізму тощо, забезпечуючи
злагоджену

взаємодію

складових

частин,

деталей;

зменшуючи

або

збільшуючи швидкість, величину і т. ін., досягати потрібної сили, належного
ступеня вияву чого-небудь [12].
Тобто правове регулювання є впорядкуванням чогось відповідно до
встановлених правових норм. У юридичній енциклопедичній літературі
правове регулювання роз’яснюється від лат. regulare (спрямовувати,
упорядковувати) як один з основних засобів державного впливу на суспільні
відносини з метою впорядкування їх в інтересах людини, суспільства й
держави. Є різновидом соціального регулювання. Предметом правового
регулювання є правові, політичні, економічні та інші суспільні відносини,
упорядкування яких неможливе без використання норм права [511].
Під

правовим

регулюванням

П. Рабінович

розуміє

здійснення

державною владою за допомогою всіх засобів владного впливу на суспільні
відносини з метою впорядкування їх, закріплення і розвитку [437].
Тобто відносини, що виникають у суспільстві між його членами,
повинні знаходити своє врегулювання різними нормами, у тому числі й
нормами права. У свою чергу М. Кельман, О. Мельник, О. Мурашин та інші
визначають адміністративно-правове регулювання як цілеспрямований уплив
норм адміністративного права на суспільні відносини з метою забезпечення
за допомогою адміністративно-правових засобів прав, свобод і публічних
законних інтересів фізичних та юридичних осіб, нормального функціювання
громадянського суспільства й держави [76]; здійснюваний усією системою
юридичних засобів державно-владний уплив на суспільні відносини з метою
впорядкування їх, закріплення, охорони та розвитку[283]; форму владного
юридичного впливу на суспільні відносини, що здійснюється державою за
допомогою всіх правових засобів з метою впорядкування їх, закріплення й
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забезпечення [76]. На думку О.М. Кривулі, поняття “діяльність” та
“суспільні відносини” мають спільне коріння: у процесі діяльності
отримують свій розвиток суспільні відносини, водночас, діяльність
людини опосередковується відносинами між ними [78]. Діяльність – це
система пов’язаних між собою єдиною потребою, метою і послідовністю
дій, учинків, операцій, менших за обсягом дій. Кожна з них має свій
предмет, мотив і мету. Але в сукупності вони спрямовані на реалізацію
єдиної

потреби,

мають

послідовне

цілеутворення,

включають,

за можливості, зміну або усунення перешкод аж до досягнення кінцевої
мети, яка полягає в зміні суспільних відносин в інтересах суб’єкта
діяльності [267].
За своєю суттю діяльність охоплює всі сфери життя. Так, наприклад,
у юридичній літературі мова йде про: 1) правоохоронну діяльність, під
якою розуміють надзвичайно складний і суперечливий вид соціальної
діяльності, що значною мірою визначається рівнем розвитку суспільства,
рівнем свідомості й правосвідомості людини, змістом і характером її
правових переконань [53]; 2) кримінально-процесуальну діяльність як
систему точно вказаних і детально регламентованих законом дій суб’єктів
кримінального судочинства, що здійснюються завдяки організаційній,
спрямувальній і вирішальній ролі органів держави (дізнання, слідства,
прокуратури, суду) у межах компетенції кожного з них [310]; 3)
оперативно-розшукову діяльність, тобто частину чи вид правоохоронної
діяльності. Оперативно-розшукову діяльність в Україні здійснюють як
правоохоронні органи, так і спецслужби [269]; 4) законодавчу діяльність
як нормотворчу діяльність, спрямовану на розроблення, прийняття і
забезпечення дії законів, що здійснюється громадянами, державними
органами

й

посадовими

особами,

а

також

органами

місцевого
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самоврядування, об'єднаннями громадян, науковими установами та
іншими суб'єктами [377]; 5) розвідувальну діяльність, яку розуміють як
систему застосування спеціальних сил, засобів, методів і здійснення
специфічних дій для одержання інформації про задуми, плани й заходи
іноземних спеціальних служб. Контррозвідувальна діяльність своїм
змістом

передбачає

протидію

розвідувально-підривній

діяльності

іноземних спеціальних служб, посяганням з боку окремих організацій,
груп та осіб [485,, с. 36–39] та ін.
З

наведених

понять

різних

видів

діяльності

видно,

що

“діяльність”передбачає активні, у межах правових норм, дії суб’єктів
державної влади в тому чи тому напрямі суспільного життя. Що стосується
діяльності слідчого як службової особи правоохоронних органів, то він
повинен

у

повному

обсязі

регулюватись

адміністративно-правовими

нормами, до яких відносять норми, якими керуються в процесі управління
слідчими підрозділами стосовно внутрішньої та зовнішньої сфер діяльності, а
саме: норми щодо розподілу функцій між слідчими підрозділами; норми
щодо розподілу функційних обов’язків між слідчими; норми щодо
матеріально-технічного та кадрового забезпечення слідчих підрозділів;
норми щодо впровадження науково- обґрунтованих способів і засобів
розслідування кримінальних правопорушень; норми щодо забезпечення
взаємодії слідчих з іншими працівниками правоохоронних органів у сфері
належного та своєчасного розслідування кримінальних правопорушень.
Адміністративно-правова регламентація діяльності правоохоронних
органів і слідчих, у тому числі щодо виявлення та розслідування
кримінальних

правопорушень,

забезпечує

проведення

відповідних

організаційних і планових заходів, основною метою яких є підвищення
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ефективності діяльності на основі об’єднання зусиль, спрямованих на
реалізацію повноважень, властивих кожному з цих органів.
З цього приводу О. М. Бандурка і М.М. Тищенко вказують, що мета
повинна бути конкретною і реальною, досягти яку можливо у визначений
термін і наявними можливостями, координуючи дії учасників [25].
Говорячи про правоохоронні органи, мають на увазі державну установу
(або державну юридичну особу), яка діє в системі органів влади й виконує на
основі

закону

державні

функції

(владні,

організаційно-розпорядчі,

контрольно-перевірочні тощо) у різних сферах внутрішньої та зовнішньої
діяльності української держави[272].
І. В. Бондаренко вважає, що правоохоронний орган – це державний
орган, виконання яким однієї чи кількох головних правоохоронних функцій є
визначальним у його діяльності, у зв’язку з чим він потребує специфічного
матеріально-технічного й іншого забезпечення, до працівників якого
законодавством пред’являються спеціальні вимоги та працівники якого з
метою ефективного виконання своїх обов’язків згідно із законодавством
наділяються різноманітними специфічними правами, мають відповідні пільги
та зовнішні ознаки приналежності до правоохоронних органів, підлягають
підвищеному правовому захисту [56].
Правоохоронні органи тісно пов’язані між собою. Вони утворюють
цілісну правоохоронну систему, у якій охорону правового порядку
здійснюють органи поліції, захист національної безпеки – органи СБУ,
розслідування злочинів – органи досудового розслідування, відновлення
порушеного права – судові органи [509].
У 2012 році КПК України із загального визначення поняття слідчий
вивів нове поняття – слідчий суддя. Відповідно до ст.3 КПК України це суддя
суду першої інстанцій, до повноважень якого належить здійснення в порядку,
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передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав,
свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та у випадку,
передбаченому ст.247 цього Кодексу, – голова чи за його визначенням інший
суддя Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду
області, міст Києва та Севастополя. Слідчий суддя (слідчі судді) у суді
першої інстанції обираються зборами суддів зі складу суддів цього суду
[252]. Це суддя, який виконує роль арбітра сторін обвинувачення й захисту
на стадії досудового слідства, а також здійснює судовий контроль за
додержанням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні. Саме слідчий
суддя приймає рішення про застосування запобіжного заходу та продовження
його терміну, видає санкції на слідчі дії, проводить допит свідків, участь яких
у судових засіданнях неможлива. Слідчий суддя є посадовою особою судової
влади, який покликаний реалізовувати її в кримінальному процесі [30].
Тобто, виходячи із наведеного, слідчий-суддя належить до судової
гілки влади, суд здійснює судовий контроль за діяльністю виконавчої гілки
влади та визначає, чи є вона законною або незаконною. Однак стверджувати,
що слідчий суддя, реалізовуючи свої повноваження, передбачені чинним
законодавством, утілює в судочинстві лише функцію судового контролю, є
неправильним, оскільки ця функція чітко виражена у повноваженнях
слідчого судді під час розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність
слідчого або прокурора в процесі досудового розслідування [30]. Окрім того,
на сьогодні функція контролю покладена на прокуратуру. Згідно з вимогами
ст. 121 Конституції України [236] нагляд за додержанням законів при
виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при
застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням
особистої свободи громадян, покладено саме на прокуратуру, а не на суд.
Аналогічні повноваження надані органам прокуратури Законом України
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«Про прокуратуру» [420]. В Україні правовий статус професійних суддів
регулюється Законом України «Про судоустрій та статус суддів». Згідно зі
ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в Україні діє єдина
система забезпечення функціювання судової влади – суди, органи
суддівського врядування, інші державні органи та установи системи
правосуддя – Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів
України, Державна судова адміністрація України та Національна школа
суддів України; інші органи державної влади й органи місцевого
самоврядування беруть участь в організаційному забезпеченні діяльності
судів. Державна судова адміністрація України забезпечує виконання рішень
про утворення чи припинення (ліквідацію) судів [428].
Суд є основним і обов’язковим суб’єктом як адміністративного права,
так і адміністративно-правових правовідносин, оскільки він забезпечує
законність правосуддя та виконання головних завдань адміністративного
судочинства. Серед них – справедливий, неупереджений і своєчасний
розгляд справ [210]. Адміністративно-правове регулювання діяльності
місцевих загальних судів в Україні здійснюється з використанням цілого
комплексу адміністративно-правових засобів з метою захисту прав і свобод
людини.
Відповідно до Конституції України на посаду судді може бути
призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший
шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної
діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним,
доброчесним і володіє державною мовою. При цьому спеціальним законом
можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді.
Для суддів спеціалізованих судів відповідно до закону можуть бути
встановлені інші вимоги щодо освіти й стажу професійної діяльності.
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Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за
поданням Вищої ради правосуддя в порядку, установленому спеціальним
законом. Призначення на посаду судді здійснюється за конкурсом, крім
випадків, визначених спеціальним законом[236].Низка вчених класифікують
повноваження слідчого судді за критерієм правового регулювання, а саме:
повноваження у сфері процесуальних відносин, пов’язаних із застосуванням
заходів кримінального провадження; повноваження, пов’язані з розглядом
і розв’язанням питань щодо видачі дозволу на проведення визначених у
законі слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших дій;
повноваження щодо розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого
або прокурора; повноваження з розгляду питань про відводи під час
досудового слідства прокурора, слідчого, перекладача, експерта, секретаря
судового засідання та ін.; повноваження на стадії досудового розслідування
долі речових доказів; повноваження щодо захисту прав людини та ін. [348].
Відповідним чином, органам досудового розслідування притаманні такі
ознаки органу держави: формується державою чи безпосередньо народом
відповідно до закону й функціює на його основі; має передбачені
конституцією чи іншими законами спеціальні завдання та функції, що
здійснює від імені держави; має державно-владні повноваження, які
дозволяють йому виконувати юридично обов’язкові ідеї: а) видавати
нормативні й індивідуальні акти; б) здійснювати контроль за точним і
неухильним виконанням вимог, передбачених відповідними актами; в)
забезпечувати й захищати певні вимоги від порушень шляхом застосування
заходів виховання, переконання, стимулювання, державного примусу – у разі
потреби; взаємодіє з іншими органами в процесі реалізації своїх
повноважень, керуючись принципом “дозволено лише те, що прямо
передбачено законом”; складається зі службовців, що перебувають в
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особливих правовідносинах з органом і один з одним: обсяг їхніх
повноважень і порядок використання їх установлюються законом і
набувають конкретизації в посадових інструкціях, штатних розкладах тощо;
має

необхідну

матеріальну

базу;

має

організаційну

структуру,

територіальний масштаб діяльності, систему службової підзвітності й
службову дисципліну [457].
Діяльність правоохоронних органів є публічною, багатоплановою,
кожний із зазначених органів відповідає в межах наділених повноважень за
власний

унесок

у

вдосконалення

діяльності,

щоденні

контакти

з

громадянами, допомогу їм у виконанні конституційних обов’язків тощо
[272].
Адміністративно-правове забезпечення передбачає регламентовану
адміністративно-правовими нормами діяльність суб’єктів державно-владних
повноважень, яка спрямована на створення необхідних умов для належного
функціювання певної сфери суспільного життя та встановлення системи
гарантій належного функціювання такої сфери [182].
На думку В. П. Плавича, правове регулювання – це здійснюване
державою за допомогою права й сукупністю правових засобів упорядкування
суспільних відносин, юридичне закріплення їх, охорона та розвиток [333].
Ознаками правового регулювання є: 1) наявність правового регулювання як
різновиду соціального регулювання; 2) за допомогою правового регулювання
відносини між суб’єктами набувають певної правової форми, яка має
споконвічно державновладний характер, тобто в юридичних нормах держава
вказує міру можливої та належної поведінки; 3) правове регулювання має
конкретний характер, тому що завжди пов’язане з реальними відносинами;
4) правове регулювання має цілеспрямований характер, воно призначене для
задоволення законних інтересів суб’єктів права; 5) правове регулювання
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здійснюється за допомогою правових засобів, які забезпечують його
ефективність; 6) правове регулювання гарантує доведення норм права до їх
виконання [457].
На підставі розв’язання спільних для всіх правоохоронних органів
завдань щодо виявлення та розслідування кримінальних правопорушень
підвищується ефективність скоординованих дій для забезпечення основної
мети

–

ефективності

діяльності

щодо

попередження,

виявлення

й

розслідування кримінальних правопорушень, притягнення до встановленої
законодавством відповідальності осіб, які їх учинили, відшкодування
завданої кримінальними правопорушеннями шкоди, відновлення порушених
прав та інтересів громадян і юридичних осіб [199: 412].
Слідча діяльність – це діяльність, що пов’язана із застосуванням
заходів державного примусу до громадян, які допустили порушення норм
кримінального законодавства. У процесі цієї діяльності має місце обмеження
прав громадян, у зв’язку з чим необхідне суворе дотримання вимог чинного
законодавства, що регулює цю діяльність. Ефективна діяльність органів
досудового розслідування може бути лише тоді, коли буде діяти принцип
невідворотності застосування того чи того заходу примусу, коли будуть діяти
норми, що забороняють ті чи ті дії, а також, коли ці норми будуть доведені
до відома людей. Така діяльність тісно переплітається з діяльністю слідчих
правоохоронних органів та слідчого судді.
Змістом

органів

досудового

розслідування

є

певний

порядок

кримінально-процесуальної діяльності слідчого, тобто певна, визначена в
законі форма досудового слідства. Сутність цієї форми розслідування, як
стверджує О.Михайлов, визначається завданнями, заради яких ця діяльність і
здійснюється [288].
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На сьогодні у вітчизняній юридичній літературі відсутній комплексний
підхід до визначення сутності поняття змісту адміністративно-правового
забезпечення слідчої діяльності. У цьому контексті родовими є поняття
змісту в його загальному розумінні й безпосередньо змісту правовідносин,
оскільки слідче забезпечення є специфічним різновидом останніх. Так,
тлумачний словник української мови трактує термін “зміст” у таких
значеннях: 1) суть, внутрішня особливість чого-небудь; 2) певні властивості,
характерні риси, які відрізняють дане явище, предмет від подібних явищ,
предметів і т.ін.; 3) розумна основа, мета, призначення чого-небудь [462].
На думку М.Л. Захарова і Є.Г. Тучкової, змістом правовідносин є
фактична правомірна поведінка суб’єктів, у якій реалізуються права та
обов’язки [177].
М.В. Кравчук підкреслює, що фактичним змістом є поведінка суб’єктів
правовідносин, тобто діяльність, у якій реалізуються суб’єктивні юридичні
права й обов’язки сторін. У свою чергу, юридичний зміст виражається власне
в суб’єктивних правах і суб’єктивних обов’язках учасників правовідносин
[247].
З цього приводу В.М. Кириченко зауважує, що юридичний зміст
відбиває передбачені нормами права реальні можливості стосовно здійснення
суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, тоді як фактичний – фактичну
поведінку, у межах якої реалізуються суб’єктивні права та юридичні
обов’язки суб’єктів правовідносин [197]
Із наведеного можна зробити висновок, що поняття юридичного змісту
є ширшим за обсягом, ніж поняття фактичного змісту, який передбачає
реалізацію лише одного з можливих у відповідності до законодавства
варіантів діяльності. Проте для правильного розуміння сутності змісту
адміністративно-правового

забезпечення

слідчої

діяльності

важливо
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враховувати

обидва

складники.

Розглядаючи

юридичний

зміст

адміністративно-правового забезпечення слідчої діяльності, доцільно чітко
усвідомлювати сутність понять суб’єктивних прав і суб’єктивних обов’язків.
На думку М.Л. Захарова та Є. Г. Тучкової, суб’єктивним правом є вид і міра
можливої поведінки особи, що знаходить відбиття в можливостях здійснення
певних дій, вимозі здійснення відповідних дій від інших учасників
правовідносин і звернення за захистом власного порушеного права.
Натомість, суб’єктивним обов’язком є установлена для задоволення
суб’єктивного права поведінка учасника правовідносин, що виражається в
необхідності здійснення певних обов’язкових дій та утримання від дій, якими
можуть бути порушені права інших суб’єктів, а також відповідальності за
скоєні правопорушення [177]. З цього приводу М.В. Кравчук указує, що
суб’єкт

може

реалізовувати

передбачені

законодавством

права

чи

відмовитися від використання їх, тоді як від виконання обов’язку не можна
відмовитися, оскільки відмова від виконання або неналежне виконання є
підставою для юридичної відповідальності [247].
Кримінально-процесуальна

діяльність

є

одним

з

різновидів

загальнолюдської діяльності з усіма рисами, властивими останній. Тому
вона, як і будь-яка інша діяльність людини, є рухом до визначеної мети, тому
що будь-яка діяльність, не зумовлена конкретною метою, безглузда.
Зрозуміло, що кримінальний процес, а саме кожна стадія кримінального
процесу, може бути правильно організована лише за умови визначення чіткої
власної мети, що відповідає меті всього процесу. Однак мало визначити мету:
не менш важливо правильно визначити завдання, розв’язання яких або якого
призведе до досягнення необхідної мети.
Говорячи про діяльність слідчих, необхідно передусім звертати увагу
на розслідування ними злочинів. Слід погодитись з ученими, які зазначають,
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що забезпечення та здійснення розслідування злочинів можливе лише за
допомогою відповідної діяльності. Необхідність її вивчення полягає в тому,
що вона відрізняється від інших видів людської діяльності своїм змістом,
сутністю, принципами побудови, особливостями реалізації, функціями,
завданнями та суб’єктами, які її виконують [72].
Діяльність слідчого під час розслідування злочину складається з двох
блоків: процесуального й непроцесуального. Основну частину діяльності
слідчого складають процесуальні дії, тобто такі, що передбачені й
регламентовані Кримінальним процесуальним кодексом України. Інші – це
не регламентовані законом заходи та прийоми слідчого з організаційнотактичного

і

технічного

забезпечення

провадження

досудового

розслідування, застосування яких не пов’язане з отриманням доказів у справі
[258].
Зміст

цієї

діяльності

полягає

в

пізнавальному

процесі,

який

реалізується за допомогою відповідних засобів, взаємодії певного кола
суб’єктів з метою встановлення об’єктивної істини. Говорячи про
розслідування

злочинів,

неможливо

обійти

техніко-криміналістичне

забезпеченням слідчої діяльності. Його розуміють як систему науковотеоретичних,

кримінально-процесуальних

положень

та

техніко-

криміналістичних засобів, а також технологій їх застосування з метою
ефективного розслідування, швидкого розкриття злочинів та запобігання їх
[326].
Правова

регламентація

діяльності

закладена

в

кримінально-

процесуальному кодексі України, законах України, актах Президента
України, Кабінету Міністрів України, рішеннях Конституційного Суду
України, міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, і внутрішніх нормативно-правових актах
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Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки
України, Фіскальної служби України та інших правоохоронних органів та
суду.
Діяльність слідчого щодо внесення відомостей до єдиного реєстру та
розслідування кримінального провадження є частиною кримінального
судочинства,

відповідно, його завдання є завданням слідчого апарату.

У юридичній літературі трактування терміна “адміністративно-правове
забезпечення” в більшості випадків прирівнюється до адміністративноправового регулювання, що не є правильним. Передовсім адміністративноправове забезпечення діяльності слідчого – це діяльність, спрямована на
зміцнення законності та правопорядку, спільна розробка та практична
реалізація узгоджених заходів щодо своєчасного виявлення, розкриття
припинення й попередження кримінальних злочинів і корупційних діянь,
усунення причин та умов, які сприяють учиненню їх, а також взаємодія з
іншими державними й громадськими організаціями, що покликані проводити
боротьбу з правопорушеннями, а в подальшому винесення рішення в
судовому порядку.

Виходячи з викладеного, доречно віднести органи

досудового розслідування до системи судової влади. Можемо говорити, що
адміністративно-правове забезпечення діяльності слідчого – це визначена в
нормативно-правових

актах

система

завдань,

функцій,

повноважень,

відповідальності, підслідності й адміністративної процедури діяльності
слідчих

підрозділів.

Належне

адміністративно-правове

забезпечення,

закріплене в законах і підзаконних нормативно-правових актах, є однією з
основних умов забезпечення діяльності органів досудового розслідування. До
системи адміністративно-правового забезпечення діяльності слідчого варто
віднести не тільки розслідування кримінальних проваджень, а й координацію
між правоохоронними органами

щодо підбору, розстановки і виховання
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слідчих кадрів, підвищення їхньої кваліфікації та професійної майстерності,
організацію відповідно до КПК та законів України розгляду і розв’язання
скарг і заяв громадян, що надходять у зв’язку з провадженням досудового
розслідування

кримінальних

правопорушень

та

виступають правовою гарантією забезпечення

повноваження,

які

режиму законності

в

розслідуванні злочинів, гарантією захисту законних прав та інтересів
громадян і держави.
Окрім того, професійна діяльність слідчих неможлива без широкого
кола наукових знань, які безпосередньо відносяться до юридичної та інших
наук, а саме: кримінально-правової та кримінально-процесуальної, де
визначається зміст і форма діяльності; криміналістичної, у якій накопичено
засоби та методи застосування досягнень науки з метою розкриття й
попередження злочинів, а також методика й тактика розслідування злочинів;
організаційно-управлінської, де за допомогою законних засобів виявляються
найбільш сприятливі умови діяльності для виконання поставленої мети;
психологічної, де визначено вимоги, які ставляться до виконавців та їх
керівників, а також рекомендації щодо найбільш правильної поведінки в
звичайних і конфліктних ситуаціях та прийоми виконання слідчих дій.
Таким чином, ми можемо стверджувати, що адміністративно-правового
забезпечення слідчої діяльності – це комплекс засад, форм і методів
адміністративної

діяльності

суб’єктів

публічної

адміністрації,

адміністративних процедур стосовно забезпечення права осіб на якісне і
своєчасне досудове розслідування кримінальних правопорушень, через
вирішення організаційно-правових питань щодо відбору, призначення та
притягнення

до

дисциплінарної

відповідальності

слідчих

публічної

адміністрації та матеріально-фінансових функцій органів виконавчої влади;
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Усе вище наведене дає можливість сформулювати наступні висновки
щодо розкриття поняття й змісту адміністративно-правового забезпечення
слідчої діяльності:
1) належне адміністративно-правове забезпечення, закріплене в законах
і підзаконних нормативно-правових актах, є однією з основних умов
забезпечення діяльності органів досудового розслідування;
2) до системи адміністративно-правового забезпечення діяльності
слідчого слід віднести не тільки розслідування кримінальних проваджень, а й
координацію дій правоохоронних органів України, забезпечення підбору,
розстановки і виховання слідчих кадрів, підвищення їх кваліфікації та
професійної майстерності, організація відповідно до КПК та законів України
розгляду і вирішення скарг і заяв громадян, які надходять у зв’язку з
провадженням досудового розслідування кримінальних правопорушень та
повноваження, що виступають правовою гарантією забезпечення режиму
законності в розслідуванні злочинів, гарантією захисту законних прав і
інтересів громадян та держави [413];
3) діяльність слідчого – це робота спрямована на зміцнення законності
та правопорядку, спільну розробку та практичну реалізацію узгоджених
заходів

щодо

своєчасного

виявлення,

розкриття,

припинення

та

попередження кримінальних проступків і корупційних діянь, усунення
причин та умов, які сприяють їх вчиненню, а також взаємодія з іншими
державними і громадськими організаціями, які покликані вести боротьбу з
правопорушеннями [413];
4) правові підстави діяльності органів досудового розслідування
містяться в нормативних актах різної юридичної сили: в законах, у
підзаконних нормативно-правових актах (указах Президента України, уряду,
у відомчих наказах, інструкціях, положеннях), усі вони загально визначають
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вимоги до слідчого та його правове становище, тому застосовувати їх норми
без конкретизації практично неможливо [466];
5) саме в конкретизації процесуально значущих дій і полягає значення
адміністративно-правового відомчого регулювання слідчої діяльності, проте
такі нормативно-правові акти як підзаконні приймаються на основі й на
виконання законів і не повинні їм суперечити;
6) у нормотворчій діяльності відомства до структури, яких входять
слідчі підрозділи, іноді виходять за межі своїх повноважень, що призводить
до порушення встановленої ієрархії нормативно-правових актів й принципу
законності [466].
7) в цілому доведено, що якісне і своєчасне адміністративно-правове
забезпечення слідчої діяльності є невід’ємним чинником для здійснення
правосуддя в Україні на засадах верховенства права.
Отже, базуючись на розглянутих підходах до визначення сутності
змісту

правовідносин,

пропонуємо визначити адміністративно-правове

забезпечення слідчої діяльності в системі судової влади як комплекс засад,
форм і методів адміністративної діяльності суб’єктів публічної адміністрації,
адміністративних процедур стосовно забезпечення права осіб і якісне та
своєчасне досудове розслідування кримінальних правопорушень шляхом
розв’язання організаційно-правових питань щодо відбору, призначення й
притягнення

до

дисциплінарної

відповідальності

слідчих

публічної

адміністрації та матеріально-фінансових функцій органів виконавчої влади.
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1.2.Адміністративно-правові аспекти розвитку слідчих підрозділів
правоохоронних органів України

В Україні слідча діяльність має надзвичайно важливе місце в
суспільній практиці, адже утвердження правової держави та громадянського
суспільства

неможливі

без

забезпечення

правосуддя

незалежним,

кваліфікованим, об’єктивним досудовим розслідуванням кримінальних
проваджень, що максимально захищають права і свободи громадян. Слідча
діяльність регулюється й забезпечується нормами багатьох галузей права, але
чільне місце в цій сфері належить адміністративно-правовим нормам, якими
регулюються

повноваження

управлінської

діяльності

між

окремими

органами, що діють в зазначеній сфері (Національна поліція України,
Прокуратура України, Служба безпеки України, Державна фіскальна служба
України, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро,
Державна кримінально-виконавча служби України та ін.)
Важливим

питанням

сьогодення

стає

реформування

системи

досудового розслідування. Існують різні думки щодо місця її перебування в
системі державних органів. Конституцією України передбачено формування
системи слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціювання.
Дискусії про місце слідчого апарату відбувалися впродовж його існування,
але особливо актуального характеру проблема визначення місця слідчого
апарату

в

системі

державних

і

правоохоронних

органів

та

його

підпорядкування набула в роки незалежності України, що обумовлено
прийняттям нової Конституції та розробленням концепції судово-правової
реформи.
Потребує

наукового

й

методологічного

дослідження

процес

реформування; визначення органів, які мають бути створені поряд з чинними
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або замість них, що позначені застосованим у Конституції України терміном
“система органів досудового слідства“. Відповідно до Конституції Україна є
суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою,
де людина, її життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека
визнаються найвищою соціальною цінністю, а права і свободи та гарантії їх
визначають зміст і спрямування діяльності держави. В Україні визнано
принцип верховенства права, він діє, а державна влада реалізується на
засадах її поділу на законодавчу, виконавчу й судову, органи якої
здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і
відповідно до законів України [236].
Виходячи із цього, виникає питання, до якої з гілок влади слід віднести
органи досудового розслідування. Досліджуючи історичні особливості
становлення й розвитку правоохоронної системи України і слідчого апарату,
не можна ігнорувати тісний зв’язок цього процесу зі становленням
державності, який почався ще з періоду Давньї Русі. З того часу пройдено
шлях від давнього суспільного ладу зі звичаєвим правом, складниками якого
були “суд божий – випробування залізом, вогнем і водою”, до процесу й суду
обвинувальних

з

чолобитниками

(позивачами,

потерпілими)

і

відповідальними (обвинуваченими) [266]. Цей шлях має давню історію.
Слово “історія” походить від грецького “ hіstоrіа ” – розповідь про минулі
події, дослідження минулого. Процес розвитку природи й суспільства. Наука,
що вивчає в хронологічній послідовності перебіг розвитку людського
суспільства та його закономірності [461].
Крім того, древні філософи говорили: “Без минулого не буває
майбутнього, забуття минулого загрожує повторенням його помилок”.
Дослідження розвитку слідчих підрозділів у правоохоронних органах
України в історико-правовому контексті пов’язане з певними труднощами,
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оскільки

існують

неоднозначні

підходи

до

визначення

періодизації

української державності та пов’язані з цим різні характеристики відповідних
державних інститутів. У процесі формування централізованої держави й
ускладнення

суспільного

життя

закономірно

відбувалося

поступове

зростання ролі державних органів у боротьбі зі злочинністю. Існує декілька
підходів до питання історичного розвитку слідчих підрозділів. О.М.Бандурка
вказував, що перші слідчі дії провів сам Бог, з’ясовуючи гріхопадіння Адама
і Єви в раю, розслідуючи вбивство Авеля [26].
Традиційно

історію

розвитку

слідчих

підрозділів

починають

висвітлювати в основному з часів Петра І. Але перші згадування йдуть із
Стародавнього Риму. Так званий “procurator” – розпорядник, управитель,
керуючий[461]. Така посада як державний чиновник запроваджувалась із
введенням Августовської Конституції. Особа, що обіймала цю посаду була
слугою імператора з представницькою владою, відігріваючи особливу роль
під час збирання податків, керування імператорським маєтком тощо[461].
Уперше введено інститут прокуратора

в провінціях Римської імперії

імператором Августом (Гай Юлій Цезар Октавіан,63 р. до н.е.–14 р.н.е.). У
подальшому це слово зазнало видозмін і отримало назву прокуратура.
Уперше була створена у Франції для потреб і захисту інтересів королівської
влади, що розділялася на королівських прокурорів, обов’язками яких стала
письмова частина правового процесу, і королівських адвокатів – усних
захисників обвинувачуваних [297].
А у таких державах, як Єгипет та Іудея, постійний нагляд за
громадянами з релігійних міркувань з використанням усіх

наявних

можливостей здійснювала й церква. Мета такого нагляду була благородною,
це охорона релігійних таємниць від профанації та богохульства. Свої позиції
церква, особливо католицька, щодо проведення розшуку та слідства ще
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більше укріпила на початку ХІІІ століття, і далі до часів середньовіччя ця
діяльність тільки підсилювалася. Спеціально створений 1231 р. Папою
Григорієм ІХ трибунал, який з часом отримав назву інквізиція, діяв протягом
кількох століть [297].
У Київській Русі розшукова діяльність, а разом з тим і слідство під час
розслідування правопорушень, що підпадали під категорію злочинів,
здійснювались майже так, як і в рабовласницьких державах Західної Європи.
Відмінність полягала лише у тому, що в слов’ян не було класичного рабства.
Давньоруське право тих часів складалося із сукупності законів та звичаїв, на
підґрунті чого й було створено досить розвинену правову систему.
З ХІV століття в частині України, що входила до Великого князівства
Литовського, розшукова діяльність мала таку організаційну форму місцевого
самоврядування, як копне коло. Це добровільно-примусовий союз населення
певної території для попередження правопорушень, розслідування їх і
розкриття, винесення вироків і виконання покарання винним без утручання
органів державного управління [156]. У ХV сторіччі на Русі сформовано
інквізиційний процес, який застосовувався в справах про розбійників та
лихих людей, де катування вважалось звичайним засобом отримання
показань і застосовувалось не тільки до обвинувачених, але й до свідків, а
судовий розгляд і винесення вироку були по суті його доповненням.
У ХVІ столітті було започатковано магістрат, головним завданням якого
була охорона від злочинних посягань і убезпечення мешканців міста й тих,
хто приїжджав. Адміністративно-каральні та охороні функції покладалися на
регіментера, який підпорядковувався війту – голові міського управління. За
часів польсько-литовського панування на українських землях каральні
функції перейшли в підпорядкування Речі Посполитої, де особливе значення
займала католицька церква. Певним чином посилилась відповідальність за
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всі злочини проти релігії. Діяльність польсько-литовської адміністрації на
українських землях була надзвичайно жорстокою.
До часів правління Івана Грозного справедливість у процесі досудового
слідства перевірялась посиланням на святе письмо. Повсюди було поширено
принцип заочного засудження без слідства, заслуховування виправдальних
показань обвинувачених без аналізування та оцінювання доказів сторін,
застосовувались репресії до невинуватих членів сімей.
У кінці ХVІІ – на початку ХVІІІ сторіччя одним з перших органів, що
був хоч якось схожий на слідчі підрозділи, був Розбійний приказ, перше
згадування про який датується 23 жовтня 1539 року в Губній Бєлозерській
грамоті. Пізніше його перейменовано на Сискний приказ, який до початку
ХVІІІ сторіччя займався справами про загальнокримінальні злочини. У той
же час дія цього органу обмежувалась лише Московським повітом [128].
Першим, хто розпочав підготовку до проведення реформ державного
апарату, був Петро І. Усього було видано близько 400 указів кримінальноправового характеру. В.О.Ключевський про той час писав: ”Неслухняність
чиновників приписам вищого начальства й навіть царським указам стали за
Петра І справжньою виразкою управління, що перевищувала навіть
сміливість старих московських дяків, які, бувало, на 15-му указі неодмінно
послати піддячого у справі постійно відмічали: “и по тому его великого
государя указу подьячий не послан”. Не допомагали ні штрафи, ні погрози
позбавити чину, ні навіть заслати на каторгу [200]. У зв’язку з цим виникла
потреба також і в органі, який би наглядав за виконанням законів установами
і контролював би їхні дії, а також уживав заходи щодо притягнення
правопорушників до відповідальності. Тому наказом від 02 березня 1711
року ”Об обязанностях Сената” створено орган фіскалів. Указом Урядового
Сенату від 05 березня 1711 року приписано обирати обер-фіскала, в
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обов’язки якого входило “…над всеми тайно надсматривать и проведывать
про неправый суд, также в сборе казны прочего”, що підпорядковувався
юстиц-колегії [128].Також було створено й прокуратуру, де однією з функцій
був розшук злочинців, тобто проведення попереднього слідства [480 c.10].
Цього ж року в усіх великих містах, у тому числі й Києві, уведено посади
державних сищиків, які провадили розшук і слідство для розслідування
резонансних справ: найбільших пограбувань, розбійних нападів, убивств
тощо.
Термін “слідчий” знайшов сучасне звучання після видання судових
статутів у 1864 році. 08 квітня 1782 року видано “Устав благочиния”. Це був
один з перших нормативно-правових документів, що регламентував дізнання
й досудове слідство за участю загальної поліції [156]., сформовано поліцію
як спеціальний державний орган, до завдань якого входила підтримка
“благочиния”, тобто

громадського порядку, у тому числі попередження,

запобігання й розслідування злочинів. Роль поліцейського розслідування
зводилась до встановлення осіб, які скоїли злочини та збирання доказів
їхньох провини [61].
У дореволюційній Росії слідство майже повністю зосереджувалось в руках
поліції, і відгуки про нього були негативними. На думку А.Ф.Коні, воно було
в “грубих і нечистих руках”[233].
Особливої уваги заслуговує судочинство та кримінальний процес, що
виникли й розвивалися в кінці XVI – на початку XVIІ ст. в Запорізькій Січі,
яка являла собою унікальну військову общину, подібної до якої у світі не
було.

Михайлов А.І. писав, що слідство й відправлення правосуддя в

Запорізькій Січі були досить оригінальні [287].
Писаних кримінальних та кримінально-процесуальних законів, на основі
яких винуваті в здійсненні злочину притягувалися до відповідальності в
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Запорізькій Січі майже не було. Судочинство провадилось на основі
звичаєвого права. З цього приводу дослідник Д.І. Яворницький указував, що
“запорожці не мали письмових законів, а військові суди вирішували справи,
керуючись давніми звичаями та здоровим глуздом” [520]. Тільки у складних
випадках судді зверталися за порадою до кошового та старшини.
Одним із етапів становлення розвитку слідства вважається доба
Центральної Ради та Гетьманату. Так, за часів Гетьманату в складі
гетьманського штабу перебували службовці, яким було надано право
здійснювати попереднє розслідування.
Після жовтня 1917 року система Російської імперії була зруйнована і в
той час функції досудового слідства здійснювали різні органи, а саме:
народні слідчі, штаби Червоної гвардії, слідчі комісії та ін.
Найбільш виважену і законодавчо забезпечену правоохоронну систему
вдалося розробити гетьману Скоропадському.У лютому 1918 року в Бресті
було підписано мирний договір України і Центральних держав. Брестський
мир змінив правовий статус військ центральних держав на території УНР з
окупаційного на союзний і позбавив українські землі радянської залежності.
Радянська Росія формально визнала умови миру, але не збиралася погодитися
з утратою територій колишньої імперії. Постало питання про захист кордонів
новоствореної української держави. У деяких прикордонних пунктах був
установлений тимчасовий митний нагляд. До відпрацювання нового митного
статуту тимчасовий митний нагляд здійснювався згідно з Митним статутом
(1910 р.) і за вимогами Загального митного тарифу (1903 р.). Попереднє
слідство під час виявлення спроб незаконного вивозу або ввозу на територію
України товарів не провадилось, але контрабандні товари вилучалися й
направлялися до Київської митниці після укладення товарного опису. Уряд
визнав за доцільне повернення до порядку, чинного в Російській імперії до
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1898 року, коли кордонна охорона мала особисту організацію, але складала
частину митного відомства. На підставі цих рішень уряд УНР затвердив
Статут кордонної охорони, у якому визначався штатний розклад і посадові
оклади утримання прикордонників [504].
18 травня 1918 року в складі МВС було створено Департамент Державної
варти, на який було покладено повноваження з охорони державної безпеки й
правопорядку [484]. 24 вересня 1918 року затверджено тимчасову постанову
Ради Міністрів “Про заходи проти осіб, які загрожують державній безпеці
Української Держави та її правопорядку” [504].У ній було визначено порядок
проведення окремих слідчих дій, затримань, арештів, обшуків органами, на
які покладалось проведення дізнання. Правила кримінального судочинства, у
тому числі проведення попереднього розслідування у кримінальних справах,
визначались Статутом кримінального судочинства.
24 січня 1919 року було видано закон Української народної республіки
“Про оголошення військового стану та стану облоги на Україні”, згідно з
яким уся територія УНР оголошувалась на військовому стані, та цим же
законом були створені надзвичайні військові суди.

Значним недоліком

зазначеного закону було те, що в надзвичайних військових судах не
проводилось попереднє слідство. У статті 13 закону лише зазначалось, що “у
тому разі, як справа, що поступила до суду, не зовсім з’ясована й вимагає
розслідування, голова передає її найближчому військовому слідчому або
старшині, якого буде призначено військовим начальником. Слідчий чи
старшина формального слідства не веде, а тільки з’ясовує обов’язково
протягом найбільше трьох діб питання, визначені йому Головою Суду, й
повертає справу Голові, який дає їй рух, згідно зі статтями 12 і 13 цього
закону” [67].
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28 червня 1922 року постановою Всеукраїнського Центрального
Виконавчого

Комітету

(ВУЦВК)

в

Україні

було

створено

органи

прокуратури. Вони були засновані у складі Народного Комісаріату юстиції як
окремі відділи, що підпорядковувались безпосередньо Народному Комісару
юстиції, який постановою ВУЦВК призначався також і прокурором. Першим
наркомом юстиції та першим прокурором Республіки було призначено М.О.
Скрипника.
Робота прокуратури за даними того часу: “Становище обвинувача було
трагічним. Він залежав одночасно від місцевої Ради, яка призначає його; від
суду, який доручив йому ведення справи і може в будь-який момент
паралізувати його виступ на суді; від колегії правозаступників, яка визначає
йому винагороду і може вимагати від нього відповіді та подавати про його
виключення; …від будь-якого промовця з натовпу… Сьогодні обвинувач, а
завтра захисник з … аналогічної справи, він грав своїми переконаннями”
[272].
Цього ж року затверджено Кримінально-процесуальний кодекс, де
збільшено роль прокурорського нагляду за слідством і визначено підслідність
розслідування злочинів між слідчими. Він складався з 6 розділів, 32 глав і
481 статті. Першим принципом, який знайшов відбиття в КПК, був принцип
законності й недоторканності особи. У ст.5 КПК зазначалося, що “ніхто не
може бути позбавлений свободи і взятий під варту інакше, як у випадках,
указаних у законі, і в порядку, законом визначеним”. Відповідно до ст.6
“кожен суддя і кожен прокурор, який виявив у межах свого відділу чи району
утримання кого-небудь під вартою без законної підстави уповноважених на те
органів або більше строку, встановленого законом або судовим вироком,
зобов‘язаний негайно звільнити неправильно позбавленого свободи”. Цим же
кодексом було визначено органи спеціальних інспекцій, а саме податкової,
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санітарної, продовольчої, торгової , інспекції праці та інші, функції яких
направлені на встановлення й розслідування зловживань і правопорушень,
переслідуваних у кримінальному порядку. Порушення у сфері діяльності
кожної з цих інспекцій завжди є очевидними, тому складалися акти, протоколи
або довідки. В. Громов уважав, що віднесення спеціальних інспекцій,
адміністративних установ і посадових осіб до органів дізнання було не зовсім
вдалим, воно тільки вносило плутанину й неясність у визначення поняття
“органи дізнання” [134].
У 1924 році на V Всеросійському з’їзді діячів юстиції обговорювалося
питання про передачу слідчого апарату в адміністративне підпорядкування
органів прокуратури, що було зроблено 01 жовтня 1928 року в УРСР.До 1928
року система органів попереднього розслідування будувалась таким чином:
кримінальні

справи,

підсудні

військовим

трибуналам,

розслідувались

військовими слідчими; справи про державні та інші особливо небезпечні
злочини,

що

розглядались

військовими

трибуналами,

розслідувались

надзвичайними комісіями; справи, віднесені до компетенції народних судів,
розслідувались або органами дізнання (у більшості випадків міліцією), або ж
народними слідчими, які входили до системи органів юстиції та працювали
під контролем народних судів.01 жовтня 1928 року слідчий апарат передано в
адміністративне підпорядкування органів прокуратури, а з 1929 року він
підпорядковувався прокуратурі. Знаходячись у складі прокуратури, слідчі
підпорядковувались
організаційному,

прокурору

службовому

не
та

лише

в

процесуальному,

адміністративному

а

відношенні.

і

в
На

прокурорів покладалося безпосереднє спостереження за діяльністю слідчих
органів і дізнання у сфері розкриття злочинів, а також за діяльністю органів
державного Політичного Управління; підтримка обвинувачення в суді;
спостереження за правильністю утримання в'язнів під вартою. З цього приводу
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Ф.К. Глух писав, що широкі права й обов'язки покладалися на прокурорів у
сфері боротьби зі злочинністю: порушення судового переслідування; дача
вказівок і роз'яснень органам дізнання й досудового слідства; затвердження
обвинувальних висновків; участь у розпорядчих засіданнях суду; підтримка
обвинувачення в суді; опротестування вироків і ухвал, що виносяться судом;
перевірка правильності утримання під вартою у всіх без винятку місцях
позбавлення волі та звільнення осіб, які неправильно утримуються[117].
Неможливо

обійти

питання

штучного

голодомору

в

Україні

запровадженого верхівкою комуністичного тоталітарного режиму та роботи
правоохоронних органів у цей період. Голодомор як політику геноциду
15 травня 2003 року визначено в постанові Верховної Ради України.
28 листопада 2006 року Верховна Рада, “… визначаючи Голодомор
1932–1933 років в Україні відповідно до Конвенції від 09 грудня 1948 року
про запобігання злочину геноциду та покарання за нього як цілеспрямований
акт масового знищення людей”, прийняла Закон “Про Голодомор 1932–1933
років в Україні”. Стаття 1 Закону говорить: ”Голодомор 1932–1933 років в
Україні є геноцидом українського народу” [360]. Практично про діяльність
правоохоронних органів того часу історики дуже мало пишуть. Оскільки
частину документів було просто знищено, частина осіла в Москві, частину
було втрачено під час війни.

Лише останнім часом почали з’являтись

дослідження в цьому напрямі, оскільки лише 2007 року розпочались перші
розсекречення документів, у тому числі й слідчі справи, з Галузевого
державного архіву служби безпеки України (практично всі вони мають гриф
таємності). Так, А.Р.Бородкіна говорила, що голод 1932–1933 років був не
через неврожай, а тому, що в людей забрали все, що можна було забрати.
Голод створено штучно [120].
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У серпні 1932 року було введено смертну кару за розкрадання
колгоспної власності, чим санкціоновано вбивство голодних селян, які
збирали колоски на колгоспних полях. За той час писали, “що протягом
1931–1932 року загони військових, міліції та чекістів обшукували села
України, нишпорили по хатах й обійстях, зривали підлоги, розкопували
городи, за жменю зерна всіх розстрілювали... Нелюдськими засобами
творення голоду-геноциду Україна в 1932–1933 роках була перетворена на
цвинтар просто неба” [119] , тобто це були масові репресії. Оперативнослідча робота органів ДПУ зводилась до репресивних заходів, практично без
суду людей ув’язнювали в концтабори, відправляли на висилки та
розстрілювали.
У 1937–1938 роках існувала так звана особлива трійка НКВС – орган
позасудового винесення вироків у СРСР, що діяла під час Великого терору.
Трійки формувалися зазвичай на рівні області. Складалася з начальника
підрозділу НКВС, секретаря обкому партії й прокурора. Ще раніше трійки
при колегії ОДПУ – попередника НКВД – виносили вироки за статтями
кримінального кодексу. 31 липня1937 року голова НКВС М.Єжов підписав
наказ НКВС № 00447 “Стосовно операції з репресування колишніх куркулів,
карних злочинців і інших антирадянських елементів”, у якому визначалося
завдання розгрому “антирадянських елементів” і склад “оперативних трійок”
із прискореного розгляду справ такого роду. Цей наказ був схвалений на
пленумі ЦК ВКП(б). До складу трійки зазвичай уходили: голова – місцевий
начальник НКВС, члени – місцеві прокурор і перший секретар обласного,
крайового або республіканського комітету ВКП(б). Для кожного регіону
Радянського Союзу встановлювалися ліміти з “Першої категорії” (розстріл) і
з “Другої категорії” (заслання в табір на термін від 8 до 10 років). Підвалини
спрощення процедур судочинства, що стосувалися лише злочинів, пов'язаних
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з

терористичними

актами

та

терористичними

організаціями

проти

працівників радянської влади, було закладено ще Постановою ЦВК та РНК
СРСР від 01 грудня 1934 року [352] та злочинів, пов'язаних з диверсіями і
шкідництвом.
Цим розпочато тенденцію застосування репресивними органами
спрощених процедур слідства та судочинства, що вплинуло в пізніші часи на
заміну ведення судочинства такими позасудовими органами, як трійки
НКВС. Спрощена процедура судочинства суперечила нормам 111 статті
Конституції 1936 року, яка передбачала без винятків відкритість судового
процесу та забезпечення обвинуваченому права на захист. Перед війною
організаційно органи військової прокуратури очолювали Головна військова
прокуратура Армії і Головна прокуратура ВМФ, які існували окремо. Далі в
діючій армії функціювали військові прокуратури фронтів, флотів, армій,
флотилій, корпусів і дивізій. Крім того, було створено військову прокуратуру
залізничних

військ

підпорядковувалися

і

військову

Головній

прокуратуру

військовій

військ

прокуратурі

та

НКВС,
мали

що
свою

структуру. На початок війни штат цих військових прокуратур становив
чотири офіцери (військовий прокурор і три військових слідчі), але в 1942
році через нестачу кадрів штат було скорочено до двох осіб (військовий
прокурор та слідчий) [131].
3 лютого 1941 року Указом Президіуму Верховної Ради СРСР
народний Комісаріат внутрішніх справ було поділено на два наркомати:
народний Комісаріат внутрішніх справ і народний Комісаріат державної
безпеки. Після розділу в органах державної безпеки залишились і діяли слідчі
відділи, які раніше провадили слідство у справах про державні злочини, а в
органах внутрішніх справ – відділи боротьби з бандитизмом, які провадили
слідство у справах своєї компетенції.У роки війни та післявоєнні роки
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слідство проводилось як прокуратурою, так і Народним комісаріатом
внутрішніх справ (НКВС). Нагляд військових прокурорів за законністю
здійснювався в той час на підприємствах, в установах та організаціях, які
були переведені на воєнний стан і працювали на потреби оборони держави
[221].
З метою зміцнення трудової та виконавської дисципліни Указом
Президії Верховної Ради СРСР у вересні 1943 року прокурорсько-слідчим
працівникам

установлюються

класні

чини

з

видачею

форменого

обмундирування. Одночасно вводиться порівняльна градація класних чинів
прокурорів і слідчих, прирівняних до військових звань.Упродовж 1943–1944
років при наркоматах внутрішніх справ СРСР було створено спеціальний
орган – “особлива нарада”, за рішенням якої виселялися кримські татари,
яких було оголошено зрадниками радянської влади та західних українців
“бандерівців”, до числа яких потрапляли всі, хто виявляв будь-яку непокору.
До них було застосовано адміністративно-силові методи. Відповідним чином
їх вивозили лише за рішеннями (як приклад, Постанова державного комітету
оборони № 684 від 29 жовтня 1944 року “Про вивезення із західних
областей”), без будь-якого розслідування було вивезено понад 30 тисяч осіб з
України до Архангельська, Комі АРСР [262].
Депортували сім’ї не тільки за провини, а і за невступ до колгоспів, їх
зараховували куркулями або ворогами колгоспного ладу. Усього за
1944–1953 роки із західних областей України було вивезено 203 662 особи. Із
Криму виселено понад 225 009 осіб, і це лише за даними, що збереглися. До
сьогодні точна кількість депортованих не встановлена. Тобто проведення
будь-якого слідства на той час було майже відсутнім.
У жовтні 1949 року рішенням Ради міністрів Союзу РСР органи міліції
з Міністерства внутрішніх справ передано в Міністерство державної безпеки,
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а оскільки МДБ згідно з чинним законодавством було органом слідства, то в
процесі затвердження нових штатів в органах міліції наказом МДБ СРСР
було створено слідчі відділи. Незабаром слідчі апарати в органах міліції
вкомплектували особами, які мали досвід розслідування кримінальних справ.
У 1953 році Міністерство внутрішніх справ та Міністерство державної
безпеки об‘єднано в одне – Міністерство внутрішніх справ СРСР, а в 1954
році у зв‘язку з виділенням з МВС органів державної безпеки і створенням
Комітету державної безпеки при Раді Міністрів СРСР і Радах Міністрів
республік органи міліції залишились у складі МВС.У 1954 році було
створено Комітет Державної Безпеки СРСР (з 05 липня 1978 року – КДБ
СРСР). У листопаді 1991 року КДБ СРСР перетворено в Міжреспубліканську
службу безпеки (МСБ), Центральну службу розвідки СРСР і Комітет з
охорони державних кордонів СРСР, а з 1961 року провадження слідства
надано й органам Комітету Державної Безпеки.Кримінально-процесуальним
кодексом УРСР 1960 року визначено підслідність слідчих прокуратури,
слідчих органів державної безпеки, а також органів слідства й органів
дізнання. Згідно із законодавством 1961 року слідчі апарати існували у складі
органів прокуратури, органів державної безпеки і внутрішніх справ.06 квітня
1963 року Президією Верховної Ради Союзу РСР видано Указ “Про надання
права провадження попереднього слідства органам охорони громадського
порядку”. Цим Указом створювався слідчий комітет у системі МВС. А 13
червня 1963 року розпорядженням Ради Міністрів УРСР № 827-97
затверджено штат слідчого управління Міністерства охорони громадського
порядку [188].
У зв’язку з цим, Указом Президії Верховної Ради УРСР від 13 липня
1963 року було розмежовано підслідність між слідчими прокуратури і
слідчими Міністерства охорони громадського порядку УРСР [496].
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Підслідність слідчих органів державної безпеки залишалася без змін.
Таким чином, згідно зі ст.102 КПК УРСР у редакції від 13 червня 1963 року
органами попереднього слідства є слідчі прокуратури, слідчі органів
внутрішніх справ і слідчі органів державної безпеки.
14 червня 1963 року відповідно до зазначеного Указу та відповідного
розпорядження Ради Міністрів УРСР від 13 червня 1963 року № 827-97рс,
МОГП Української РСР видано наказ № 0189, яким затверджено штат
слідчого управління Міністерства охорони громадського порядку [17], а
наказом № 0190 оголошено посадові оклади працівникам слідчих апаратів
МОГП УРСР [17].
З цього приводу З.М. Онищук указував, що “надання права
провадження досудового слідства органам охорони громадського порядку
означає певну тенденцію до розвитку слідчого апарату в СРСР, яка може
призвести до передачі всього досудового слідства в Міністерство охорони
громадського порядку”[320].
Відповідно до чинного кримінально-процесуального законодавства на час
утворення слідчого апарату в МВС право провадження слідства надавалося
лише слідчим прокуратури та Комітету державної безпеки. Органам охорони
громадського порядку, як тоді називались органи внутрішніх справ,
дозволялося провадження дізнання у справах, за якими здійснення
попереднього слідства не обов’язкове, а також провадження невідкладних
слідчих дій у справах, підслідних слідчим прокуратури.
Окрім того, чинне законодавство передбачало, що начальники виправнотрудових установ, як органи дізнання, могли проводити розслідування
у справах про злочини, що вчинені в розташуванні виправно-трудових
установ як особами, які відбувають покарання, так і іншими особами, у тому
числі вільнонайманими робочими та службовцями.
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Також мав право на проведення дізнання й підрозділ Міністерства
внутрішніх справ – Управління пожежної охорони, яке організовувало
і спрямовувало роботу з попередження та недопущення пожеж на території
Української республіки, сновним завданням яких була охорона державного й
громадського майна, а також особистого майна від пожеж, попередження та
ліквідація пожеж.
Капітани морських суден, які знаходилися в дальньому плаванні,
також є органами дізнання у справах про всі злочини, учинені членами
екіпажу, а також іншими особами, які знаходилися на кораблі під час його
перебування в дальньому плаванні. Дізнання міг проводити особисто капітан
корабля, або за його дорученням один із помічників, або інша особа з числа
керівного

складу

республіканське

екіпажу

корабля.

Радянське

кримінально-процесуальне

загальносоюзне

законодавство

не

й

містить

спеціальних указівок про порядок проведення слідчих дій на морських
суднах, що знаходяться в плаванні. Права капітанів морських суден було
визначено Кодексом торговельного мореплавства Союзу РСР, затвердженим
Указом Президії Верховної Ради від 17 вересня 1968 року, що діяв як
загальносоюзний закон [206].
Після створення незалежної держави України в період з листопада
1991 до лютий 1992 року в складі Служби безпеки було створено Головне
управління розвідки, Головне управління контррозвідки, Управління „К”
(боротьби з корупцією й організованою злочинною діяльністю), низка інших
основних і допоміжних підрозділів (інформаційно-аналітичний, слідчий,
оперативно-технічний,

урядового

зв’язку,

військово-медичний,

мобілізаційний, оперативного документування, міжнародних зв’язків, роботи
з особовим складом, громадських зв’язків, інспекторських тощо), Інститут
підготовки кадрів служби національної безпеки України, а також управління
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СНБ України в областях і Служба національної безпеки Кримської АР (нині
– Головнеуправління СБУ в АР Крим). Відповідно до Закону України від 05
лютого 1998 року ”Про внесення змін у Закон України ”Про Державну
податкову службу в Україні” [358] і в підрозділах податкової міліції
Державної податкової адміністрації було введено посади слідчих.
Але на засіданні Кабінету Міністрів України 27 травня2014 рокубуло
оприлюднено

інформацію,

що

замість

ліквідації

Міндоходів

його

перейменують на Державну фіскальну службу. Останню пропонувалося
підпорядкувати Міністерству фінансів. Державна фіскальна служба на базі
Міндоходів була утворена Постановою КМУ від 21 травня 2014 року № 236,
але сталася технічна помилка й станом на 01 березня 2017 року в ній не
вказано за слідчі підрозділи, у той же час у кримінальному процесуальному
кодексі України ст.38 визначено слідчі підрозділи органів, що здійснюють
контроль за додержанням податкового законодавства, а частиною 3 ст. 216
цього ж кодексу визначено, що слідчі органів, які здійснюють контроль за
додержанням

податкового

законодавства,

здійснюють

злочинів, передбачених ст. 204, 205, 205-1, 212,

розслідування

212-1, 216,218-1, 219

Кримінального кодексу України. [252]
У 2015 році створено нові органи, яким надається право розслідування,
відповідно до законів “Про державне бюро розслідувань“, ”Про Національне
антикорупційне бюро України“ [403]та відповідно до постанов Кабінету
Міністрів України від 18 травня 2016 року № 343 “Деякі питання оптимізації
діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції [364], а
також № 348 “Про ліквідацію територіальних органів управління Державної
пенітенціарної служби та утворення територіальних органів Міністерства
юстиції” [398].
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Таким чином в історичному аспекті слідчі підрозділи відносилися до
правоохоронних органів різного відомчого підпорядкування, як органи
виконавчої влади, що вносило в процес досудового розслідування
корпоративне забарвлення і залежність від суб’єктивної волі можновладців,
які знаходилися при владі.
Усе вище наведене дає можливість сформулювати наступні висновки
щодо генези слідчої діяльності:
1) визначено, що істотне значення для зваженого вирішення сучасних
проблем має неупереджений аналіз історії як правових ідей, так і структур
влади. Відхід від принципу історизму «посилює відрив держави від
громадянського суспільства, робить державний механізм деструктивним»;
2) Проаналізовано основні історичні події й періоди, документи, думки
вчених та історичних постатей, які мають значення і стали визначними для
створення системи досудового розслідування;
3) на підставі здійсненого аналізу зроблено висновок, що в сучасній
суспільно-політичній обстановці суттєвого значення набуває істориконаціональний досвід як при формуванні правової системи в цілому, так і при
визначенні шляхів розвитку окремих галузей права або напрямів діяльності, в
тому числі й у частині, що стосується визначення шляхів розвитку слідчого
апарату або його реформування [523];
4) доведено, що в історичному аспекті адміністративно-правове
забезпечення діяльності органів досудового розслідування в системі
правоохоронних

органів

розглядалось

як

адміністративно-правове

провадження з метою забезпечення досудового розслідування, що було
різновидом державного управління у сфері боротьби зі злочинністю. Відомчі
слідчі та слідчі підрозділи підпорядковувалися по службі вищим по ієрархії
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органам, які за своєю сутністю були органами дізнання, які мали б
виконувати доручення слідчих;
5) акцентовано увагу, саме в такому перевернутому з ніг на голову
стані десятиліттями існували слідчі органи, коли їх забезпечували органи
виконавчої влади, з владними повноваженнями щодо слідчих, що приводило
до залежності їх від органів виконавчої влади.
Отже,в історичному аспекті адміністративно-правове забезпечення
діяльності органів досудового розслідування в системі правоохоронних
органів розглядалось як адміністративно-правове провадження з метою
забезпечення досудового розслідування, що було різновидом державного
управління у сфері боротьби зі злочинністю. Відомчі слідчі та слідчі
підрозділи підпорядковувалися вищим за ієрархією органам, які за своєю
сутністю були органами дізнання, що мали б виконувати доручення слідчих.
Саме в такому перевернутому з ніг на голову стані десятиліттями існували
слідчі органи, коли їх забезпечували органи виконавчої влади, з владними
повноваженнями стосовно слідчих, що призводило до залежності їх від
органів виконавчої влади.

1.3.

Методологія

аналізу

оптимізації

та

ефективності

адміністративно-правового забезпечення слідчої діяльності в Україні

Побудова правової держави вимагає насамперед реалізації засад
верховенства права, а головним напрямом діяльності держави є забезпечення
прав і свобод людини. Сучасне управління охоплює всі сфери життя, тому
що праця неможлива без організації, порядку. Суспільство зацікавлене, щоб
органи досудового слідства виконували роботу вміло і якісно. На сьогодні
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проблемам управління слідчими підрозділами приділяється ще невиправдано
мало уваги[115].
Розглядаючи

сучасні

тенденції

розвитку

органів

досудового

розслідування правоохоронних органів (постійне збільшення питомої ваги
розслідування

слідчими,

особливо

органами

поліції,

кримінальних

проваджень; удосконалення організаційних форм діяльності, підвищення
рівня професійної майстерності слідчих; зростання технічної озброєності
підрозділів, використання ними сил і засобів криміналістичних та інших
служб правоохоронних органів; активізація впровадження в слідчу діяльність
передових досягнень науки і практики; удосконалення організаційної
структури цих підрозділів; звернення особливої уваги на питання наукової
організації управління та праці в системі досудового розслідування), варто
визначити форми та способи управління процесом розвитку слідчих
підрозділів, шляхи, методи й засоби вдосконалення системи.
Досліджуючи

питання

методології

адміністративно-правового

забезпечення слідчої діяльності в Україні, неможливо обійтись без
загального

наукового

визначення

поняття

“методологія”.

Оскільки

методологія покладена в основу організації наукових досліджень конкретнонаукової діяльності, то вона їх описує й обґрунтовує. [489].
У сучасній науці існує декілька підходів до визначення поняття
“методологія”. Низка вчених розглядає методологію як систему методів
пізнання, зокрема й конкретних. Вона мислиться як певний арсенал методів
діяльності. Недоліки такого підходу в тому, що методологія, з одного боку,
звужується до розуміння тільки методів і тільки методів пізнання. Такий
погляд не враховує методологічну роль принципів, теорій і парадигм. З
другого боку, методологія в цій транскрипції стосується тільки пізнавальної
діяльності. Насправді, діяльність характеризується принаймні трьома її
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різновидами:

пізнавальною,

практичною

та

оцінною,

які

взаємно

доповнюють один одного в реальній життєдіяльності. Немало важить і те,
що, зводячи методологію до системи методів, викликає сумнів у застосуванні
до неї терміна “система”[21].Інші науковці стверджують, що методологія –
це тип раціонально-рефлексивної свідомості, спрямований на вивчення,
удосконалення й конструювання методів. Поняття методології має два
основних значення: по-перше, це система певних правил, принципів і
операцій, що застосовуються у тій чи тій сфері діяльності (у науці, політиці,
мистецтві тощо); по-друге, це вчення про цю систему, загальна теорія методу
[508].
Методологія – це систематизована сукупність пізнавальних засобів, які
дозволяють досліджувати правову реальність у її різноманітних зв’язках зі
світовим

буттям,

поєднуючи

в

собі

низку

компонентів:

світогляд

і фундаментальні загальнотеоретичні концепції, загальні філософські закони і
категорії, загальні й загальнонаукові методи. Тому методологію не можна
зводити до одного з компонентів, зокрема, до методу чи вчення про методи,
оскільки за її межами залишаться інші компоненти. Залежно від структури й
конкретики об’єктів пізнання виділяють два рівні методології. Перший,
найбільш високий рівень, – це загальна методологія, що полягає в реалізації
глибинного підходу до вивчення предметів і явищ навколишнього світу.
Загальна методологія складає, так би мовити, загальнометодологічну
директиву під час проведення будь-якого дослідження. Другий рівень –
окрема (галузева) методологія конкретної наукової галузі (дисципліни) [49;
448].
Так, наприклад, Ю. Тополь уважає, що методологія юридичної науки – це
не тільки весь її інструментарій у вигляді тих чи тих підходів, способів,
методів або принципів, але й теорія про їхнє використання. Лише за такого
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підходу, на погляд автора, методологія юридичної науки здатна виконувати
функцію пізнання її предмета [494].
Згідно зі словником, слово “методологія” (грец. μεθοδολογία – учення про
метод) – сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в науці;
учення про методи пізнання та перетворення дійсності. Основу методології
складає мислення й світогляд як операційне середовище самодисципліни та
роботи з інформацією, моделями, алгоритмами [462].
Характерною ознакою сучасної науки є зростання ролі методології під
час розв’язання проблем зростання й розвитку спеціалізованого знання.
Методологічний аналіз, будучи формою самосвідомості науки, прояснює
способи поєднання знання й діяльності, будову, організацію, способи
одержання та обґрунтування знань. Виявляючи умови і передумови
пізнавальної

діяльності,

у

тому

числі

філософсько-світоглядні,

методологічний аналіз перетворює їх у засоби усвідомленого вибору та
наукового пошуку. Конкретно-наукова методологія зі своїми методиками має
справу з технічними прийомами, приписами, нормативами, формулює
принципи, методи. Виникаючи як прийоми і форми, які використовуються в
конкретних дослідженнях, вони потім використовуються іншими вченими в
різних галузях знання, тобто отримують наукову і культурно-історичну
апробацію, що надає їм статусу загальних або загальнонаукових методів
[322].
І.І.Котюк, досліджуючи проблеми методології та практики судової
гносеології, дійшов висновку, що аналіз – це виділення тих властивостей
об’єкта, які мають суттєве значення для подальшого синтезу, узагальнення, а
з практичного погляду – є істотними для розв’язання певного завдання.
Це виявлення будови досліджуваного об’єкта, його структури, розчленування
його на складники, виявлення їхніх ознак і взаємозв'язків між ними,
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відмежування суттєвого від несуттєвого. При цьому виявляються такі
закономірності

мислення,

як

селективність

–

вибіркове

вичленення

однопланових аспектів об’єкта та рефлексивність – контроль за перебігом
мисленнєвого процесу (розмірковування із самим собою), самозвіт перед
самим собою. Результати аналізу синтезуються, тобто окремі елементи
об’єднуються на основі виявлення істотних у певному відношенні зв’язків
між ними [245].
Будь-яке
інструментарію

наукове

дослідження

перероблення

не

інформації,

здійснюється

без

ідей,

статистичних

теорій,

певного

матеріалів, загальновизнаних законів природи і суспільства в нові теорії
фундаментального та науково-прикладного характеру. Іншими словами,
учені-дослідники перетворюють загальновідомий науковий емпіричний і
науковий матеріал на нову якість, нові теоретичні й практичні здобутки за
допомогою певних специфічних високоінтелектуальних засобів людської
діяльності. Тобто вчений у своїх наукових дослідженнях використовує
певний інструментарій, який у наукових колах було названо методом
наукового дослідження [181].
Наукова ідея – це така форма думки, яка дає нове пояснення явищ.
Вона базується на знаннях, які вже накопичено, і розкриває раніше не
помічені закономірності. Народження ідей і становить механізм пізнання.
Ідея – це якісний стрибок думки за межі чуттєвих даних із суворо
обґрунтованим значенням. Принцип – це головне вихідне положення
наукової теорії, що виступає першим і найабстрактнішим визначенням ідеї як
початкової форми систематизації знань. Принцип не вичерпує всього змісту
ідеї. Якщо в основі теорії лежить завжди одна ідея, то принципів може бути
декілька. Ідеї та принципи створюють закони науки, що відбивають суттєві,
стійкі та постійно повторювані об’єктивні внутрішні зв’язки між явищами,

81
предметами, елементами, якостями. Звичайно, закони виступають у формі
певного співвідношення понять, категорій [322].
Зазначимо, що наукова організація управління та праці припускає
зворотний зв’язок з нормами права – вона сприяє вдосконалюванню чинного
законодавства. Це відбувається в тих випадках, коли рекомендації науки
управління мають загальне значення та можуть скласти правову норму,
оскільки набувають обов’язкового характеру. І тоді закон визначає
повноваження тих або тих органів.
Процес пізнання як основа будь-якого наукового дослідження є
складним і вимагає концептуального підходу на основі певної методології,
застосування певних методів.
Важливе місце серед складників механізму управління посідають
методи управління, за допомогою яких реалізуються функції управління.
Ефективність управління органами досудового слідства багато в чому
залежить від правильного вибору сполучення методів, які використовуються
в його процесі. Для цього потрібне розуміння сутності методу управління. До
проблем методів зверталися вчені-адміністративісти, а саме: В.Авер’янов,
Ю.Битяк, Є.Додін, Л.Коваль, В.Колпаков, Т.Коломоєць, О.Стрельченко та
інші [334].
Слово “метод” грецького походження (methodus), у перекладі означає
засіб досягнення будь-якої мети [468].
У юридичній науці під методами адміністративного права розуміють
способи та прийоми

цілеспрямованого впливу норм адміністративного

права на поведінку учасників адміністративно-правових відносин [473].
Метод є однією з важливих характеристик будь-якої галузі права. Так,
якщо предмет адміністративного права дозволяє окреслити сферу правового
регулювання цієї галузі права, то метод установлює сукупність засобів,
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прийомів і способів регулювання управлінських правовідносин, виражає
характер і юридичний зміст владного впливу держави на волю й поведінку
учасників адміністративно-правових відносин.Битяк Ю.П. вважає, що під
методом адміністративного права слід розуміти сукупність зафіксованих у
нормах цієї галузі прийомів (засобів) упливу на суспільні відносини, що
становлять її предмет, застосування яких дозволяє створити належні умови
для реалізації та захисту прав громадян, нормального функціонування
громадянського суспільства й держави [49]
О. Остапенко вважає, що в адміністративно-правовому аспекті під
методами адміністративної діяльності розуміють способи цілеспрямованого
впливу на поведінку громадян, а також діяльність підприємств і організацій в
інтересах забезпечення громадського порядку [324].
Оцінюючи можливості методів, необхідно врахувати, що жоден з них
окремо не може повною мірою забезпечити роботу з розв’язання складної
дослідницької проблеми. Окремий метод відбиває лише яку-небудь одну
сторону об’єкта управління і тому не може бути представлений як єдиний.
Отже, необхідно використовувати всі методи дослідження в комплексі:
загальні та спеціальні методи в їхньому взаємозв’язку.
Основу загальнонаукових методів, які застосовуються практично у всіх
науках, складає діалектика, що дозволяє проникнути в суть явищ, наявних у
процесі управління, викрити їхню сутність.
Діалектика, як відомо, утворилась від латинського dialektike, що
означає мистецтво вести бесіду, полеміку. Спочатку під діалектикою
розуміли мистецтво сперечання, під час якої досягали істини за допомогою
вмінь плідно розвивати міркування за конкретною темою, обговорюючи
протилежні думки, розкриваючи суперечності в судженнях супротивника і
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долаючи їх. Далі так стали називати науку про універсальні закони руху й
розвитку природи та суспільних явищ, науково-філософський метод
пізнавання [468]. Основними законами діалектики є перехід кількісних змін у
якісні; єдність і боротьба протилежностей; заперечення заперечення.
Діалектика розкриває об’єктивні закономірні зв’язки між необхідністю й
випадковістю, можливістю й дійсністю, сутністю та явищем, змістом і
формою свободою та необхідністю, у яких і через які здійснюється
діалектичне мислення [510].
Окрім діалектичного методу до загальнонаукових

відносяться

системний, комплексний, соціально-психологічний, конкретно-історичний
методи та моделювання [323].
Системній підхід означає, що управління повинно розглядатись як єдине
ціле, органічно поєднуючи всі його елементи. Системний підхід – це
загальний

метод

управління

дослідження

(сучасна

загальнонаукова

методологія) та пізнання складних об’єктів (систем), який використовується
у всіх сферах науки управління та ін. [1].
Комплексний метод означає розгляд явищ у їхньому взаємозв’язку,
використання методів не тільки науки управління, а й інших наук [323].
Особливо ефективним цей метод є для розслідування злочинів.
Методика розслідування злочинів повинна формуватися й розвиватися таким
чином, щоб забезпечити оптимальні шляхи досягнення мети – створення
науково обґрунтованих рекомендацій щодо застосування ефективних методів
і засобів розкриття та розслідування різних видів і груп злочинів.
Запропоновані

в

науці

принципи

повинні

відповідно

впливати

на

функціювання системи теоретичних положень [486].
Методика розслідування злочинів дозволяє розглядати їх як складний,
творчий, пізнавальний процес, де використання алгоритму є допоміжним
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складником цього процесу, а програмування – процесом раціоналізації
розслідування, що містить і алгоритмізацію, і застосування евристики.
Розроблення окремих методик розслідування пов’язано з визначенням тих
теоретичних і методологічних передумов, на основі яких можна буде виявити
загальні закономірності, властиві слідчій діяльності, і побудувати систему
наукових рекомендацій із застосування ефективних методів, засобів і
прийомів розслідування відповідної категорії [213].
Але діяльність слідчого, як зазначає Р.С.Бєлкін, у процесі розслідування
злочину не вичерпується комплексом слідчих дій, адже вона не зводиться
виключно до роботи з доказами, а передбачає низку інших кримінальнопроцесуальних процедур і організаційно-технічних заходів [42].
Для узгодження управлінських дій між кількома органами одного
структурного

рівня

або

організаційно-правовому

учасниками,
рівні,

для

які

знаходяться

досягнення

на

одному

загальної

мети

використовується метод координації. Координація – спеціальний метод, в
основу якого покладено необхідність узгодження управлінських дій між
кількома органами одного структурного рівня для досягнення загальної
мети[2].
Говорячи про органи досудового розслідування, особливо органів
поліції та СБУ, неможливо обійти метод субординації, який

формує

централізоване, імперативне регулювання, що зверху до низу проводиться на
владно-імперативних засадах. Юридична енергія надходить тільки зверху,
від компетентних суб’єктів. Тому статус сторін, їхнє становище в
правовідносинах

насамперед

характеризується

субординацією

чи

підпорядкованістю[215; 476].
У роботі слідчих не обійтися без соціально-психологічних методів як
способів упливу на об’єкт управління, які базуються на використанні
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соціально-психологічних чинників і спрямовані на управління соціальнопсихологічними відносинами, що складаються в колективі, для досягнення
поставлених перед організацією цілей [334].
Саме ці методи управління покликані впливати на свідомість, почуття,
настрій, звички людей, щоб забезпечити формування та розвиток відносин
співробітництва в колективах. У літературі з проблем соціального управління
немає єдиного погляду на сутність класифікації цих методів. Необхідно
врахувати, що управлінська діяльність у слідчих підрозділах здійснюється
переважно в правовій формі з урахуванням правових розпоряджень. Вони
регулюють реалізацію тих або тих функцій управління, закріплюють
організаційні структури та форми роботи управлінських органів, систему
інформації, права й обов'язки посадових осіб. Тому “правові науки, що
досліджують правові норми, діяльність і відносини, урегульовані правом, є
джерелом рекомендацій, розроблюваних наукою управління, що у свою
чергу служить меті найбільш повної реалізації вимог правових норм у
процесі управління” [177].
Правові акти не можуть не відповідати принципам науки управління,
вони є різновидом управлінських рішень, займають у них найбільш притому
вагу, надають регулювальну інформацію. Одна з властивостей права –
нормативність, що дає можливість створити єдину, постійно діючу систему
типових правил поведінки людей. Від розв’язання правових питань багато в
чому залежить якість управлінської праці, без розробленої нормативної бази
неможливо розраховувати на стабільність, упорядкованість усієї системи
управлінських відносин і їхнє вдосконалювання.
Одним з методів наукового управління є управління підлеглими, які
мають у роботі відхилення від нормативів. Метод полягає в тому, що
начальник не контролює весь процес роботи слідчих або слідчих підрозділів,
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а втручається в нього лише у випадку виявлення суттєвих відхилень
фактичного стану справ від норми [259].
Ці відхилення визначають за статистичними показниками роботи за
звітний період, порівнюючи їх з показниками за аналогічний період
минулого

року,

із

середніми

показниками,

наявними

загальними

тенденціями. Інформація про наявні відхилення може бути отримана з
повідомлень контролюючих інстанцій, зональних доповідей, матеріалів
перевірок, звітів інших служб і органів тощо. Завданням контролю є
організація точного й неухильного виконання поставлених перед усіма
ланками управлінської системи завдань.
В.Г

Афанасьєв

писав,

що

контроль

–

це

діяльність

щодо

спостереження й перевірки відповідності процесу функціювання об’єкта
прийнятим управлінським рішенням – законам, планам, нормам, стандартам,
правилам, наказам тощо, – виявлення результатів упливу суб’єкта на об’єкт,
допущених відхилень від вимог управлінських рішень, від прийнятих
принципів організації і регулювання” [18].
Контроль

буде

ефективним

тоді,

коли

буде

постійним,

систематичним, своєчасним, всебічним, об’єктивним, глибоким, гласним і
дієвим. Але робота щодо контролю й перевірки виконання повинна
будуватись таким чином, щоб вона не перетворювалась у втручання в
функції слідчих, оскільки це негативно позначається на їхній роботі.
Також слід мати на увазі, що конкретні форми та методи контролю
значною мірою залежать від кваліфікації слідчих працівників. Так, контроль
за роботою висококваліфікованих слідчих і керівників слідчих підрозділів,
які мають достатній досвід роботи, можливо обмежити епізодичними
перевірками строків і якості виконання завдань, у той час як менш досвідчені
працівники потребують постійного контролю та практичної допомоги.
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Особливою ланкою контролю є збирання даних, що забезпечують
необхідною інформацією потребу апарату управління та їхній облік [480].
З наукового погляду облік – це робота з отримання, оброблення, аналізу
та систематизації даних, які виражені в кількісній формі, кількісних
показниках про завдання, що підлягають виконанню, про наявні ресурси,
результати виконання управлінських рішень. “У вузькому значенні цього
слова, облік – це реєстрація тих чи тих фактів і подій, а організація обліку –
визначення фактів і способів реєстрації їх. З погляду сучасних уявлень про
процес збору та оброблення інформації таке розуміння обліку є найбільш
точним [71].
Основними складниками контролю є запровадження норм, контроль
результатів та порівняння їх з нормами, перегляд і коригування результатів
контролю у зв’язку зі зміною обставин або ускладненням оперативної
ситуації. Тому для належного здійснення контролю в діяльності слідчого
апарату необхідно чітко визначити об’єкти контролю та його обсяги.
Види контролю можна класифікувати за такими ознаками: а) залежно
від об’єкта контролю (усього слідчого апарату, окремого слідчого підрозділу
чи конкретної кримінальної справи); б) залежно від того, які функції
контролюються – головні чи допоміжні; в) за якими напрямами – окремими
(вибірковий контроль) чи всієї служби загалом (контроль управління);
г) відповідно до процедури – контроль попередній (превентивний), поточний
і подальший (за наслідками виконання).
У слідчому апараті, зважаючи на нормативну врегульованість його
завдань, обов’язковим є контроль за виконанням нормативних та інших
директивних документів. Залежно від їхньої значущості й характеру
розрізнюються форми та методи такого контролю.
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Правова

регламентація

управління

органами

досудового

розслідування полягає в тому, що вольові дії суб’єкт управління здійснює у
встановленому законом порядку. Норми, що регулюють управлінські
процеси, містять формальну визначеністю так, як описують дії працівника в
конкретній ситуації і регулюють

управлінські відносини , які є

загальнообов’язковими.
Документи

нормативного

характеру

–

це

ті,

дія

яких

розповсюджується на діяльність усього слідчого апарату та регламентує
діяльність усіх його структур. Це закони та постанови Верховної Ради
України, укази й розпорядження Президента України, рішення Кабінету
Міністрів України, які підлягають безумовному застосуванню в практичній
діяльності всіма слідчими працівниками, що і обумовлює необхідність
контролю за виконанням їх.
До інших нормативних документів, якими регулюється діяльність
органів досудового розслідування та які підлягають контролю, належать
накази, інструкції, указівки Національної поліції України, МВС України,
СБУ України, Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури та
Головного слідчого управління, інших правоохоронних органів тощо, а
також це можуть бути рішення колегій та міжвідомчих нарад, указівки
Генеральної прокуратури України тощо.
Норми відомчих актів, що регулюють управлінську діяльність у сфері
досудового розслідування формуються з дотриманням низки особливостей:
усі положення нормативних актів повинні ґрунтуватися на законах України,
провідних указівках уряду, рішеннях Генеральної прокуратури, МВС
України, НАБУ, Національної поліції, Фіскальної служби тощо, які
регулюють питання, що відносяться до функційних повноважень певного
відомства.
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Підготовка нормативних розпоряджень хоча й важливий, але не основний
шлях удосконалювання управлінської діяльності в слідчих підрозділах. Він
не буде результативним без використання наукових розробок, без яких
багато розпоряджень суб’єкта управління можуть виявитися марними, а іноді
й шкідливими. Удосконалювання управління більшою мірою залежить від
того, наскільки ефективно наукові рекомендації загальної теорії управління
застосовуються в діяльності слідчих підрозділів. Щоб досягти такого
положення, варто домагатися підвищення рівня управлінських знань
працівників усіх ланок системи. Для розв’язання названих проблем потрібно
розробити наукові основи управління слідчими підрозділами, визначити
важливі принципи організації слідчої роботи, обґрунтувати методи реалізації
їх, досліджувати проблеми наукової організації праці [493].
Організація роботи слідчих передбачає ефективну участь їх у захисті
особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні
прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження
шляхом

здійснення

розгляду

заяв

і

повідомлень

про

кримінальні

правопорушення; унесення відповідних відомостей про вчинення їх до
Єдиного реєстру досудових розслідувань; проведення всебічного, повного та
неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень,
віднесених

до

підслідності

органів

внутрішніх

справ

у

порядку,

передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України; уживання
своєчасних заходів для забезпечення відшкодування збитків, завданих
кримінальними правопорушеннями [184].
П.В.Коляда зазначав, що „слідчий апарат традиційно і заслужено
вважається найінтелектуальнішою частиною правоохоронних органів, їхнім
„золотим фондом”. Специфічні завдання, поставлені перед слідчими,
вимагають від них наявності особливих професійних навичок і знань,
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почуття

особистої

відповідальності,

об’єктивності,

дисциплінованості,

працьовитості, високого рівня правової культури” [218].
Тому саме наукова організація праці слідчого покликана забезпечити
його ефективність, удосконалення роботи, а також професійний і моральний
розвиток як особистості, так і спеціаліста.
Але не завжди специфіка слідчої діяльності знаходить відповідне
відбиття в роботі з персоналом підрозділу досудового розслідування
національної

поліції

України.

Тому

сьогодні

визначення

шляхів

удосконалення роботи з персоналом органів досудового слідства системи на
прикладі системи Національної поліції України (оскільки на них лежить
найбільший тягар розслідування злочинів) є одним з першочергових завдань
юридичної

науки.

Зміни

суспільно-політичного

життя

викликають

необхідність у розробленні нової концепції наукової організації праці
слідчих.
Сучасні дослідники до цього питання підходять з різних боків, одні
пропонують взяти за основу європейський досвід, інші враховують та
вираховують тільки норми навантаження на слідчого кримінальних
проваджень. Але останнє наукове обґрунтування та норми навантаження
на державному рівні було розроблено ще в 1992 році та затверджено
наказом МВС України від 25 листопада 1992 року №745. З того часу до
чинного законодавства внесено зміни щодо підслідності розслідування,
що в рази збільшило кількість кримінальних проваджень у слідчих. Так,
ст. 121 Конституції України, визначено основні функціїпрокуратури, де не
передбачено надання органам прокуратури повноважень щодо здійснення
досудового розслідування [236],тому відповідним чином провадження, що
розслідувались, передані до слідчих національної поліції.
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Наукова організація праці є складником організаційної функції
управління. На думку О.К.Гастєва, наукова організація праці – це
організація, основана на суворо врахованому досвіді, який було
попередньо вивчено та розчленовано на окремі частини[112]. Одна з її
особливостей полягає в тому, що вона відносно виробничих (основних)
функцій і функцій управління завжди є вторинною [248].
Так,

А.М.Ларін

під

організацією

розслідування

розуміє

“раціональний вибір, розстановку та застосування сил, знарядь і засобів,
які має слідчий, створення й використання оптимальних умов для
досягнення цілей судочинства” [266].
На відміну від організації роботи процесуальна діяльність слідчих
регулюється кримінально-процесуальним законодавством України. Усі
рішення про спрямування досудового розслідування й проведення слідчих
дій слідчий приймає самостійно, за винятком випадків, коли законом
передбачено одержання погодження прокурора й суду, та несе повну
відповідальність за виконання їх.
Організаційна діяльність органів досудового розслідування спирається
на систему її підрозділів, які перебувають між собою у тісному зв’язку,
певній підпорядкованості та координації.
Окрім того, організація діяльності органів досудового розслідування
МВС України здійснюється на основі поточного та перспективного
планування, поєднання єдиноначальності у вирішенні питань службової
діяльності

й

колегіальності

під

час

обговорення

їх,

персональної

відповідальності кожного працівника за стан справ на дорученій ділянці.
Заходи щодо організації слідчої роботи формуються в планах роботи
слідчого підрозділу. Вони повинні бути максимально наближені до завдань
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практичної діяльності, мають розроблятися на підставі її результатів з
урахуванням проблем боротьби зі злочинністю й вимог МВС України [115].
Також до засад наукової організації праці слідчого ще відносять і
наукові досягнення психології та фізіології праці, економіки, соціології;
кримінально-процесуальне законодавство

та різні

підзаконні акти;

передову слідчу практику [350].
Неможливо

обійти

такий

метод

організації

діяльності

органів

досудового розслідування, як прогноз розвитку, або прогнозування. Згідно з
великим тлумачним словником сучасної української мови, прогноз являє
собою передбачення на основі наявних даних напряму, характеру й
особливостей розвитку та закінчення явищ і процесів у природі, а також
суспільстві. При цьому прогнозування – це прогноз стану, розвитку та
результату чого-небудь на основі наявних даних; складання прогнозу [488].
У

юридичній

енциклопедичній

літературі

оперують

терміном

“прогнозування юридичне”, під яким розуміють наукове передбачування
щодо майбутнього стану державно-правових процесів, їхнього характеру й
особливостей, темпів та етапів, напрямів і шляхів здійснення тощо [511].
Отже,

прогнозування

як

метод

організації

діяльності

органів

досудового розслідування полягає у визначенні майбутнього стану такої
діяльності.
Розглядаючи такий метод, як аналіз, слід зазначити, що в сучасній
українській мові зазначене поняття розуміють у кількох значеннях:
– метод наукового дослідження предметів, явищ шляхом розкладу,
розчленування їх у думці на складники;
– розгляд чого-небудь;
– визначення складу і властивостей якої-небудь речовини, дослідження
її [489].
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Найбільша ефективність діяльності може бути досягнута за умови
оптимального чергування праці та відпочинку слідчого. Але ми знаємо, що
на практиці такого майже не відбувається. У зв’язку з цим наукова
організація

роботи

слідчих

Національної

поліції

України

потребує

встановлення раціональних режимів праці та часу відпочинку, які необхідно
розуміти як таке чергування періодів роботи і відпочинку, за якого
досягається

високий

рівень

працездатності

й

продуктивності

праці,

оптимальний стан здоров’я працівників [484].
М.І. Кулагін визначав, що “успішне розв’язання цих питань здатне
позитивно вплинути на ефективність роботи слідчих підрозділів, тому що
специфіка організаційного аспекту управлінської діяльності в тому, що, поперше, він відносно швидко використовується і, по-друге, без організаційних
заходів звичайно не можливо забезпечити технічний прогрес [261].
На виконання зазначених директивних документів у кожному слідчому
підрозділі (слідчому апараті) обов’язково складається план здійснення їх із
зазначенням конкретних

заходів, посадових осіб, відповідальних

за

виконання, безпосередніх виконавців, строків реалізації та засобів контролю
за виконанням.
Також заводяться літерні справи, у яких накопичується інформація з
виконання цих документів, систематично проводяться перевірки та аналізи
стану виконання їх. Послідовність і тривалість здійснення таких перевірок
обумовлюється вимогами конкретних законодавчих або нормативних актів
щодо строків виконання, оперативної обстановки; указівками вищих органів,
які

проводять

заходи

в

більш

широкому

масштабі;

необхідністю

інформування вищих органів про наслідки реалізації передбачених заходів.
Під час складання планів роботи кожного слідчого підрозділу
необхідно в них окремим розділом передбачати здійснення контролю на цій
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ділянці роботи, включати заходи щодо цільових перевірок виконання
нормативних документів першої та другої груп. Також ці питання повинні
обов’язково включатись до планів-завдань працівників, які відряджаються в
підпорядковані органи незалежно від основної мети їхнього відрядження. З
цих питань практикується заслуховування на оперативних нарадах керівників
слідчих підрозділів (слідчих апаратів) і конкретних виконавців.
Як

відзначає О.М. Бандурка, “за характером упливу на виконавців

розподіляють основні типи методів управління: організаційно-розпорядчі,
правові, соціально-психологічні” [25].
Компонентами методології слідчої діяльності є мислення слідчого,
застосування правових норм, використання моральних норм слідчим. Метою
професійної методології є створення умов для розвитку слідчої діяльності в
межах позитивного й природного права. Професійна діяльність слідчого в
основному спрямована на захист державної волі. При цьому така дія не
повинна завдавати шкоди народній волі. У межах чинного законодавства
слідчий захищає загальну волю, до якої входить державна і народна волі,
дотримуючись морального принципу справедливості.Статистична робота
органів досудового розслідування – планомірний, науково обґрунтований
процес збирання офіційної інформації, який дає кількісну характеристику
результатів роботи з розслідування кримінальних правопорушень або тих чи
тих процесів, що відбуваються під час її проведення, шляхом реєстрації
відповідних показників роботи за спеціальними програмами, розробленими
на основі відповідної методології, тобто сукупності науково обґрунтованих
способів, правил і методів вивчення процесів, які встановлюють порядок
збирання, опрацювання й аналізу інформації [413].
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З

урахуваням

поглядів

на

цю

проблкматику

А. М. Сербулова

методологію ефективності адміністративно-правового забезпечення слідчої
діяльності в Україні можна сформулювати по наступному:1) визначено, що
методологічні

основи

соціокультурних

професійної

умовах

розвитку

діяльності

слідчого

суспільства,

які

містяться

впливають

у
на

розслідування кримінальних проваджень. Компонентами методології слідчої
діяльності є мислення слідчого, застосування правових норм, дотримання
моральних норм слідчим; 2) метою професійної методології є створення умов
для розвитку слідчої діяльності в межах позитивного і природного права.
Професійна діяльність слідчого спрямована на захист державної волі. При
цьому така дія не повинна завдавати шкоди народній волі. 3) в межах
чинного законодавства слідчий захищає загальну волю, до якої входить
державна

і

народна

волі,

дотримуючись

морального

принципу

справедливості; 4) Поділено на певні стадії методологію адміністративноправового забезпечення слідчої діяльності: перша стадія – аналіз юридичної
літератури та чинного законодавства; друга стадія – розкриття об’єкта на
основі філософських методів наукового пізнання; третя стадія – визначення
основних завдань, четверта стадія – використання загальних і формування
спеціальних

методів

адміністративно-правового

забезпечення

слідчої

діяльності; 5) доведено, що адміністративно-правове забезпечення слідчих
підрозділів здійснюється через правові та неправові методи адміністративної
діяльності публічної адміністрації. При цьому основним методом є правовий,
який передбачає його обов’язкову відповідність виконавчо-розпорядчим та
адміністративно-сервісним впливам на основі реалізації адміністративноправових норм. Організаційний метод відображає структуру системи, а також
сам процес управлінської діяльності; 6) окремим рядком в системі
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методології аналізованого дослідження виділено соціально-психологічний
метод, який виражається у використанні відповідних фактів з метою
удосконалення слідчої роботи [235].
Отже,

адміністративно-правове

забезпечення

слідчої

діяльності

забезпечує оптимальні умови для здійснення правосуддя в країні. З цією
метою відбувається раціоналізація праці слідчих, активізація та актуалізація
технічного оснащення, підвищення рівня регламентації управління, тим
самим здійснюється вплив на формування методів та стилю роботи в цілому.

1.4. Принципи адміністративно-правового забезпечення слідчої
діяльності в Україні

Будь-яку наукова праця має базуватися на певних усталених
принципах. Принципи адміністративно-правового забезпечення слідчої
діяльності в Україні необхідно розглядати в загальних аспектах принципів
діяльності правоохоронних органів як елемента публічної адміністрації.
Слово “принцип” походить від латинського, що позначає початок. Принцип –
це насамперед переконання морального плану.
Таких переконань у житті небагато, але вони, як кити, тримають на собі
всі інші моральні засади людини. Принцип – це абсолют. Зараз модно
говорити, що все у світі відносне, що нічого абсолютного немає, і це сумне
віяння нашого часу [399].
Принципи є провідною категорією в організації та діяльності всіх
державних, громадських органів та організацій. У них зміст функціювання
органів розкривається поглиблено, виявляється сутність органу, його основи,
закономірності життєдіяльності, тенденції та потреби.
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П'єр Прудон зазначав, що принципи взагалі є душею історії. Він
говорив, що на принципах ґрунтується все життя народів і все моральне
значення їхнього побуту; через певні принципи здійснюють державні
перевороти, помирають і відроджуються спільноти [435].
Тлумачний словник української мови дає такі визначення слова
“принцип”: 1) основне вихідне положення якої-небудь наукової системи,
теорії, ідеологічного напряму і таке інше; засада, основний закон якої-небудь
точної науки; 2) особливість, покладена в основу створення або здійснення
чого-небудь, спосіб створення або здійснення чогось; правило, покладене в
основу діяльності якої-небудь організації, товариства і т. ін.; 3) переконання,
норма, правило, яким керується хто-небудь у житті, поведінці; канон [462].
Словник іншомовних слів визначає слово “принцип” як основне
вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії, ідеології; засаду;
особливість, покладену в основу створення або здійснення чогось;
переконання, норму, правило, яким керується хтось у житті й поведінці [460].
Джерелами принципів права є всі галузі життєдіяльності людей:
політика, економіка, культура, мораль, ідеологія тощо. Вони наповнюють
кожен

принцип

значимим

змістом,

що

розкривається

в

таких

аспектах:Принцип права несе в собі історичний досвід побудови суспільних,
державно-владних

відносин,

відбиває

закономірності

їхньої

еволюції.Принцип є ідеєю, закладеною в традиційний механізм розвитку й
функціювання суспільних відносин.Принцип права має морально-етичну
основу, випливає із

загальнолюдських прав, свобод, таких чеснот, як

рівність, справедливість, порядність, совість, що обумовлює значимість,
законність, соціальну цінність правового регулювання.Принцип права має
також політичну природу, оскільки базується на основних тенденціях
державно-владних відносин, практиці державного будівництва, народного
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суверенітету.Економічною передумовою формування принципів права є
передусім проголошене невід’ємне від людини право власності, а також
розвинена на основі людської кооперації колективна власність і державна як
показник життєздатності держави. У певному змісті ідея власності пронизує
правову дійсність, визначаючи методи правового регулювання [439].
Аристотель розумів принципи в об’єктивному значенні як першу
причину: те, виходячи з чого, щось існує або буде існувати. І. Кант тлумачив
принципи суб’єктивно: він розрізнював принципи конститутивні (тільки для
емпіричного вживання) і регулятивні (тільки для трансцендентального або
практичного вживання). Принципи також суб’єктивні за природою, оскільки
формулюються суб’єктами (людьми) на основі пізнання закономірностей і
досвіду практичної діяльності [195].
У суспільних науках під принципами розуміють вихідні положення й
теоретичні

ідеї,

які

відбивають

об’єктивні

закономірності

розвитку

суспільства і держави. Їх покладено в основу формування і функціювання
державних

органів

(законодавчої,

виконавчої

та

судової

влади).

Принципиорганізації та проходження служби в правоохоронних органах–
основоположні засади, ідеї, положення, настанови, ціннісні орієнтири,
закріплені в Конституції України, законах та інших нормативно-правових
актах у вигляді керівних правил і норм поведінки, що відповідають цілям
служби. Указані принципи відбивають об’єктивні закономірності й тенденції
суспільного розвитку, соціальних потреб, цінностей, обґрунтовані напрями
організації та здійснення службовцями діяльності щодо реалізації завдань і
функцій держави, напрями реалізації повноважень службовців, які працюють
в правоохоронних органах України. Вони є обов’язковими для всіх органів і
службовців, які належать до цього інституту, поширюються на всі види
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державної служби та є загальними в її рамках, охоплюють усі правові,
організаційні, функційні та інші сторони [274].
На думку В.Колпакова, принципи – це позитивні закономірності,
пізнані наукою та практикою, закріплені в правових нормах або узагальнені
в чинних

у державі юридичних правилах [217]. О.Бандурка обґрунтовує

поняття принципів як вихідні, основні правила, норми діяльності для
впровадження системи, управління загальними процесами [28].Юридичну
природу принципів Ю.Битяк розкриває як вихідні, об’єктивно зумовлені
основоположні засади, відповідно до яких формується та функціює
відповідна система та її зміст. За межами соціальної активності та практичної
діяльності суб’єктів принципи не можуть бути сформовані й закріплені, а тим
більше реалізовані [48]. Є. Сердюк визначає, що принцип – це першооснова,
керована ідея, основне правило поведінки. У суб’єктивному розумінні
принцип означає основне припущення, передумову, в об’єктивному
розумінні – вихідний пункт, першооснову [456].Професор А. Кравцов
уважає, що систему принципів сучасного адміністративного права України
становлять загальні (загальногалузеві), спеціальні (особливі), підгалузеві та
приватні (інституціональні) принципи адміністративного права. Загальними
принципами адміністративного права України є пріоритет прав і свобод
людини та громадянина; повнота й реальність прав і свобод людини та
громадянина в адміністративно-правовій сфері; забезпечення права громадян
на участь в управлінні державними справами; законність в адміністративноправовій сфері; соціальна орієнтація діяльності органів і посадових осіб
публічної адміністрації; судовий контроль за діяльністю всіх суб’єктів
виконавчої влади; відповідність норм галузі положенням Конституції
України, законам України, а також ратифікованим Верховною Радою
України міжнародним договорам; підконтрольність і підзвітність державних
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органів і державних службовців; служіння органів публічної влади людині та
суспільству;

взаємна

[246].Принципами

відповідальність

адміністративного

держави
права,

й
на

людини
думку

тощо
вчених

адміністративістів, є об’єктивно зумовлені засади, на яких базується
діяльність суб’єктів адміністративного права, забезпечуються права та
свободи людини і громадянина, нормальне функціювання громадянського
суспільства та держави [76].
Принципи

державного

управління

–

це

об’єктивно

зумовлені

нормативні засади, що є своєрідним відбиттям законів і закономірностей
суспільного

розвитку,

соціальних

потреб,

цінностей,

законів

і

закономірностей управління, головним чином закріплені в юридичних актах
у вигляді керівних правил і норм поведінки, що відповідають цілям
діяльності системи управління та визначаються вимогами до системи,
структури, організації та процесу управління [32].
Адміністративно-правове регулювання слідчої діяльності означає
створення оптимальної моделі поведінки, що ґрунтується на конституційних
принципах. У Конституції України підкреслено, що основними об’єктами, які
повинні захищатися системою державних органів, є особистість – її права та
свободи; суспільство – його матеріальні й духовні цінності; держава – її
конституційний лад, суверенітет і територіальна цілісність. У ч.1 ст. 8
Конституції визначено, що в Україні діє принцип верховенства права.
О.

В.

Смирнов

цілком

правильно

відзначає:

“Принципи

права

відрізняються від інших подібних суспільних категорій, зокрема від
принципів юридичної науки, правосвідомості, правотворчості перш за все
тим, що, будучи необхідним атрибутом права, характеризують його якісні
особливості саме як регулятора поведінки людей. Тому принципи права є
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ніщо інше, як принципи нормативно-юридичного регулювання суспільних
відносин” [458].
Проявом якого є те, що право не обмежується лише законодавством як
однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, а саме норми
моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені
історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Усі ці елементи права
об’єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка
дістала відбиття в Конституції України [501]. Саме зараз набуває важливого
значення дотримання принципу верховенства права в діяльності всіх органів
державної влади України, у тому числі й правоохоронних органів, особливо
в процесі реформування їх, коли значну увагу необхідно звернути на
створення необхідних умов для дотримання працівниками цих органів під
час виконання покладених на них обов’язків принципу верховенства права.
Однак на практиці в Україні гарантування верховенства права є однією з
проблем, які потребують свого невідкладного розв’язання.
Досліджуючи

принцип

верховенства

права

Р.С. Мельник

та

В.М. Бевзенко погодились із С. Головатим, що, досліджуючи суть і
призначення цього принципу, процес буде мати успіх лише тоді, коли, поперше, буде здійснено відмову від суто позитивістського погляду на право
та, по-друге, будуть належним чином опрацьовані зарубіжні видання,
присвячені цій проблематиці, оскільки за відсутності національних традицій
правовладдя та нерозробленості відповідної теорії процес пізнання принципу
верховенства права приречений на провал [285].
Сам зміст принципу верховенства права в Конституції не розкрито.
Відповідно до рішення Конституційного Суду України у справі за
конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального
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кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання)
від 02 листопада 2004 року № 15-рп верховенство права – це панування права
в суспільстві [442].
Тим самим Конституційний Суд України визначив верховенство права
виключно як панування права в суспільстві, однак не врахував ознаки
верховенства права, що були визначені Європейським Судом з прав людини.
Тому, зважаючи на це та прагнення України досягти європейських стандартів
діяльності публічної адміністрації, було б доцільно врахувати практику
Європейського Суду з прав людини та внести відповідні зміни до чинного
законодавства.
Наступним важливим принципом є законність, яка виражається у
верховенстві

закону

в

системі

нормативно-правового

регулювання

правоохоронної системи, а також у необхідності слідувати закону в процесі
правозастосовної діяльності суб'єктів правоохоронної системи, яку слід
розглядати як утвердження верховенства вимог і положень Конституції та
законів України під час адміністративно-правового регулювання суспільних
відносин [337].
Виконання попередніх принципів неможливе без принципу гласності
та прозорості, які полягають у тому, що діяльність суб’єктів правоохоронної
системи є відкритою. Вони зобов’язані інформувати органи влади й
управління, громадські організації, населення і засоби масової інформації про
свою діяльність, стан громадського порядку та заходи, що вживаються для
цього. Україні варто було б взяти за зразок Грузію, де поліцію, на яку
покладаються основні обов’язки щодо охорони громадського порядку,
забезпечення громадської безпеки, боротьби зі злочинністю, охорони та
захисту прав, свобод і законних інтересів особи та ін., було обладнано
відеокамерами,

машинами

патрульної

поліції.

Усі

протоколи,

103
правопорушення фіксуються на камеру, їх можна проглядати в режимі онлайн. У відділках поліції, як і в більшості країн Європи, немає закритих
приміщень,

стіни є прозорими, що унеможливлює фізичний тиск на затриманих, зокрема,

побиття [73].

На думку європейців, такий дизайн створює робочу, ділову атмосферу,
дисциплінує та підвищує відповідальність кожного працівника за власну
поведінку, ускладнює вчинення корупційних дій. Окрім того, особливо
важливим для реалізації принципу відкритості є обов’язок публічної
адміністрації вказувати причини (підстави) ухвалення тих чи тих рішень
[284].
Особливе місце посідає і принцип заборони дискримінації та рівності
перед законом, за якого необґрунтований, неоднаковий підхід законом
заборонений, усі мають право на захист від дискримінації за будь-якою
ознакою. Цей принцип тісно пов’язаний із принципом верховенства права,
його порушення тягне за собою і порушення принципу верховенства права.
Він не тільки для громадян, а і для суб’єктів публічної адміністрації, тобто і
для слідчих.
Принцип науковості передбачає цілеспрямований уплив на суспільну
систему в цілому, а також на її окремі ланки на підставі пізнання та
використання

об’єктивних

законів

і

закономірностей

в

інтересах

забезпечення оптимального функціювання системи. Керувати науково – це
своєчасно

виявляти

тенденції

розвитку,

зокрема

соціального,

його

закономірності; організовувати, регулювати та контролювати рух відповідно
до цих закономірностей.Розглядаючи принципи, не можна обійти принципи
професіоналізму державного службовця, яким є слідчий. Саме державні
службовці виконують практичні завдання, що всі цивілізовані суспільства
світу поклали на свої держави. “Держава як політично організована сила,
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здатна проводити в життя владні приписи, здійснює управлінський уплив на
весь

процес

і

спрямованість

суспільних

перетворень.

Серцевиною

державного управління є державна служба. Вона виступає основним засобом
практичної реалізації завдань і функцій держави, забезпечує функціювання її
структур, створює умови для нормальної життєдіяльності суспільства і
людини” [147].
Принцип
забезпечення

професіоналізму
реалізації

державної

принципів

служби

надійності

та

створює

основи

передбачуваності,

визначаючи за необхідне для державних службовців та інших осіб,
уповноважених реалізовувати повноваження органів державного управління,
відповідати визначеним у законі вимогам [525].
Так, наприклад, до таких принципів Г. В. Атаманчук відносить такі
принципи: принцип комплексності, який припускає узгоджене використання
всього різноманіття елементів, взаємозв’язків і чинників, що становлять
державну службу і впливають на неї; принцип системності, який вимагає, щоб
організація, правове регулювання й практичне функціювання державної
служби здійснювалися в рамках певних систем і системно; принцип
функційності, який обумовлює “орієнтацію всіх перетворень у державній
службі на посилення функціойного впливу державного апарату, конкретних
державних органів на стан суспільних процесів, свідомість, поведінку і
діяльність людей”; принцип правової типовості, орієнтований на типове
правове регулювання елементів і взаємозв’язків державної служби; принцип
стійкості стандартів і нормативів, який виключає вибірковість застосування
встановлених правил (норм), обов’язків, стимулів, відповідальності, тобто “ні
для кого і ні за якими підставами не може бути виключень, вилучень, інших
підходів” [147].
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Окрім того, нині активно обговорюється питання щодо доступності
адміністративної влади й адміністративних послуг, електронного урядування
та використання електронної пошти. Зміст зазначеного принципу полягає в
запровадженні такої форми організації публічного адміністрування, як
“електронне врядування”. На думку А.В. Манойла, “електронне врядування”
за

умов

високорозвиненого

інформаційного

суспільства,

загальної

комп’ютерної грамотності населення та розвиненої мережевої інформаційнотелекомунікаційної інфраструктури забезпечує достатньо високий ступінь
інформаційної прозорості діяльності органів державної влади і місцевого
самоврядування (але з огляду на прагнення самого органу бути відкритим до
громадськості та надання доступу до інформації)

[277].Усе це підвищує

професіоналізм і компетентність, а в результаті дозволить зробити висновки,
що в правоохоронній системі працюють спеціалісти-професіонали, які
володіють спеціалізованими правовими знаннями, відповідними навичками
роботи, кваліфіковано виконують юридично значущі дії, що визначають
зміст їхньої роботи.
Складність життєвих ситуацій, що вирішуються правоохоронцями,
висока

вимогливість

абстрактного

правової

мислення

й

процедури,

термінології

особливість
юридичного

формальноспілкування

передбачають, що цю роботу повинні здійснювати лише спеціально
підготовлені фахівці слідчих підрозділів [458].
Професійна

діяльність

слідчого

порівняно

з

іншими

видами

професійної діяльності є багатоаспектною, містить велику кількість
елементів, не всі з яких можуть бути регламентовані законом або
підзаконними нормативними актами, окреслення змісту цієї діяльності
потребує попереднього визначення принципів, на яких базується професійна
діяльність слідчого.
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Професійна діяльність слідчого знаходить своє відбиття і в системі її
принципів. На думку Я. В. Кузьмічова, “принципи є “засобом” побудови
діяльності з розслідування злочинів відповідно до наявних об’єктивних
закономірностей” [511].
Згідно зі словником української мови, принцип – це основне вихідне
положення якої-небудь наукової системи. Особливість, покладена в основу
створення або здійснення чого-небудь, спосіб створення або здійснення
чогось. Переконання, норма, правило, яким керується хто-небудь у житті,
поведінці [488].Принципи є провідною категорією в організації та діяльності
всіх державних органів. У принципах виявляється сутність органу, його
основи, закономірності життєдіяльності, тенденції та потреби. Вони
відбивають суттєві характеристики функціювання системи, без яких вона не
виконувала б свого призначення.
Залежно від аспекту, у якому розглядається професійна діяльність
слідчого,

науковці

виділяють

кримінально-процесуальні,

декілька

систем

морально-етичні,

принципів,

а

саме:

організаційно-управлінські,

принципи наукової організації праці, криміналістичні.
Так, на думку В.С.Кузьмічова, принципи слідчої діяльності необхідно
поділяти на дві групи: загальні та приватні. До загальних принципів, які
притаманні для всієї діяльності системи державних органів, відносить
принципи законності, етичності, науковості, взаємодії, економічності й
планомірності. До приватних принципів слідчої діяльності, які відбивають
саме її особливості – оперативність, конспірацію, раптовість і вибірковість
[258].М. В. Салтевський указує, що “принципи – це загальні вимоги до дій
слідчого під час розслідування будь-якого виду злочину. Тому вони
називаються засадами, тобто принципами діяльності… [449].В.Коновалова і
А.Сербулов виділяють такі принципи слідчої діяльності, як законність,
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науковість,

моральність,

динамічність;

універсальність,

вибірковість,

системність, обумовленість тактичних прийомів слідчими ситуаціями [235].
М. Г. Шурухнов виокремлює такі принципи: 1) дотримання законності;
2) індивідуальність

і

динамічність

розслідування;

3)

планомірність,

усебічність, повнота, об’єктивність й економічність розслідування; 4)
оперативність

і

швидкість

розслідування;

5)

використання

даних

криміналістичної характеристики злочинів; 6) урахування під час побудови
методики розслідування конкретного злочину, типових слідчих ситуацій, що
виникають; 7) поєднання слідчих дій та оперативно-розшукових заходів
(взаємодія слідчого з оперативними підрозділами правоохоронних органів);
8) використання технічних засобів, прийомів і методів при розслідуванні
(використання знань спеціалістів та експертів); 9) використання допомоги
громадськості в розкритті злочинів; 10) виявлення причин та умов, що
сприяють учиненню злочинів, та вжиття заходів щодо усунення їх тощо
[515]. Робота слідчих здійснюється відповідно до принципів верховенства
права, законності, рівності перед законом і судом, поваги до людської
гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність,
недоторканності житла чи іншого володіння особи, таємниці спілкування,
невтручання в приватне життя, недоторканності права власності, презумпції
невинуватості та забезпечення доведеності вини, забезпечення права на
захист, змагальності сторін кримінального провадження та свободи в поданні
ними до суду своїх доказів і в доведенні перед судом їхньої переконливості,
безпосередності дослідження показань, речей і документів, забезпеченні
права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності,
публічності, диспозитивності, розумності строків досудового розслідування,
а також на основі тісної взаємодії з органами та підрозділами внутрішніх
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справ, іншими правоохоронними органами, органами державної влади,
органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями [413].
Якщо ми говоримо про діяльність слідчого судді, необхідно звернути
увагу на принцип конституційного контролю. Установлені Конституцією
України засади здійснення конституційного контролю відображено в
повноваженнях Конституційного Суду України щодо розв’язання питань про
відповідність Конституції України законів та інших нормативно-правових
актів. Закріплення в Конституції принципу конституційного контролю є
важливою гарантією забезпечення стабільності конституційного ладу та
надає судовому органу реальні важелі впливу на законодавчу й виконавчу
гілки влади, органічно вплітаючись у канву системи стримувань і противаг,
без наявності якої існування правової демократичної держави видається
досить сумнівним [182].
Однак, аналізуючи Закон України „Про Національну поліцію”,
розуміємо, що структурно слідчі відносяться до різних відомств. На практиці,
як правило, це викликає неузгодженість і відсутність зв’язків не тільки між
підрозділами, а й відомствами, у результаті немає чіткої спеціалізації в
розслідуванні окремих категорій злочинів, законодавчо не закріплений
правовий статус як органів досудового розслідування, так і слідчих. Слідчі
здебільшого погано обізнані з формами та методами оперативної роботи, не
мають відповідного досвіду роботи, що викликає в суспільстві певний
резонанс і ставить під сумнів їхню компетенцію. Ця проблема розв’язується
шляхом якісно нової підготовки кадрів для органів досудового розслідування
та завдяки набуттю відповідного досвіду слідчими, які вже працюють над
забезпеченням належного функціювання всієї системи органів досудового
розслідування.
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В.М.Плішкін писав, що „завдання та функції системи обумовлюють її
організаційну структуру, яка є одним з основних елементів управління
системою. Вона характеризується насамперед розподілом цілей і завдань
системи між підрозділами та працівниками організації” [334].
На

сьогодні

трансформування

системи

органів

досудового

розслідування в Україні має враховувати аспекти оптимальної європейської
моделі загальних елементів системи органів кримінальної юстиції та
найбільш ефективні напрями протидії злочинності в Україні. Так, якщо
розглядати організаційно-управлінські принципи професійної діяльності
слідчого, то вони базуються на загальних принципах, сформульованих
наукою управління стосовно будь-якої організаційної системи. Принципи
наукової організації праці слідчого визначаються як основні положення,
якими керується слідчий під час здійснення своїх функцій з попередження,
розкриття й розслідування злочинів; уключають правову регламентацію
праці, режим процесуальної економії, планування розслідування злочинів,
організацію

взаємодії

з

оперативними

апаратами,

використання

в

розслідуванні злочинів науково-технічних засобів і допомоги громадськості
[350].
Що стосується розкриття й розслідування злочинів, слідчим не
обійтись без методики визначення та розслідування видів злочинів. До
принципів

наукового

розроблення

методики

розслідування

окремих

категорій злочинів В. В.Тіщенко відносить такі вихідні положення: 1)
розгляд об’єктів методики розслідування – злочину й розслідування з позицій
системно-діяльнісного і функційного підходів. Цей принцип дозволяє
досліджувати вказані об’єкти як комплекси цілеспрямованих дій суб’єктів, з
одного боку, злочинної, а з іншого – слідчо-криміналістичної діяльності; 2)
використання даних і новітніх досягнень інших наук для дослідження
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злочинів, умов учинення їх, особливостей механізму слідоутворення й
розроблення адекватних рекомендацій з розслідування їх; 3) розроблення
методичних рекомендацій на основі криміналістичного аналізу злочинів і
створення

їхньої

типової

інформаційно-пізнавальної

моделі

–

криміналістичної характеристики щодо досліджуваної категорії злочинів; 4)
використання досвіду слідчої практики шляхом його узагальнення, аналізу й
наступної екстраполяції в теорію розкриття злочинів; 5) розроблення
методичних рекомендацій на основі криміналістичної класифікації злочинів,
що дозволяє виявити й дослідити особливості відповідної класифікаційної
групи і створити методику певного рівня; 6) розроблення окремих методик
розслідування на основі визначення і характеристики обставин певного виду
злочину, що підлягають установленню; 7) розроблення напрямів і завдань
розслідування з урахуванням специфіки етапів розслідування; 8) розроблення
методичних рекомендацій на основі інформаційно-ситуаційної оцінки стану
розслідування, виділення типових слідчих ситуацій, що виникають на різних
етапах розслідування; 9) виділення відповідних типових завдань тактичного
й організаційно-методичного характеру і визначення оптимальної програми
виконання їх з урахуванням особливостей конкретної категорії злочинів і
етапів розслідування їх; 10) виділення специфічних тактичних і технічних
прийомів під час проведення окремих слідчих дій і тактичних операцій [486].
І. Ф.Герасимов до принципів побудови методики розслідування відносить: 1)
наукову обґрунтованість і зумовлену цією обставиною достовірність
висновків

та

криміналістичних

рекомендацій;

2)

розроблення

криміналістичної характеристики певного виду або групи злочинів;
3) використання
криміналістичної

під

час

розроблення

класифікації

злочинів;

окремих
4)

методик

урахування

так

званої

ситуаційних

чинників; 5) координацію та кооперацію всіх засобів, методів і можливостей,
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що забезпечують повноту і швидкість розслідування; 6) забезпечення
об’єктивності

дослідження

всіх

матеріалів

справи;

7)

забезпечення

застосування всіх передбачених законом заходів з метою розкриття злочинів
і встановлення осіб, які їх учинили [116].
Одним із найважливіших принципів у роботі слідчого є принцип
здійснення правосуддя як принцип презумпції невинуватості, урахування
якого дозволяє визначити винних осіб і ступінь вини. Але остаточне рішення
щодо винуватості особи згідно з чинним законодавством приймає лише суд
(за винятком адміністративного та дисциплінарного провадження). Який
тісно

пов‘язаний

із

принципом

урахування

кримінально-правової

класифікації злочинів. Так, В. В.Тіщенко вказує, що в процесі побудови
окремих методик розслідування не можна відмовитись від кримінальноправових критеріїв, оскільки розслідуване діяння в кінцевому результаті
повинне отримати правильну кваліфікацію, а склад злочинного діяння багато
в чому визначає коло обставин, які підлягають доказуванню [487].
У цьому випадку неможливо обійтись без юридичних методик, завдяки
яким реалізуються можливості використати або захистити свої права і
свободи:

шляхом

установлення

меж

здійснення

прав

і

свобод

у

законодавстві, пільг і засобів заохочення для стимулювання правомірної
поведінки, процедур захисту своїх прав у суді, установлення міри юридичної
відповідальності за порушення прав і свобод людини, засобів попередження і
профілактики

правопорушень,

доступністю

законодавства

та

інших

нормативних актів, можливістю не свідчити проти себе і своїх близьких
родичів, відповідальністю держави.
Є. Іщенко та А.Топорков виділяють загальні принципи, які призначені
для забезпечення чіткого врахування всього методичного суттєвого під час
розслідування, і відносять до них вимоги неухильного дотримання законності
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в розробленні й реалізації методичних рекомендацій, планового, етапного,
швидкого й оперативного розслідування. Методична сутність цих вимог
зорієнтована на те, щоб прийоми і способи ведення слідства відповідали не
тільки закону, але й нормам слідчої етики [179].
Незважаючи на жодні особисті амбіції, на інтуїтивні почуття, слідчий
у своїх висновках керується лише доказами, що з неупередженістю потім
вивчаються в прокуратурі та суді.
Під час виконання слідчими основної функції – розслідування
кримінальних проваджень – неможливо обійти принципи тактичних
операцій. Тактична операція – це сукупність взаємопов’язаних слідчих,
оперативних, ревізійних та інших дій, які розробляються й проводяться в
процесі розслідування за єдиним планом під керівництвом слідчого з метою
реалізації тактичного завдання, що не може бути вирішене шляхом
проведення в справі окремих слідчих дій [65].
Процес формування та здійснення тактичних операцій має відповідати
основоположним засадам. “Із метою забезпечення кожній тактичній операції
успіху в процесі її проведення, – наголошує А. В.Дулов, – необхідно
дотримуватися низки вимог загальних положень, які сформульовані у вигляді
певних принципів” [161].Також необхідно звернути увагу й на те, що
віднесення злочину до тієї чи тієї класифікаційної групи впливає й на
практику організації
здійснюється

у

його

складі

розслідування, зокрема:

слідчо-оперативної

групи;

1) розслідування
2)

розслідування

здійснюється декількома слідчими; 3) для методичного забезпечення
розслідування

залучаються

працівники

управлінської

ланки

слідчих

підрозділів; 4) можливість задіяти в розслідуванні максимальну кількість сил
і засобів.
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Під час проведення досудового розслідування не обійтись без принципу
поваги до людської гідності, що виявляється в забороні в процесі
кримінального провадження піддавати особу катуванню, жорстокому,
нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводженню чи
покаранню,

вдаватися

до

погроз

застосування

такого

поводження,

утримувати особу в умовах, що принижують її. Важливість утілення в
кримінальному судочинстві такого конституційного положення як право
людини на повагу до її гідності визначається тим, що саме в цій сфері
державної діяльності в найбільшій мірі виявляється можливість державних
органів, в особі слідчого як посадової особи застосовувати примус,
обмежувати або позбавляти людину її прав і свобод, наданих Конституцією
[33].
На сьогодні деякі вчені називають новий принцип – принцип
інформатизації, без якого робота слідчого значно затягувалася б. В умовах
швидкого темпу модернізації цей принцип значно покращує роботу слідчого.
На нашу думку з ним тісно пов’язаний принцип динамічності, який
визначає безперервність процесу планування, його оперативність, гнучкість,
змінність. Під час розслідування безперервно надходить нова інформація,
з’ясовуються нові обставини. Тому важливе місце посідає принцип гласності,
який полягає у своєчасному, широкому та регулярному інформуванні
громадян про діяльність органів управління, зокрема органів, що здійснюють
досудове розслідування. Реалізація досягається за допомогою обов’язкових
звітів перед населенням, усебічного обговорення у встановленому порядку
певних питань і рішень, що приймаються. Цей принцип є засобом
формування громадської думки, уключення в процес управління громадян,
підвищення їхньої активності.
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Проведеним аналізом виявленню і розкрито сутність основоположних
принципів діяльності публічної адміністрації при забезпеченні слідчої
діяльності та підкреслено, що загальні принципи адміністративно-правового
забезпечення слідчої діяльності в Україні закріплюються, насамперед, у
положеннях Конституції України, деталізуються й знаходять своє подальше
впровадження в інших нормативно-правових актах. Проаналізовано загальні
принципи адміністративно-правового забезпечення слідчої діяльності в
Україні: верховенство права; законність; рівність перед законом і судом;
повага до людської гідності.
Доводено, що спеціальні принципи забезпечення слідчої діяльності є
засадами, яких безпосередньо, мають дотримуватися суб’єкти публічної
адміністрації, які здійснюють забезпечення слідчої діяльності в процесі
правореалізації та правозастосування. Серед них особлива увага звернута на
принципи: невтручання в процедури здійснення досудового розслідування,
осіб, які здійснюють забезпечення слідчої діяльності, що в т. ч. означає, що
орган дізнання, якщо він здійснює забезпечення слідчої діяльності не має
права давати

слідчим вказівок процесуального

характеру. Принцип

забезпечення права слідчих на оскарження в адміністративному і судовому
порядку, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації при
порушенні права на гідні умови праці, полягає в тому що слідчий який
вважає, що для нього не створені належні умови для проведення досудового
розслідування має право вимагати усунення недоліків у цій сфері від свого
керівництва, або через суд.
Отже, під принципами слідчої діяльності правоохоронних органів
України слід розуміти законодавчі основні засади, ідеї, положення, які
постають базисом формування, організації та їхнього функціювання,
підвищення ефективності та якості розслідування злочинів.

Принципи
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розділяються на нормативно закріплені, до яких слід віднести законність,
дотримання прав і свобод громадян, здійснення правосуддя та ін.; традиційні,
визнані вченими, але які ще не набули нормативного закріплення; та новітні,
що з’являються під упливом нових викликів сучасності й визнані вченими.

Висновки до розділу 1

1. Доведено,

що

належне

адміністративно-правове

забезпечення,

закріплене в законах і підзаконних нормативно-правових актах, є однією з
основних умов забезпечення діяльності органів досудового розслідування. До
системи адміністративно-правового забезпечення діяльності слідчого слід
віднести не тільки розслідування кримінальних проваджень, а й координацію
дій правоохоронних органів України, забезпечення підбору, розстановки і
виховання слідчих кадрів, підвищення їх кваліфікації та професійної
майстерності, організація відповідно до КПК та законів України розгляду і
вирішення скарг і заяв громадян, які надходять у зв’язку з провадженням
досудового розслідування кримінальних правопорушень та повноваження,
що виступають правовою гарантією забезпечення режиму законності в
розслідуванні злочинів, гарантією захисту законних прав і інтересів громадян
та держави.
2. Зроблено висновок, що діяльність слідчого – це робота спрямована
на зміцнення законності та правопорядку, спільну розробку та практичну
реалізацію узгоджених заходів щодо своєчасного виявлення, розкриття,
припинення та попередження кримінальних проступків і корупційних діянь,
усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню, а також взаємодія з
іншими державними і громадськими організаціями, які покликані вести
боротьбу з правопорушеннями.
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3. Доведено, що правовими підставами діяльності органів досудового
розслідування містяться в нормативних актах різної юридичної сили: в
законах, у підзаконних нормативно-правових актах (указах Президента
України, уряду, у відомчих наказах, інструкціях, положеннях). Всі вони
загально визначають вимоги до слідчого та його правове становище, тому
застосовувати їх норми без конкретизації практично неможливо. Саме в
конкретизації

процесуально

значущих

дій

і

полягає

значення

адміністративно-правового відомчого регулювання слідчої діяльності. Проте
такі нормативно-правові акти як підзаконні приймаються на основі й на
виконання законів і не повинні їм суперечити. У нормотворчій діяльності
відомства до структури, яких входять слідчі підрозділи, іноді виходять за
межі своїх повноважень, що призводить до порушення встановленої ієрархії
нормативно-правових актів й принципу законності. Якісне і своєчасне
адміністративно-правове забезпечення слідчої діяльності є невід’ємним
чинником для здійснення правосуддя в Україні на засадах верховенства
права.
4. Визначено, що в історичному аспекті слідчі підрозділи відносилися
до правоохоронних органів різного відомчого підпорядкування, як органи
виконавчої влади, що вносило в процес досудового розслідування
корпоративне забарвлення і залежність від суб’єктивної волі можновладців,
які знаходилися тоді при владі.
5. Визначено, що істотне значення для зваженого вирішення сучасних
проблем має неупереджений аналіз історії як правових ідей, так і структур
влади. Відхід від принципу історизму «посилює відрив держави від
громадянського суспільства, робить державний механізм деструктивним»;
6. Проаналізовано основні історичні події й періоди, документи, думки
вчених та історичних постатей, які мають значення і стали визначними для
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створення системи досудового розслідування та зроблено висновок, що в
сучасній суспільно-політичній обстановці суттєвого значення набуває
історико-національний досвід як при формуванні правової системи в цілому,
так і при визначенні шляхів розвитку окремих галузей права або напрямів
діяльності, в тому числі й у частині, що стосується визначення шляхів
розвитку слідчого апарату або його реформування.
7. Доведено, що в історичному аспекті адміністративно-правове
забезпечення діяльності органів досудового розслідування в системі
правоохоронних

органів

розглядалось

як

адміністративно-правове

провадження з метою забезпечення досудового розслідування, що було
різновидом державного управління у сфері боротьби зі злочинністю. Відомчі
слідчі та слідчі підрозділи підпорядковувалися по службі вищим по ієрархії
органам, які за своєю сутністю були органами дізнання, які мали б
виконувати доручення слідчих.
8. Визначено, що слідчі органи і слідчі з погляду історичної
ретроспективи практично завжди були залежними від вищого політичного
керівництва держави, зокрема відомчих керівників, які входили до цього
складу. При цьому в період бездержавності під окупацією Російської Імперії
та Радянського Союзу слідчі були змушені служити московській владі,
виконуючи її політичні забаганки. На українських землях, які входили до
складу Австро-Угорської імперії і Польщі українців практично не допускали
до здійснення досудового розслідування й суду.
9. Визначено, що методологічні основи професійної діяльності слідчого
містяться у соціокультурних умовах розвитку суспільства, які впливають на
розслідування кримінальних проваджень. Компонентами методології слідчої
діяльності є мислення слідчого, застосування правових норм, дотримання
моральних норм слідчим. Метою професійної методології є створення умов
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для розвитку слідчої діяльності в межах позитивного і природного права.
Професійна діяльність слідчого спрямована на захист державної волі. При
цьому така дія не повинна завдавати шкоди народній волі. В межах чинного
законодавства слідчий захищає загальну волю, до якої входить державна і
народна волі, дотримуючись морального принципу справедливості.
10. Методологію

адміністративно-правового

забезпечення

слідчої

діяльності поділено на певні стадії: перша стадія – аналіз юридичної
літератури та чинного законодавства; друга стадія – розкриття об’єкта на
основі філософських методів наукового пізнання; третя стадія – визначення
основних завдань, четверта стадія – використання загальних і формування
спеціальних

методів

адміністративно-правового

забезпечення

слідчої

адміністративно-правове

забезпечення

слідчих

діяльності.
11. Доведено,

що

підрозділів здійснюється через правові та неправові методи адміністративної
діяльності публічної адміністрації. При цьому основним методом є правовий,
який передбачає його обов’язкову відповідність виконавчо-розпорядчим та
адміністративно-сервісним впливам на основі реалізації адміністративноправових норм. Організаційний метод відображає структуру системи, а також
сам процес управлінської діяльності. Окремим рядком в системі методології
аналізованого дослідження виділено соціально-психологічний метод, який
виражається у використанні відповідних фактів з метою удосконалення
слідчої роботи.
12. Визначено, що адміністративно-правове забезпечення слідчої
діяльності забезпечує оптимальні умови для здійснення правосуддя в країні.
З цією метою відбувається раціоналізація праці слідчих, активізація та
актуалізація

технічного

оснащення,

підвищення

рівня

регламентації
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управління, тим самим здійснюється вплив на формування методів та стилю
роботи в цілому.
13. Доведено,

що

до

методології

адміністративно-правового

забезпечення слідчої діяльності входять філософсько-світоглядні підходи, які
базуються на матеріалістичній теорії пізнання світу, діалектичній філософії,
визнанні об’єктивних соціальних законів розвитку суспільства та можливості
пізнання їх, набуття істинних знань щодо них; усі відомі доступні наукові
ідеї та теорії, доктринальні погляди вчених, правові звичаї, чинне
законодавство й законодавство Європейського Союзу, інший нормативний та
емпіричний матеріал в аналізованій сфері; завдання, які стоять перед
публічною адміністрацією та гіпотези щодо їхнього виконання, у результаті
чого механізм адміністративно-правового забезпечення слідчої діяльності
спроектовано таким чином, щоб зміцнити авторитет судової гілки влади, а
громадяни відчули реальну довіру до неї як провідного чинника забезпечення
їхніх прав, свобод і законних інтересів; сукупність загальних і спеціальних
методів формування теорії адміністративно-правового забезпечення слідчої
діяльності.
14. Виявлено та описано спеціальні принципи адміністративноправового забезпечення слідчої діяльності в Україні: забезпечення права осіб
на публічний безкоштовний захист на етапі досудового розслідування за
рахунок

держави;

невтручання

в

процедури

здійснення

досудового

розслідування, осіб, які здійснюють забезпечення слідчої діяльності;
забезпечення права слідчими на оскарження в адміністративному і судовому
порядку, дій чи бездіяльності суб’єктів під час порушення права на достойні
умови праці; гласності й прозорості під час забезпечення слідчої діяльності;
наукового

планування

забезпечення

слідчої

діяльності;

учасності

забезпечення слідчих усім необхідним для здійснення слідчої діяльності;
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нормативності; використання юридичної відповідальності щодо осіб, які не
забезпечили або забезпечили не вчасно, або не в повному обсягу необхідні
потреби слідчих.
15. Виявленню

і

розкрито

сутність

основоположних

принципів

діяльності публічної адміністрації при забезпеченні слідчої діяльності та
підкреслено, що загальні принципи адміністративно-правового забезпечення
слідчої діяльності в Україні закріплюються, насамперед, у положеннях
Конституції

України,

деталізуються

й

знаходять

своє

подальше

впровадження в інших нормативно-правових актах. Проаналізовано загальні
принципи адміністративно-правового забезпечення слідчої діяльності в
Україні: верховенство права; законність; рівність перед законом і судом;
повага до людської гідності.
16. Доводено, що спеціальні принципи забезпечення слідчої діяльності
є засадами, яких безпосередньо, мають дотримуватися суб’єкти публічної
адміністрації, які здійснюють забезпечення слідчої діяльності в процесі
правореалізації та правозастосування. Серед них особлива увага звернута на
принципи: невтручання в процедури здійснення досудового розслідування,
осіб, які здійснюють забезпечення слідчої діяльності, що в т. ч. означає, що
орган дізнання, якщо він здійснює забезпечення слідчої діяльності не має
права давати

слідчим вказівок процесуального

характеру. Принцип

забезпечення права слідчих на оскарження в адміністративному і судовому
порядку, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації при
порушенні права на гідні умови праці, полягає в тому що слідчий який
вважає, що для нього не створені належні умови для проведення досудового
розслідування має право вимагати усунення недоліків у цій сфері від свого
керівництва, або через суд.
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17. Визначено, що під принципами слідчої діяльності правоохоронних
органів України слід розуміти законодавчі основні засади, ідеї, положення,
які постають базисом формування, організації та їхнього функціювання,
підвищення ефективності та якості розслідування злочинів.

Принципи

розділяються на нормативно закріплені, до яких слід віднести законність,
дотримання прав і свобод громадян, здійснення правосуддя та ін.; традиційні,
визнані вченими, але які ще не набули нормативного закріплення; та новітні,
що з’являються під упливом нових викликів сучасності й визнані вченими.
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РОЗДІЛ 2
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ СЛІДЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1. Адміністративно-правовий статус слідчого в Україні

Держава як специфічний соціально-політичний орган, виникла на
певному етапі розвитку суспільства з метою захисту його членів і
забезпечення

умов,

які

сприяють

стабільному

розвиткові

людської

цивілізації, тому державна діяльність має цілеспрямований характер. При
цьому

різні

напрями

діяльності

держави

реалізуються

численними

державними органами, що в сукупності утворюють державний механізм.
На кожному з етапів розвитку держави різні органи забезпечують її
функціювання. “Сучасна наука розглядає суспільство як цілісну, складну,
динамічну самокеровану систему, розвиток якої підпорядковано об’єктивно
діючим законам. Без управління неможливе цілеспрямоване функціювання
суспільства” [1].
Управління – цілеспрямована сукупність дій, які забезпечують
узгодженість і координацію спільних робіт з метою досягнення суспільно
важливих цілей та вирішення завдань. Однією з форм державного управління
є правоохоронна діяльність, що спрямована на охорону врегульованих
юридичними нормами управлінських відносин, недоторканість яких, поперше, полягає в правозастосуванні з метою охорони права, по-друге, є
різновидом правової виконавчо-розпорядчої діяльності відповідних органів
державної виконавчої влади [213].Державне управління у сфері безпеки
особи, суспільства й держави гарантується Конституцією України, виконання
цієї функції покладається на Службу безпеки України, Міністерство
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внутрішніх справ, прокуратуру. Однак на сьогодні створено нові структури,
про які в Конституції нічого не зазначено, а саме: Державне бюро
розслідувань, Національне бюро розслідувань, Національне антикорупційне
бюро. До структури кожного з них входить слідчий підрозділ, завданням
якого є розкриття й розслідування правопорушень і направлення їх до суду
для прийняття в установленому порядку рішення згідно з чинним
кримінально-процесуальним кодексом. Цей підрозділ підпорядковується
вище вказаним структурам.
М.С.Строгович

писав,

що

“вирішення

проблеми

організації

попереднього слідства повинно спиратись як на вивчення історії радянського
попереднього слідства і теоретичну розробку процесуальних питань цієї
стадії кримінального судочинства, так і на вивчення та узагальнення слідчої
практики, оскільки вони тісно пов’язані одна із іншою” [476]. Професор
А.М.Ларін уважав, “що питання про місце слідчого апарату в системі
державних органів є складним, багатоаспектним, потребує спеціального
обговорення” [266].
Ще в 1966 році В.А.Стремовський, зробивши узагальнення всіх
висловлених в літературі пропозицій щодо шляхів розвитку слідчого апарату,
зазначив: “Автори, які висували пропозиції, пропонували такі шляхи
вирішення проблеми створення єдиного слідчого апарату: необхідно зберегти
наявний порядок розподілу слідства на дізнання та попереднє розслідування і
весь слідчий апарат зосередити в прокуратурі;

створити єдиний слідчий

апарат, виділивши слідчі підрозділи з прокуратури, органів внутрішніх справ
і КДБ СРСР у самостійне відомство (слідче міністерство або державний
комітет); слідчий апарат підпорядкувати системі суду; зосередити слідчий
апарат у системі міністерств юстиції союзних республік як установу, не
залежну ні від прокуратури, ні від апарату МВС, ні від суду; усі слідчі
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органи передати міліції;

створити єдиний слідчий апарат у системі

Міністерства внутрішніх справ [474]. На початку 70-х років М.С.Строгович
пропонував передати слідчі апарати системі Міністерства юстиції. На
користь цієї ідеї він зазначав, що попереднє слідство за своєю природою є
діяльністю юстиції, і хоча це слідство попереднє, але це слідство, яке не
може бути діяльністю адміністративних органів. Оскільки попереднє
слідство пов’язане з діяльністю суду, воно саме в цьому відношенні
відрізняється від дізнання, яке є діяльністю адміністративних органів і
пов’язане з оперативно-розшуковою діяльністю [475]. Наявність слідчих
підрозділів у вищевказаних органах передбачена відповідними законами
України. Так, у ст.10 закону України “Про службу безпеки України” вказано,
що до складу Центрального управління СБУ входять апарат Голови СБУ та
функційні підрозділи, серед яких названо й слідчий підрозділ [425].
У ст. 20 Закону України ”Про державну податкову службу України”
визначено, що до складу податкової міліції належать, крім інших управлінь,
слідче управління податкової міліції; слідчі відділи податкової міліції в
органах державної податкової служби відповідних державних податкових
адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі; слідчі відділення (групи) податкової

міліції відповідних

державних податкових інспекцій у районах, містах, районах у містах,
міжрайонних та об’єднаних державних податкових інспекцій [366].
Однак на засіданні Кабінету Міністрів України 27 травня2014 року
було оприлюднено інформацію, що замість ліквідації Міндоходів його
перейменують на Державну фіскальну службу. Останню пропонувалося
підпорядкувати Міністерству фінансів. Державна фіскальна служба на базі
Міндоходів була утворена Постановою КМУ від 21 травня 2014 року №236,
Постанова КМУ від 21.05.2014 № 236 але сталася технічна помилка – у ній
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не сказано за слідчі підрозділи. У той же час у Кримінальному
процесуальному кодексі України ст.38 визначено слідчі підрозділи органів,
що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, а ч. 3
ст. 216 цього ж кодексу визначено, що слідчі органів, які здійснюють
контроль

за

додержанням

податкового

законодавства,

здійснюють

розслідування злочинів, передбачених статтями 204, 205, 205-1, 212, 212-1,
216, 218-1, 219 Кримінального кодексу України.
Структура слідчих підрозділів названих правоохоронних органів
регулюється й відомчими нормативними актами. Так, до структури
Міністерства внутрішніх справ входить Національна поліція України, у
структурі якої є Головне слідче управління Національної поліції України;
слідчі управління (відділи) головних управлінь, управлінь Національної
поліції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі, на залізницях; слідчі відділи (відділення) міських, районних,
міськрайонних, лінійних управлінь (відділів) головних управлінь, управлінь
МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі [413].
У прийнятому 28 червня 1996 року Основному Законі лише в розділі
VII “Прокуратура” ст. 121 застосовується термін “досудове слідство”, за
яким прокуратура здійснює нагляд. Виключивши згаданою нормою право
провадження

досудового

слідства

із

числа

функцій

прокуратури,

законодавець (з огляду на “Перехідні положення” Конституції України)
залишив його в редакції ст. 5 Закону України “Про прокуратуру”, де на цей
орган тимчасово покладено право розслідування діянь, які містять ознаки
злочинів. Однозначної відповіді на питання про місце слідства Конституція
України не дала, лише зазначивши в пункті 9 розділу “Перехідні положення”,
що “прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів
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функцію нагляду додержанням і застосуванням законів та функцію
попереднього слідства – до введення в дію законів, що регулюють діяльність
державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до
сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що
регулюють її функціювання" [236].У 2012 році КПК України із загального
визначення поняття “слідчий”, вивів нове поняття – “слідчий суддя”.
Відповідно до ст.3 КПК України – це суддя суду першої інстанцій, до
повноважень якого належить здійснення в порядку, передбаченому цим
Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб
у кримінальному провадженні, й у випадку, передбаченому ст. 247 цього
Кодексу, – голова чи за його визначенням інший суддя Апеляційного суду
Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та
Севастополя. Слідчий суддя (слідчі судді) у суді першої інстанції обирається
зборами суддів зі складу суддів цього суду [252]. Це суддя, який виконує
роль арбітра сторін обвинувачення і захисту на стадії досудового слідства, а
також здійснює судовий контроль за додержанням прав і свобод осіб у
кримінальному провадженні. Саме слідчий суддя приймає рішення про
застосування запобіжного заходу та продовження його терміну, видає санкції
на слідчі дії, проводить допит свідків, участь яких у судових засіданнях
неможлива. Слідчий суддя є посадовою особою судової влади, який
покликаний реалізовувати її в кримінальному процесі.
Саме слово “слідчий” має корінь “слід”, науковці трактують це слово
як “той, що йде по сліду, що відає слід” [42] і як “дослідник, який подібно до
вченого займається пошуком істини” [438]. У правовій літературі й досі не
існує однозначного та чіткого поняття “слідчий”. Безумовно, що назва
походить від слова “слід”. “Слідити”, “слідкувати”, “досліджувати”,
“розслідувати”, “переслідувати”, “слідство”, “слідчий” – слова зі спільним
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коренем [26].В. К.Колпаков указував, що “претендент”, набуває статусу
суб’єкта

тільки

в

тому

випадку,

коли

держава,

використовуючи

адміністративно правові норми, робить його носієм прав і обов’язків, які
реалізуються у сфері державного управління [215].
На сьогодні в правовій науці не вироблено єдиного підходу до понять
„статус”, „правовий статус”, „правове положення”, які є часто вживаними як
у нормативних актах, так і в науковій літературі. Розглянемо ці терміни
більш детально. Так, слово „статус” у перекладі з латинського означає
положення,

стан

чого-небудь

або

будь-кого

[461].У

Великому

енциклопедичному словнику правовий статус визначено як встановлене
нормами права положення його суб’єктів, сукупність їхніх прав і обов’язків”
[462].
Так, на думку С. С.Алексеева, правовий статус асоціюється зі стабільним
правовим станом суб’єкта, а правове положення розглядається як динамічний
розвиток сукупності прав і обов’язків особи, що зумовлено її вступом до тих
чи тих правовідносин [14].
Б. М.Лазарєв уважає, що правовий статус містить відповіді на питання:
а) органом якого рівня є певний орган – центральний, місцевий або
міжтериторіальний; б) до якого виду органів відноситься за змістом своєї
діяльності – орган влади, орган управління, правосуддя та інше. Яке офіційне
найменування даного органу; в) хто його утворює, формує особовий склад;
г) кому він підпорядкований, підзвітний, підконтрольний і перед ким. Хто
може відміняти, призупиняти, змінювати й опротестовувати його акти; д) яка
компетенція

органу;

е)

хто

йому

підпорядкований,

підзвітний,

підконтрольний, чиї акти він може відміняти, призупиняти, змінювати й
опротестовувати та інше; ж) яка юридична сила актів цього органу; з) які
джерела фінансування; і) чи володіє правами юридичної особи [264].
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М. Бояринцева вважає, що адміністративно-правовий статус як
особливий вид правового статусу – це встановлена законом та іншими
правовими актами сукупність прав і обов’язків, що гарантують участь в
управлінні державними справами і задоволення публічних та особистих
інтересів

через

діяльність

державної

влади

й

органів

місцевого

самоврядування [60].Окрім того, слідчий має статус службової особи, яка
займає відповідальне становище в системі правоохоронних органів і суду й
наділена спеціальними, лише їй притаманними

повноваженнями і

кримінальному судочинстві.
Питання державної служби, правового положення посадових осіб,
принцип субординації в службових відносинах мали відповідне правове
закріплення ще на початку ХVІІІ століття. Досліджуючи поняття посадової
особи, слід згадати про Конституцію Пилипа Орлика, яка заклала деякі
принципи управління та діяльності органів державної влади. Це сприяло
розв’язанню питань, пов’язаних з недопущенням концентрації влади в руках
однієї особи і запобігало проявам зловживання владою. Цей принцип має
важливе значення під час розподілу управлінських функцій між посадовими
особами державних органів.
Уперше серед адміністративістів поняття посадової особи сформулював
І. І.Євтихієв, який назвав ним особу, яка обіймає посаду в державній установі
та підприємстві [164].С. Студенікін застерігав, що віднесення всіх посадових
осіб до державних службовців не дозволяє останніх уважати посадовими
особами [479].В. Я.Малиновський указував, що головною рисою суб’єкта
державного управління є наявність у нього владних повноважень, які дають
йому змогу втілювати свою волю у формі управлінських рішень, які є
обов’язковими для виконання [274].Прийнятий 11 липня 1995 року Закон
України “Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів

129
України

щодо

відповідальності

посадових

осіб”,

уніс

зміни

до

Кримінального, Кримінального-процесуального кодексів та Кодексу про
адміністративні правопорушення стосовно використання терміна “посадова
особа”, замість “службова особа”. Кримінальне законодавство, змінивши
термін, залишило попередню дефініцію терміна “службова особа” [359].У
чинному законодавстві службова особа – державні службовці, а також
службовці громадських організацій, які мають право на офіційні дії. Законні
вимоги

службових

осіб

мають

юридичний

обов'язковий

характер.

До службових осіб належать керівники установ, міністерств, відомств та
особи, які мають правом наймати і звільняти працівників, а також особи, які
постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, обіймають
посади,

пов’язані

з

виконанням

організаційно-розпорядчих

чи

адміністративно-господарських обов’язків в установах і організаціях.
Службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним
повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого
самоврядування, а також обіймають в органах державної влади, органах
місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в
установах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційнорозпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі
функції за спеціальним повноваженням. Службовими особами також
визнаються посадові особи іноземних держав, у тому числі іноземні
третейські судді; особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або
трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому;
посадові

особи

міжнародних

організацій;

члени

міжнародних

парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді й посадові
особи міжнародних судів [251].
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Низка вчених пропонує саме з урахуванням розгляду функцій слідчих
підрозділів органів досудового розслідування виділити особливості їхнього
адміністративно-правового статусу: 1) входять у структуру певних органів,
тобто належать до правоохоронних органів із спеціальним статусом; 2)
мають відносну процесуальну самостійність, а саме власний керівний орган –
Головне слідче управління; 3) створені та функціюють з метою здійснення
повного,

усебічного

та

ефективного

досудового

розслідування

в

кримінальних провадженнях, яке є їхньою державною управлінською
функцією; 4) мають організаційну структуру відповідно до розподілу
функційних обов’язків у середині структурного підрозділу та утворюють
систему за адміністративно-територіальним поділом; 5) діють на підставі
принципів

конституційного,

адміністративного

та

кримінально-

процесуального права; 6) для ефективного виконання своїх функцій повинні
взаємодіяти з іншими правоохоронними органами та іншими органами
державної влади, державними установами і громадськими організаціями й
об’єднаннями; 8) діють виключно в межах і на підставі Конституції та
законів України, а також міжнародних договорів [254]. Згідно з чинним
законодавством під поняттям “слідчий” слід розуміти керівників органів
досудового розслідування, їхніх заступників, керівників структурних
підрозділів органів досудового розслідування та їхніх заступників і старших
слідчих в особливо важливих справах, слідчих в особливо важливих справах,
старших слідчих, слідчих. Загальними вимогами до осіб, які призначаються
на посаду слідчих, є громадянство України та наявність необхідних ділових і
моральних якостей. Вимога про наявність вищої юридичної освіти осіб, що
призначаються на посади слідчих, міститься лише в Законі України “Про
прокуратуру” [420].Що ж стосується СБУ, Національної поліції України та
податкової міліції, то положення про призначення на посади слідчих осіб, які
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мають вищу юридичну освіту, містяться в підзаконних нормативних актах
цих відомств. Слідчі СБУ і Національної поліції України, окрім цього,
проходять відповідно військову службу в СБУ і державну службу в
Національній поліції України [251].
Відповідно до Конституції України на посаду судді може бути
призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший
шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної
діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним,
доброчесним і володіє державною мовою. При цьому спеціальним законом
можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді.
Для суддів спеціалізованих судів згідно із законом можуть бути встановлені
інші вимоги щодо освіти та стажу професійної діяльності. Призначення на
посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради
правосуддя в порядку, установленому спеціальним законом. Призначення на
посаду судді здійснюється за конкурсом, крім випадків, визначених
спеціальним законом

[236].

Але в цьому випадку відсутні вимоги до

обрання на посаду слідчого судді. На сьогодні в Україні відсутній єдиний
нормативний підхід до формулювання вимог до слідчого судді. Науковцями
недостатньо досліджено правовий статус слідчого судді з урахуванням
вітчизняних традицій і практики, що потребує формулювання нового науково
обґрунтованого підходу до подальшого законодавчого визначення правового
статусу слідчого судді. Ураховуючи, що слідчий суддя перебуває в системі
органів судової влади, дослідження такого правового явища слід розпочати із
загальних понять правого статусу судді.Правовий статус судді – обсяг
правових можливостей, міра свободи поведінки носія судової влади. Це
виняткові правові можливості посадової особи судової влади, що надаються
законом для ефективного здійснення професійної діяльності . На думку
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Л. М.Москвич,

правосуб’єктність

судді

є

спеціальним

видом

правосуб’єктності, визначає здатність конкретної людини бути носієм
спеціального правового статусу – здійснювати судову владу. Тобто це
поняття містить юридичну характеристику особи людини, яка здійснює
функції носія судової влади, її якостей та здібностей з боку відповідності тим
критеріям, що визначені в законодавстві як обов’язкові для наділення
встановленим комплексом юридичних можливостей [296].
Слідчий повинен володіти якостями високого професійного рівня, які
набуваються в тому числі й при здобуванні та отримання вищої освіти.
Дослідженню феномену професіоналізму та особливостей його прояву в
різних сферах діяльності органів державної влади присвятили свої праці такі
науковці, як С. Г. Дидра, С. В. Коваленко, О. О. Макєєв, О. Ю. Синявська та
ін.
Так, на думку С.Г.Дидри, професіоналізм є результатом реалізації
професійної культури на рівні суспільства, групи чи особистості [162].
С. В. Коваленко вважає, що професіоналізм можна визначити як таку
якісну характеристику суб’єкта діяльності – представника певної професії, що
визначається мірою володіння ним сучасним змістом і сучасними засобами
розв’язання професійних завдань, продуктивними способами здійснення
діяльності [201]. О. О.Макєєв та О. Ю.Синявська розглядають професіоналізм
як сукупність особистісних якостей, навичок і вмінь, які забезпечують успішне
виконання професійної діяльності [273]. Для належного виконання завдань,
що стоять перед слідчими підрозділами, необхідно чітко визначити їхній
правовий статус. До елементів правового статусу, крім завдань, функцій та
повноважень, В. Авер’янов за адміністративно-правовим статусом зараховує
дослідження природи, характеру і власне юридичне положення державних
органів [1].
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Ю. Битяк відносить права та обов’язки, гарантії реалізації цих прав і
відповідальність за невиконання обов’язків [47].
Так, основними обов’язками слідчих визначено:
- дотримання вимог Конституції та законів України під час розслідування
кримінальних проваджень, перевірки заяв і повідомлень про злочини;
- забезпечення

повного,

усебічного

та

об’єктивного

розслідування

кримінальних проваджень у межах установлених законодавством строків;
- забезпечення реалізації в повному обсязі прав і законних інтересів усіх
учасників кримінального судочинства;
- нерозголошення

відомостей,

що

становлять

державну

чи

іншу

охоронювану законом таємницю, відомостей про особисте життя
громадян та інших відомостей, здобутих під час розслідування злочинів;
- недопущення будь-яких дій, що ганьблять звання слідчого і можуть
викликати сумнів у його об’єктивності та неупередженості;
- у разі наявності підстав, передбачених кримінально-процесуальним
законодавством України, звертатися до прокурора і начальника слідчого
підрозділу із заявою про усунення себе від провадження досудового
слідства у справі.
Рішення суду, письмові вказівки прокурора і начальника слідчого
підрозділу, надані в межах їхньої компетенції та в установленій законом
формі, є обов’язковими для виконання слідчим. У разі незгоди з рішенням
керівника слідчого органу в передбачених законом випадках слідчий має
право подати кримінальне провадження зі своїми запереченнями прокурору,
який здійснює нагляд за слідством, а за незгоди з рішенням прокурора
надсилає справу зі своїми запереченнями вищому прокуророві або до суду.
Д. Бахрах указує, що утворення, структура й порядок діяльності
органів

виконавчої

влади

в

основному

регламентується

нормами
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адміністративного права та складається з трьох блоків: цільового, який
визначає норми відповідно до цілей, завдань, функцій та принципів
діяльності;

організаційно-структурний,

який

складається

з

правових

приписів, що регламентують порядок утворення, реорганізацію, ліквідацію
органу, його структуру, лінійну і функційну підпорядкованість; компетенції
як сукупності владних повноважень і підвідомчості [36].
Адміністративно-правовий статус слідчих підрозділів правоохоронних
органів визначає та слідчого судді: кримінально-процесуальний статус (для
визначення підслідності, здійснення кримінального судочинства); фінансовоправовий статус (для врегулювання фінансового забезпечення); матеріальноправовий статус (для врегулювання матеріального забезпечення діяльності
слідчого). А отже, основу адміністративно-правового забезпечення діяльності
слідчих

підрозділів

і

слідчого-судді

становлять:

завдання,

функції,

повноваження, відповідальність, підслідність й адміністративні процедури
їхньої діяльності.
Відповідно до п.8 ст. 255 Кодексу України “Про адміністративні
правопорушення” слідчий є особою, яка уповноважена в процесі вчинення
адміністративних правопорушень, передбачених ст. 185-4, ст. 185-7, ч.2
ст. 185-6, ст. 185-11, складати протокол про адміністративні правопорушення
[207].
Згідно зі ст.40 Кримінального процесуального кодексу України слідчий
як сторона обвинувачення під час здійснення діяльності з розкриття й
розслідування вчинених кримінальних правопорушень потребує комплексу
забезпечувальних заходів, які вступають при цьому в адміністративноправові відносини, і є відповідно до свого правового статусу їхнім суб’єктом,
а саме при здійсненні кадрової роботи під час комплектування слідчих
підрозділів,

підготовці,

перепідготовці

та

підвищенні

кваліфікації,
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проходженні

служби,

при

матеріально-технічному,

фінансовому

та

інформаційному забезпеченні тощо [252]. Окрім того, слідчі не можуть бути
членами політичних партій, рухів та інших громадських об’єднань, що мають
політичну мету. Їм забороняється займатися будь-якими видами іншої
оплачуваної та підприємницької діяльності (крім викладацької, наукової
творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської
практики зі спорту), а також організовувати страйки або брати в них участь.
Обмеження для працівників слідства мають абсолютний характер – вони
діють для нього протягом усього часу проходження служби і не можуть бути
відміненими або заміненими на інші положення. Вони виступають певним
гарантом ефективної діяльності слідчих та функціювання органів досудового
розслідування України. Головна мета цих правообмежень полягає в
забезпеченні

реалізації

передбачених

прав

та

обов’язків

слідчих

і

встановленні правових заборон, спрямованих на попередження можливих
службових зловживань з боку останніх.
На нашу думку, адміністративно-правове забезпечення діяльності
слідчого повинно знайти визначення на законодавчому рівні, де буде
закріплено його повноваження, відповідальність і адміністративні процедури
діяльності.
Також у юридичній літературі існують різні погляди на визначення
поняття

„діяльність

слідчого”.

В. Бахін

[35],

М. Стриганюк

[459],

М. Салтевський [450] уважають, що діяльність слідчого – це врегульована
нормами кримінально-процесуального права діяльність, спрямована на
розкриття злочину та встановлення всіх обставин, пов’язаних з подією
протиправного діяння, з метою вирішення питання про наявність підстав для
віддання обвинуваченого до суду або закриття кримінальної справи.
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А. П.Гуляєв завданням слідчого вважає швидке та повне розкриття
злочинів і викриття винних, забезпечення інших умов для притягнення
кожного винного в скоєнні злочину до відповідальності відповідно до закону,
захищати осіб від необґрунтованого обвинувачення, усунення причин та
умов, які сприяють скоєнню злочину” [136].
На думку А. Я.Дубінського, до завдань слідчого також входить
“установлення

матеріальної

шкоди,

заподіяної

злочином,

і

вжиття

необхідних заходів до її відшкодування”, “виявлення всіх видів наслідків,
спричинених злочином, і вжиття необхідних заходів до ліквідації їх,
усунення заподіяної шкоди” [158].
А,Л. Сергєєв [455], О. Баєв [20], Л. Дубровицька [159] зазначають, що
діяльність слідчого

–

це

виконання

покладеної

на нього

функції

попереднього розслідування.
Очевидно, що розв’язання завдань органів досудового слідства
забезпечується виконанням низки функцій. Так, В. Б.Авер’янов поділяє їх на
групи, які спрямовані на забезпечення доцільною інформацією керованих
об’єктів (прогнозування, планування); необхідних для нормальної діяльності й
розвитку

ресурсів

стимулювання,

(фінансування,

кадрове

матеріально-технічне

забезпечення);

упорядкованості

забезпечення,
(керівництво,

координація, контроль та ін.); первісного формування та наступного
вдосконалення керованих об’єктів в органічному поєднані з такими самими
заходами керівних суб’єктів [3]. О. М.Бандурка виділяє такі функції:
загальноорганізаційну

(функцію

управління);

матеріально-технічного

забезпечення; економіко-фінансового розвитку, обліку й контролю; політикоправового забезпечення; духовно-ідеологічного забезпечення; соціального
забезпечення та соціального захисту; функцію мотивації [25]. В.Ковальов серед
функцій організації виділяє: формування структури організації; визначення
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взаємозв’язків, відповідальності, функціональних обов’язків працівників;
забезпечення персоналу необхідними ресурсами – матеріальними, фінансовими,
енергетичними; здійснення заходів з навчання, перепідготовки та підвищення
кваліфікації персоналу; визначення каналів передавання інформації [204].
К. С.Бєльський вирізняє два види функцій: до першого виду відносяться ті, які
мають значення для життя суспільства і виникають із субстанційної природи
влади; до другого ті, що мають допоміжний (інструментальний) характер [295].
В. М.Олуйко класифікує функції організації за критерієм груп її потреб, які ці
функції мають забезпечувати: а) в орієнтації цілепокладання – прогнозування,
стратегічне й поточне планування та ін.; б) у необхідних ресурсах –
фінансування,

матеріально-технічне

постачання,

стимулювання,

кадрове

забезпечення тощо; в) у впорядкованості, погодженості в діях – керування,
координація, організація, контроль та ін.; г) у постійному вдосконаленні самої
системи

управління

–

організаційне

діагностування,

проектування,

організаційний розвиток тощо [318].
Правові та адміністративні норми, направлені на врегулювання
діяльності слідчих підрозділів, складаються з трьох блоків.
На

думку

Ю. П.Яновича,

перший

блок

–

це

регламентовані

кримінально-процесуальним законодавством норми, які визначають порядок
кримінального провадження; другий – норми відомчого характеру і третій –
це організаційна діяльності слідчого (технічна робота з оформлення
кримінального провадження; планування, взаємодія слідчих у розслідуванні
кримінальних правопорушень; аналітична робота й ін.) [522].
Кадрове забезпечення слідчої діяльності полягає в доборі, навчанні та
розстановці слідчих. П. В. Коляда наголошує, що “слідчий апарат традиційно
і заслужено вважається найінтелектуальнішою частиною правоохоронних
органів. Специфічні завдання, поставлені перед слідчими, вимагають від них
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наявності особливих професійних навичок і знань, почуття особистої
відповідальності, об’єктивності, дисциплінованості, працьовитості, високого
рівня правової культури” [218].
Одним з організаційно-правових заходів слідчого є його навчання, що
необхідно спрямувати на вивчення законодавства в інших галузях права,
передового досвіду.
Начальник

слідчого

відділу

залежно

від

підрозділу

(органів

національної поліції; органів безпеки; органів, що здійснюють контроль за
додержанням

податкового

законодавства;

органів

державного

бюро

розслідувань), окрім повноважень, передбачених КПК, особисто повинен
проводить зі слідчими заняття в системі службової підготовки, забезпечувати
своєчасне внесення пропозицій щодо змін і доповнень до Кримінального та
Кримінального процесуального кодексів України, забезпечити контроль за
вивчення кожним працівником змін до чинного законодавства з питань
діяльності органів досудового розслідування та наявної судової практики,
також забезпечити функціювання в підрозділі необхідної бібліотеки
юридичних видань і постійне її оновлення й доступ слідчих до відповідних
сайтів.
На сьогодні найбільш детально вивчено та висвітлено функціювання
роботи підрозділів органів досудового розслідування тільки Національної
поліції України (Міністерства внутрішніх справ). Тому виникає питання про
новий підхід до навчання та службової підготовки з урахуванням нового
статусу слідчих підрозділів. На нашу думку, цей недолік слід усунути
шляхом створення системи єдиного підходу до службової діяльності слідчих
органів.
Своєчасне доведення інформації до кожного співробітника слідчого
апарату, зазначеної в керівних документах, що надходять з вищих органів і
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регламентують роботу підрозділів, на жаль, на практиці не завжди
здійснюється. А саме знання цих документів є передумовою успішного
виконання слідчим своїх службових обов’язків. Крім того, знаходячись на
службі, слідчий нерідко опиняється в ролі керівника слідчо-оперативної
групи, до якої входять фахівці з різних

галузей. І щоб успішно ними

керувати, недостатньо добре знати тільки процесуальні права й обов’язки.
Що стосується служби, то чинне законодавство України не містить
поняття “служба”. Не вироблено єдиного підходу до цього питання й у
правовій науці. У теорії адміністративного права з цього приводу існують
різні підходи. Наприклад, Д.М.Бахрах розглядає поняття “служба” в
широкому розумінні. Він характеризує його як “різновид платної суспільнокорисної діяльності, що полягає в управлінні, його обслуговуванні чи
соціально-культурному обслуговуванні людей” [37]. Це розуміння дозволяє
виділити такі ознаки служби: по-перше, вона є однією з форм суспільної
праці; по-друге, її виявом є здійснення управління, обслуговування чи
надання соціальних послуг; по-третє, вона має цільове призначення; почетверте, оплата службової діяльності здійснюється за рахунок коштів
роботодавця, в інтересах якого працює службовець.
Л.В.Коваль поняття “професійна служба” визначає як адміністративноправове відношення службовця, який перебуває на посаді в державних
органах, об’єднаннях громадян, недержавних структурах за призначенням,
обранням, конкурсом, контрактом, до цих організацій, що має своїм змістом
обов’язкову діяльність, спрямовану на реалізацію управлінських функцій
[203].
Посада є найменшим первинним елементом, який визначає зміст
службової діяльності. На відміну від професії чи спеціальності вона не
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залежить від конкретної особи і до її заміщення може існувати самостійно,
що дозволяє виділяти вакантні (вільні) і зайняті посади.
Посада забезпечує організованість діяльності й упорядкованість
відносин, які виникають у процесі виконання завдань служби. Її соціальна
сутність виражається через роль особи, яка її обіймає, тобто посада виступає
“юридичним описом соціальної позиції цієї особи” [38]. Г.І.Петров визначає
посаду

як

організаційно-структурну

одиницю,

комплекс

службових

обов’язків та прав і напрями діяльності службовця, який її обіймає. Обсяг
службових обов’язків та прав залежить від завдань державного органу,
установи чи підприємства, а також від рівня посади в ієрархії цієї організації
[332].
Якщо розглядати статус посадової особи і службової особи, то він
збігається, як, наприклад, керівник та заступник керівника правоохоронних
органів, куди відноситься начальник слідчого підрозділу. Він наділенений як
функціональною, так і лінійною владою, що надає право забезпечувати
внутрішнє

управління

відповідними

організаційними

структурами

і

здійснювати нагляд за дотриманням законодавства суб’єктами, які їм не
підпорядковані. Керівник забезпечує ефективність управлінського процесу,
від нього залежить оптимальне використання всіх форм і методів управління.
Тільки керівники здійснюють прийняття на роботу чи службу, що
закріплено Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
державних службовців [351], Положенням про порядок проведення атестації
державних службовців органів виконавчої влади [347]та ін. Згідно з цими
нормативно-правовими актами лише керівники вправі формувати конкурсну
та атестаційну комісії з метою встановлення відповідності службовця посаді,
на яку він претендує або яку обіймає. Керівники є носіями найбільш
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широкого кола повноважень щодо здійснення організаційно-розпорядчих
функцій.
Уважаємо, що на сьогодні було б доцільним призначати слідчих із
числа кращих юристів як представників судової влади за конкурсним
відбором Вищої кваліфікаційної комісії правосуддя і Вищої ради правосуддя
за формальним наказом Міністерства юстиції Україні з безстроковими
повноваженнями.
Повноваження керівників та їх заступників можна поділити на загальні
й спеціальні. Загальні повноваження визначаються законодавчими актами,
які закріплюють правовий статус відповідного органу, установи чи
підприємства. Спеціальні повноваження заступників керівника закріплюють
відповідні посадові інструкції чи інші внутрішні адміністративні акти.
Що стосується статусу слідчого, то він визначається посадовими
інструкціями, де міститься перелік функційних обов’язків, що покладаються
на нього. Ці нормативно-правові акти, як правило, затверджуються
керівником відповідного органу чи вищою посадовою особою. Розкриття й
розслідування кримінальних правопорушень різної тяжкості потребує
професіонального підходу до розв’язання багатьох питань, у томі числі й
належної

підготовки

осіб, які

повинні

займатись цією діяльністю.

Професійно підготовлені фахівці є основним джерелом ефективної діяльності
правоохоронних органів. Основним способом забезпечення якості та
ефективності діяльності працівників правоохоронних органів є “сучасна
система

професійної

підготовки,

що

орієнтована

на

формування

професіонала, здатного виконувати свої функції” [160].
Складниками професійної підготовки є її мета, завдання, функції,
методи

та

форми.

Мета

професійної

підготовки

–

виховання

висококваліфікованих слідчих, які могли б захищати суспільство від
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протиправних посягань. Віддзеркалення сучасного стану науки і техніки
повинно бути в професіональній підготовці. Практична діяльність слідчих
підрозділів має відбиватись у формуванні мети професійної підготовки.
Навчання у відомчих освітніх закладах є першою формою професійної
підготовки слідчих, що забезпечує отримання необхідної спеціальності для
подальшої роботи в слідчих підрозділах. П.В.Коляда зазначав, що“велика
вада нашої вищої освіти – це рівність і обов’язковість усіх навчальних
дисциплін. Факультативних же дисциплін за вибором студентів у нас
практично немає. А життєвий досвід уже давно довів: учити всьому – значить
нічому. У зв’язку з цим у наших вишах потрібна істотна переорієнтація,
тобто слідчого повинні навчати для роботи саме слідчим, прокурора –
прокурором” [218]. Другою формою навчання є службова підготовка, що
включає: функціональну підготовку; тактику дій особового складу в типових
екстремальних

ситуаціях;

вогневу

підготовку;

фізичну

підготовку;

психологічну підготовку; загально-профільну підготовку, які необхідні для
працівників органів досудового слідства.
Однак у них не враховуються функції інших видів діяльності, у яких
слідчий бере участь, зокрема, не враховується виконання слідчим функцій,
загальних для працівників національної поліції, а саме: навчання в системі
службової підготовки , які є невід’ємним складником професійної діяльності
працівників Національної поліції України. А виконання технічних робіт
узагалі нормативно не враховано. Якщо для розв’язання проблем, які
виникають у галузі кримінально-процесуального права, надані визначення
можуть бути достатніми, то питання ефективності професійної діяльності
слідчого вимагають урахування всіх її складників.
Функції

слідчих

підрозділів

органів

досудового

розслідування

дозволяють виділити такі особливості їхнього адміністративно-правового
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статусу: входять в структуру правоохоронних органів, тобто належать до
правоохоронних

органів

зі

спеціальним

статусом;

мають

відносну

процесуальну самостійність; власний керівний орган – Головне слідче
управління; створені та функціюють з метою здійснення повного, усебічного
та ефективного досудового розслідування в кримінальних провадженнях, яке
є їхньою державною управлінською функцією; мають організаційну
структуру відповідно до розподілу функційних обов’язків у середині
структурного підрозділу та утворюють систему за адміністративнотериторіальним поділом; діють на підставі принципів конституційного,
адміністративного та кримінально-процесуального права для ефективного
виконання своїх функцій; повинні взаємодіяти з іншими правоохоронними
органами та іншими органами державної влади, державними установами та
громадськими організаціями й об’єднаннями; діють виключно в межах і на
підставі Конституції та законів України, а також міжнародних договорів.
Окрім функцій слідчого судді, який належить до судової гілки влади,
функціями

управління

судовою

системою

України

є:

забезпечення

організаційного порядку, оперативне розпорядництво, інформаційно-аналітична
діяльність, організація й ведення кадрової роботи, забезпечення самостійності
судів і незалежності суддів, ресурсне забезпечення, розгляд звернень громадян,
представництво. Реалізація їх сприяє впорядкуванню управлінської діяльності, а
отже, і її демократизації. Функції судового управління реалізують судді,
керівники судів, внутрішньосудові управлінські органи (президії та пленуми),
структури суддівського самоврядування [250].
Ураховуючи вищевикладене, слідчий з питань ведення досудового
розслідування повинен бути, на нашу думку, незалежним від відомчого
керівництва та будь якого іншого впливу, наприклад, від того, хто забезпечує
йому роботу, грошове утримання. Має легалізуватися як слідчий через
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спеціальні органи суддівського самоврядування (Вища кваліфікаційна комісія
правосуддя, Вища рада правосуддя) за формальним наказом Міністерства
юстиції України

та здійснювати слідчу діяльність у слідчому органі

загальної чи відомчої належності, при цьому компетенцією контролю над
ним і можливістю притягнення його до дисциплінарної відповідальності має
бути наділена Вища рада правосуддя через проходження адміністративної
процедури у Вищій кваліфікаційній комісії правосуддя.
На сьогодні в Україні адміністративні аспекти місця й ролі слідчого
апарату в системі державних органів України визначаються низкою
законодавчих актів, що прийняті та діють за старої системи (особливо це
стосується наказів): Кримінальним процесуальним кодексом України,
Законом України “Про службу безпеки України” [425] , Законом України
“Про прокуратуру” [420] , Законом України “Про державне бюро
розслідувань“[401] , Законом України ”Про національне антикорупційне
бюро“ [402] , Наказ МВС України від 14.08.2012 № 700 “Про організацію
взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та
підрозділами внутрішніх справ в попередженні, виявленні та розслідуванні
кримінальних правопорушень”[412], Наказ МВС України від 09.08.2012
№686 “Про організацію діяльності органів досудового розслідування
Міністерства органів внутрішніх справ України” [413], Наказ МВС України
від 20.10.2014 № 1107 “Про затвердження Інструкції про порядок створення
та організації діяльності слідчих груп та слідчо-оперативних груп” [384] ,
Наказом Генеральної прокуратури України № 4 від 19.12.2012 “ Про
організацію діяльності прокуратури у кримінальних провадженнях” [414] ,
Наказом 169/391 від 17.08.2012 “Затверджено положення про головне слідче
управління та його структурні підрозділи СБУ України” [300]. Відповідно,
усі ці органи здійснюють досудове розслідування. Слідчий повинен
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вирішувати завдання не тільки процесуальної діяльності й забезпечувати
виконання низки функцій, спрямованих на захист прав і свобод громадян, а й
інших організаційно-правових засад діяльності, які потребують відповідного
реформування згідно з вимогами міжнародно-правових норм Європейського
Союзу.
Таким чином, адміністративно-правовий статус слідчого підрозділу
відповідного органу можна визначити як урегульоване адміністративноправовими нормами становище цього підрозділу в державно-управлінській
ієрархії правоохоронних органів, яке визначається характером і межами
покладених на слідчі підрозділи управлінських функцій, зумовленими
завданнями й метою їхньої основної діяльності. Правовий статус слідчих
підрозділів правоохоронних органів має комплексну будову. До нього
входить: кримінально-процесуальний статус (для визначення підслідності,
здійснення

кримінального

різновидом останнього

судочинства)

й

адміністративно-правовий,

є організаційно-правові засади легалізації

та

призначення слідчих на посади (кадрово-правовий статус), фінансовоправовий статус (для врегулювання фінансового забезпечення), матеріальноправовий статус (для врегулювання матеріального забезпечення діяльності
слідчого). А основу адміністративно-правового статусу слідчого становлять
засади й адміністративні процедури легалізації слідчих як представників
судової гілки влади, завдання, функції, повноваження (обов’язки і права),
засади й провадження дисциплінарної та адміністративної відповідальності.
Призначення слідчих на посади повинно відбуватися з числа кращих
юристів як представників судової влади за конкурсним відбором Вищої
кваліфікаційної комісії правосуддя і Вищої ради правосуддя за формальним
наказом Міністерства юстиції Україні з безстроковими повноваженнями.
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Усе вище наведене дає можливість сформулювати наступні висновки
щодо розкриття поняття й змісту адміністративно-правового статусу слідчого
в Україні:
1) виходячи із концепції належності слідчого до судової влади, як
посадової особи, яка монопольно наділена законодавством компетенцією
щодо

здійснення

кримінальних

досудового

проступків

росзслідування

невеликої

тяжкості),

(крім

розслідування

необхідно

підвищити

незалежність і захищеність слідчих від протиправного втручання з боку
владних, в тому числі формально вище стоячих по відомчий службі, та інших
осіб;
2) не дивлячись на те, що судова гілка влади в цілому і слідчі, як її
невід’ємний елемент, мають незалежність від законодавчої і виконавчої гілок
влади, проте завжди треба пам’ятати, що завдання попередження, протидії,
боротьби із злочинністю та відновлення порушених прав, свобод та законних
інтересів осіб є загальною справою усіх державних органів, органів місцевого
самоврядування та представників суб’єктів громадянського суспільства;
3) слідчі мають отримати незалежність не від народу і громадянського
суспільства, а від незаконного впливу можновладців і кримінальних осіб,
координуючи свою діяльність з іншими гілками влади та громадськістю.
Особливе місце в цій системі має належати координації і взаємодії з
детективами

правоохоронних

органів,

які

здійснюють

ОРД

щодо

встановлення осіб, які вчинили злочини і збору відповідних доказів. За цим
чинником слідчі і правоохоронні органи, які мають процесуальний статус
органу дізнання становили і повинні становити на майбутнє єдину систему.
Дисертантка підкреслює, що єдність системи досудового розслідування є
основною вимогою ефективності відновлення порушених прав, свобод та
законних інтересів осіб, які постраждали внаслідок вчинення злочинів;
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4) всі правоохоронні органи мають схожу структуру. Так, до структури
Національної поліції України входять Головне слідче управління; слідчі
управління (відділи) головних управлінь, управлінь в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі; слідчі відділи (відділення)
міських, районних, міськрайонних, лінійних управлінь (відділів) головних
управлінь, управлінь в автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі;
5) правовий статус слідчих підрозділів правоохоронних органів має
комплексну будову. До нього входить: кримінально-процесуальний статус
(для визначення підслідності, здійснення кримінального судочинства) та
адміністративно-правовий, різновидом останнього є організаційно-правові
засади легалізації і призначення слідчих на посади (кадрово-правовий
статус),

фінансово-правовий

забезпечення),

статус

матеріально-правовий

(для

урегулювання

статус

(для

фінансового
урегулювання

матеріального забезпечення діяльності слідчого).
Отже, слідчий є основним (а має бути єдиним суб’єктом слідчої
діяльності) з питань ведення досудового розслідування; є незалежним від
відомчого керівництва та будь якого іншого впливу, зокрема, від того, хто
забезпечує йому роботу, грошове утримання; є представником судової влади,
легалізується як слідчий через органи спеціальні суддівського самоврядування
(Вища кваліфікаційна комісія правосуддя, Вища рада правосуддя) з
формальним наказом Міністерства юстиції України; може здійснювати
слідчу діяльність у слідчому органі загальної чи відомчої належності, при
цьому компетенцією контролю над ним і можливістю притягнення його до
дисциплінарної відповідальності має бути наділена Вища рада правосуддя
через проходження адміністративної процедури в Вищій кваліфікаційній
комісії правосуддя.
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Адміністративно-правовий

2.2.

статус

Національного

антикорупційного бюро України як органу, який здійснює досудове
розслідування

У становленні та розбудові українського суспільства важливе місце
посідає правова реформа, проведення якої стало життєво необхідним
унаслідок змін в економічному, соціальному та політичному житті. Тому на
сучасному

етапі

впровадження

передових

управлінських

технологій,

поширення демократичних засад у системі управління, боротьби з
бюрократизмом, корупцією, у тому числі і в діяльності правоохоронних
органів, набувають особливої актуальності. Останнім часом в Україні
відбувається загострення та поширення корупції, що вражає всі сфери
суспільного життя, сприяє збільшенню рівня організованої злочинності,
створює соціальну напругу, породжує в населення невпевненість у здатності
влади здійснити організаційні та практичні заходи щодо подолання системної
кризи й відродження України. У зв’язку з чим виникає необхідність у
посиленні боротьби з таким негативним явищем і створенні нових
правоохоронних структур.
За часи незалежності України функції щодо виявлення, припинення та
попередження корупційних правопорушень, у тому числі серед вищих
посадовців держави, покладалися на спеціально уповноважені підрозділи
органів внутрішніх справ, податкової міліції, Служби безпеки України та
органи прокуратури.
Питанням боротьби з корупцією особливу увагу приділяють у всьому
світі [226]. Відповідно до ст. 36 Конвенції Організації Об’єднаних Націй
проти корупції кожна держава-учасниця, якою є й Україна, забезпечує
відповідно до основоположних принципів своєї правової системи наявність
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органу (органів) або осіб, які спеціалізуються на боротьбі з корупцією за
допомогою правоохоронних заходів. Такому органу (органам) забезпечується
необхідна самостійність відповідно до основоположних принципів правової
системи держави-учасниці, щоб вони могли виконувати свої функції
ефективно й без будь-якого неналежного впливу. Особи або працівники
такого органу (органів) повинні мати відповідну кваліфікацію та ресурси для
виконання покладених на них завдань.
У юридичному енциклопедичному словнику корупція визначається як
“злочинна діяльність у сфері політики чи державного управління, яка полягає
в використанні посадовими особами довірених їм прав і владних
повноважень для особистого збагачення” [461].М. Мельник зазначає, що
“корупція – це багатоаспектне соціально-економічне, політичне, правове та
моральне явище, що складається з цілого комплексу протиправних дій і
неетичних учинків. Корупція – це не стільки юридична, скільки соціальна й
економічна проблема. Як правова категорія корупція – збірне правове
поняття, що охоплює сукупність взаємопов’язаних правопорушень” [282].
М. Ю.Тихомиров розглядає корупцію як злочинну діяльність у сфері
політики чи державного управління, використання посадовими особами
наданих їм прав і владних повноважень з метою особистого збагачення. На
його думку найбільш типовими проявами корупції є такі дії: підкуп
чиновників і громадсько-політичних діячів; хабарництво за законне чи
незаконне надання благ або переваг; протекціонізм – висування працівників
за ознаками родинності, земляцтва, особистої відданості та приятельських
стосунків [485].В. Пасічник наголошував, що безпосередньою умовою
успіху боротьби з корупцією є посилення покарання за корупцію,
запровадження кримінальної відповідальності за вчинення цього злочину
[532].
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Тому з метою підвищення ефективності протидії корупції в Україні,
ураховуючи міжнародний досвід, проводиться інституційна реформа органів,
що здійснюють досудове розслідування й кримінальне переслідування в
провадженнях про корупційні злочини, унаслідок чого й було створено
абсолютно новий правоохоронний орган – Національне антикорупційне бюро
України. 25 січня 2015 року набув чинності Закон України “Про Національне
антикорупційне бюро України” [402].Аналогічні структури є в США,
Польщі, Франції, Ізраїлі,Сінгапурі, Індії, Молдові та ін.
Правовою основою діяльності Національного бюро є Конституція
України [236], Кримінальний процесуальний кодекс України[252], Кодекс
України про адміністративні правопорушення, закони України [207], Про
Національне антикорупційне бюро України” [402], “Про засади запобігання і
протидії корупції” [379],“Про запобігання корупції” [379], “Про оперативнорозшукову діяльність” [409], “Про банки і банківську діяльність” [355], “Про
депозитарну

систему

України”

[363]

.

У

Конституції

закріплено

фундаментальні засади його діяльності, однак конкретних приписів щодо
діяльності Національного бюро не містить.
Законами України “Про Національне антикорупційне бюро України”
[402],“Про запобігання корупції” закріплено правові основи організації та
діяльності НАБУ. Процесуальні аспекти реалізації повноважень цього органу
в кримінально-правовій сфері визначено Кримінальним процесуальним
кодексом України та Законом України

“Про оперативно-розшукову

діяльність” [409], а підстави та процесуальний порядок притягнення осіб до
адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог його
посадових осіб – Кодексом України про адміністративні правопорушення
[207]. Законами України “Про банки і банківську діяльність”[355], “Про
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депозитарну

систему

України”

[363]

визначено

порядок

доступу

Національного бюро до інформації, що містить банківську таємницю.
Характеризуючи адміністративно-правовий статус НАБУ, необхідно
враховувати, що його діяльність спрямована на протидію саме корупційним
кримінальним правопорушенням вчиненим вищими посадовими особами,
уповноваженими

на

виконання

функцій

держави

або

місцевого

самоврядування. Такі правопорушення становлять загрозу національній
безпеці держави. З метою досягнення цілей і завдань НАБУ наділено
відповідними

владними

повноваженнями:

інформаційно-аналітичними;

забезпечувальними; представницькими; контрольними.
Важливим

елементом

адміністративно-правового

статусу

Національного бюро є порядок його формування. У ст. 1 Закону України
“Про Національне антикорупційне бюро України” зазначено, що НАБУ
створює Президент України відповідно до цього та інших законів України.
Однак зазначена норма дещо суперечить положенням пп. 9-1, 9-2 п. 9 ст. 116
Конституції України [236], згідно з якими спрямування й координація роботи
інших центральних органів виконавчої влади, утворення їх, реорганізація та
ліквідація (відповідно до закону) належить до компетенції Кабінету
Міністрів України.
Статтею 8 Конституції України визначено, що її приписи мають
найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти
приймаються на основі Конституції України й повинні відповідати їй.
Відповідно до ч. 2 ст.19 Конституції України органи державної влади, їхні
посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі та в межах повноважень і в
спосіб, що передбачені нею та законами України. Пунктом 31 ч. 1 ст. 106
Конституції

України

встановлено,

що

Президент

повноваження, визначені Конституцією України [236].

України

здійснює
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Отже, Президент України не може наділятися повноваженнями, не
передбаченими Конституцією України, про що неодноразово вказувалось
Конституційним Судом України.
Тому організаційно-правові питання створення Національного бюро
мають регулюватися нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів
України і не можуть бути предметом правового регулювання Президента
України. Крім того, у Конституції не міститься жодної згадки про НАБУ,
однак його діяльність не суперечить їй.
Окрім того, норми ч. 1 ст. 1 Закону України “Про Національне
антикорупційне бюро України” [402]

потребують поправки оскільки:

поняття “попередження” та “запобігання” вживаються як різні, але в науці
вони ототожнюються і означають одне і те ж явище, а саме систему заходів,
спрямованих на протидію процесам детермінації делікатності, що має на меті
ресоціалізацію

потенційних

правопорушників,

недопущення

вчинення

суспільно небезпечних діянь [488].
Також, у ст. 1 Закону України “Про національне антикорупційне бюро
України” визначено статус Національного антикорупційного бюро України,
де вказано, що Національне антикорупційне бюро України є державним
правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення,
припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень,
віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.
Основним завданням Національного антикорупційного бюро України є
протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які учинені вищими
посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, і які становлять загрозу національній безпеці.
У зв’язку з цим до ст.38 КПК України було внесено поправку про те, що
органами досудового розслідування є підрозділ детективів, підрозділ
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внутрішнього

контролю

Національного

антикорупційного

бюро

України[306].
Також унесено зміни й до “Положення про порядок ведення Єдиного
реєстру досудових розслідувань”, який затверджено наказом Генеральної
прокуратури України від 06.04.2016 № 139, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 05 травня 2016 р. за № 680/28810 та погоджено з
Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством фінансів України,
Службою безпеки України, директором Національного антикорупційного
бюро України, Національною поліцією України та

Головним слідчим

управління [389].
Основними

принципами

діяльності

Національного

бюро

є:

верховенство права; повага та дотримання прав і свобод людини й
громадянина; законність; безсторонність; справедливість; незалежність
НАБУ та його працівників; підконтрольність і підзвітність суспільству й
визначеним законом державним органам; відкритість для демократичного
цивільного контролю; політична нейтральність і позапартійність; взаємодія з
іншими

державними

органами,

органами

місцевого

самоврядування,

громадськими об’єднаннями.
Ст. 5 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України”
визначено загальну структуру і чисельність Національного бюро, яке
складається з центрального й територіальних управлінь. Національне бюро є
юридичною особою публічного права. Для забезпечення виконання завдань
Національного бюро його директор утворює своїм рішенням не більше семи
територіальних управлінь Національного бюро, юрисдикція яких охоплює
визначені в рішенні області України, Автономну Республіку Крим, міста Київ
і Севастополь.
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Розглядаючи повноваження, необхідно виділити внутрішньо-управлінські
повноваження директора та директорів територіальних управлінь НАБУ.
Директор Національного бюро, у випадку обґрунтованої необхідності,
може утворювати своїм рішенням додаткові територіальні управління
Національного бюро в межах області чи Автономної Республіки Крим.
Структура, штатна чисельність управлінь Національного бюро та положення
про них затверджуються директором Національного бюро.
До структури управлінь Національного бюро можуть входити підрозділи
детективів,

що

здійснюють

оперативно-розшукові

та

слідчі

дії,

інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи; підрозділи, що
здійснюють виявлення майна, яке може бути предметом конфіскації або
спеціальної конфіскації; підрозділи швидкого реагування, забезпечення
безпеки учасників кримінального судочинства та забезпечення безпеки
працівників; представництва інтересів в іноземних юрисдикційних органах;
експертні, фінансові; кадрові та інші підрозділи.
Директор Національного бюро може створювати своїм рішенням комісії
у складі працівників Національного бюро, прокурора Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури, службових осіб інших державних органів,
органів місцевого самоврядування, представників громадських об’єднань.
Такі комісії вивчають питання щодо порушення прав осіб, які співпрацюють
з Національним бюро, та виносять рекомендації щодо усунення зазначених
порушень. Рекомендації таких комісій є обов’язковими для розгляду
державними органами, органами місцевого самоврядування. Порядок
діяльності комісій визначається директором Національного бюро.
Гранична

чисельність

центрального

й

територіальних

управлінь

Національного бюро становить 700 осіб, у тому числі не більше 200 осіб
начальницького складу.
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Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону директор територіального управління
НАБУ організовує роботу відповідного територіального управління щодо
виконання повноважень Національного бюро, наказів і розпоряджень
директора НАБУ. Він призначає на посади та звільняє з посад працівників
відповідного територіального управління, крім тих, які призначаються
директором НАБУ; уносить подання про присвоєння у встановленому
законодавством порядку спеціальних звань особам начальницького складу та
рангів державних службовців працівникам відповідного територіального
управління, а також пропозиції щодо структури та штатної чисельності
відповідного

територіального

управління.

Директор

територіального

управління НАБУ видає в межах своїх повноважень накази й розпорядження
та виконує інші повноваження, передбачені законодавством.
Керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його директор,
який призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та
звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада України може
висловити недовіру директору, що має наслідком його відставку. Директор
призначається строком на сім років. Та сама особа не може обіймати цю
посаду два терміни поспіль. У межах своїх повноважень директор видає
накази й розпорядження, дає доручення, які є обов’язковими для виконання
його працівниками; призначає на посади та звільняє з посад першого
заступника й заступників, працівників центрального управління, директорів і
заступників директорів територіальних управлінь; затверджує перспективні,
поточні й оперативні плани роботи Національного бюро; установлює
порядок реєстрації, оброблення, зберігання та знищення відповідно до
законодавства

отриманої

інформації;

уживає

заходи

із

запобігання

несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також
забезпечує додержання законодавства про доступ до публічної інформації,
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розпорядником якої є НАБУ; визначає порядок заохочення осіб, які надають
допомогу

в

попередженні,

виявленні,

припиненні

й

розслідуванні

кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного
бюро.
Згідно з п. 5 ст. 216 КПК України [252], що визначає підслідність,
детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють
досудове розслідування злочинів, передбачених ст. 191, 206-2, 209, 210, 211,
354(стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 366-1, 368,
368-2369-2,410Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з
таких умов:
1) злочин учинено:
Президентом України, повноваження якого припинено; народним
депутатом України; Прем’єр-міністром України; членом Кабінету Міністрів
України; першим заступником і заступником міністра; членом Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
Національної

комісії

Антимонопольного

з

комітету

цінних

паперів

України;

та

головою

фондового
Державного

ринку,
комітету

телебачення і радіомовлення України; головою Фонду державного майна
України; його першим заступником та заступником; членом Центральної
виборчої комісії; головою Національного банку України; його першим
заступником та заступником; членом Ради Національного банку України;
Секретарем Ради національної безпеки і оборони України; його першим
заступником і заступником; Постійним Представником Президента України в
Автономній Республіці Крим; його першим заступником і заступником;
радником або помічником Президента України, Голови Верховної Ради
України, Прем’єр-міністра України; державним службовцем, посада якого
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належить до категорії “А”; депутатом Верховної Ради Автономної
Республіки Крим; депутатом обласної ради, міської ради міст Києва та
Севастополя; посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої
віднесено

до

першої

та

другої

категорій

посад;

суддею;

суддею

Конституційного Суду України; присяжним (під час виконання ним
обов’язків у суді), Головою, заступником Голови, членом, інспектором
Вищої ради правосуддя; Головою, заступником Голови, членом, інспектором
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; прокурорами органів
прокуратури, зазначеними в пп. 1–4, 5–11ч. 1 ст. 15 Закону України “Про
прокуратуру”;

особою

вищого

начальницького

складу

державної

кримінально-виконавчої служби, органів і підрозділів цивільного захисту,
вищого складу Національної поліції; посадовою особою митної служби, якій
присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної
справи III рангу й вище; посадовою особою органів державної податкової
служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та
митної справи III рангу й вище; військовослужбовцем вищого офіцерського
складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної
прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту,
Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених
відповідно

до

законів

України;

керівником

суб’єкта

великого

підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або
комунальної власності перевищує 50 відсотків;
2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п’ятсот і більше
разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
установленого законом на час учинення злочину (якщо злочин учинено
службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового
формування, органу місцевого самоврядування, суб’єкта господарювання, у
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статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності
перевищує 50 відсотків);
3) злочин, передбачений ст. 369, ч. 1 Кримінального кодексу України,
учинено щодо службової особи, визначеної у ч. 4 ст. 18 Кримінального
кодексу України або в п. 1 цієї частини [ 251].
Прокурор, який здійснює нагляд за досудовими розслідуваннями, що
проводяться детективами Національного антикорупційного бюро України,
своєю постановою може віднести кримінальне провадження в злочинах,
передбачених абзацом першим цієї частини, до підслідності детективів
Національного антикорупційного бюро України, якщо відповідним злочином
було заподіяно або могло бути заподіяно тяжкі наслідки охоронюваним
законом свободам та інтересам фізичної або юридичної особи, а також
державним чи суспільним інтересам. Під тяжкими наслідками слід розуміти
заподіяння шкоди життєво важливим інтересам суспільства та держави,
зокрема державному суверенітету, територіальній цілісності України,
реалізації конституційних прав, свобод і обов’язків трьох і більше осіб.
Детективи Національного антикорупційного бюро України з метою
попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, які віднесені
цією статтею до його підслідності, за рішенням директора Національного
антикорупційного бюро України та за погодженням із прокурором
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури можуть також розслідувати
злочини, які віднесені до підслідності слідчих інших органів.
У разі встановлення підрозділом внутрішнього контролю Національного
антикорупційного бюро України злочинів, передбачених ст. 354, 364–
370Кримінального кодексу України, які були вчинені службовою особою
Національного

антикорупційного

бюро

України

(крім

Директора
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Національного антикорупційного бюро України, його першого заступника та
заступника) розслідуються детективами зазначеного підрозділу [252].
Згідно із ч. 1 ст. 214 КПК України передбачено, що слідчий, прокурор
невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про
вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним
з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення
кримінального правопорушення, зобов’язаний унести відповідні відомості до
Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати розслідування [252].
Водночас у ч. 3 ст. 19 Закону України “Про Національне антикорупційне
бюро України” зазначено, що порядок реєстрації, обліку та розгляду заяв і
повідомлень про кримінальні правопорушення віднесено законом до
підслідності НАБУ, визначається директором НАБУ. Але це створює колізію
між КПК України та Законом України “Про Національне антикорупційне
бюро України” у цій частині. І це надає можливість для зловживання
директором НАБУ владою та службовими повноваженнями при здійсненні
реєстрації, обліку та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні корупційні
правопорушення, віднесені до підслідності НАБУ [402].
У кадровій сфері директор НАБУ вирішує питання про заохочення та
накладення дисциплінарних стягнень на працівників Національного бюро
згідно з рішенням його Дисциплінарної комісії та має право у встановленому
законодавством

порядку

присвоювати

ранги

державних

службовців

працівникам і спеціальні звання особам начальницького складу НАБУ, а
також уносити Президенту України подання про присвоєння рангів
державних службовців і спеціальних звань вищого начальницького складу
Національного бюро.
На реалізацію представницьких повноважень директор НАБУ надає у
встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з

160
питань, що належать до компетенції Національного бюро; представляє НАБУ
у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого
самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також органами іноземних
держав, міжнародними та іноземними організаціями тощо. Директор НАБУ
має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів,
тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з
правом дорадчого голосу в засіданнях Кабінету Міністрів України. Він
забезпечує відкритість і прозорість діяльності НАБУ та звітує про його
діяльність; надає дозвіл на використання коштів фонду спеціальних
оперативно-розшукових і слідчих дій Національного бюро, здійснює інші
повноваження.
Ст. 14 цього Закону передбачає [402] , що особи, які не мають
попереднього досвіду роботи в державних органах на посадах, пов’язаних з
оперативно-розшуковою діяльністю, проведенням досудового розслідування,
після проходження конкурсу на зайняття посади слідчого або оперативного
працівника проходять обов’язкове стажування в Національному бюро
строком від шести місяців до одного року. У зв’язку з чим виникає питання
щодо набору відповідних фахівців та їхнього кваліфікаційного рівня,
оскільки на них покладається завдання розслідувати найскладнішу категорію
злочинів і виявляти корупцію в діях найвищих посадовців.
На нашу думку, до цього підрозділу необхідно набирати осіб з певним
досвідом роботи. Цим же Законом уведено новий для нашої держави інститут
детективів, який здійснює оперативно-розшукові та слідчі дії, також до нього
входять інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні підрозділи, а також
такі, що здійснюють виявлення майна, яке може бути предметом конфіскації
або спеціальної конфіскації, підрозділи швидкого реагування, забезпечення
безпеки учасників кримінального судочинства та забезпечення безпеки
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працівників, представництва інтересів в іноземних юрисдикційних органах,
експертні, фінансові, кадрові підрозділи. Але на сьогодні механізму роботи,
окрім технічного закріплення назви “детектив” шляхом доповнення
відповідних положень кримінально-процесуального законодавства, немає.
Представляючи інтереси держави у відносинах з національними та
закордонними органами, НАБУ має право за наявності підстав, передбачених
законом, подавати до суду позови про визнання угод недійсними в порядку,
встановленому законодавством України, виступати як представник інтересів
держави під час розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ про
розшук, арешт, конфіскацію та повернення в Україну відповідного майна,
захист прав та інтересів держави з питань, які стосуються виконання
обов’язків Національного бюро.
Окрім того, від імені України може надавати міжнародні доручення
щодо проведення оперативно-розшукових і слідчих дій, укладати угоди про
співробітництво з питань її повноважень з іноземними й міжнародними
правоохоронними органами та організаціями, звертатися від імені України до
іноземних державних органів в установленому законодавством України та
відповідних держав порядку тощо.
Аналіз

ст.16

Національного

цього

Закону

антикорупційного

дозволяє
бюро,

як:

виділити

такі

функції

оперативно-розшукова,

кримінально-процесуальна, правоохоронна, адміністративна та правозахисна.
У ст. 17, визначено права працівників Національного антикорупційного бюро
[402].
На національне антикорупційне бюро покладаються й контрольні
повноваженням. Відповідно до ст. 255 Кодексу України про адміністративні
правопорушення вони мають право складати протоколи про вчинення
адміністративного

правопорушення,

передбаченого

ст. 185-13

КУпАП
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“Невиконання

законних

вимог

посадових

осіб

Національного

антикорупційного бюро України”. [207].
У ч. 2 ст. 19 Конституції України зобов’язано органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб діяти лише на
підставі, у межах повноважень і в спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України [236]. Важливим елементом адміністративно-правового
статусу Національного антикорупційної бюро України є відповідальність
цього органу та його посадових осіб за свої дії або бездіяльність.
Відповідальність суб’єкта публічної адміністрації – це передбачені
нормами

чинного

національного

законодавства

заходи

реагування

негативного характеру, які застосовуються згідно з визначеною процедурою
до суб’єкта публічної адміністрації, його посадової особи за порушення,
невиконання або неналежне виконання приписів законодавства. Важливим
чинником

забезпечення

невідворотності

відповідальності

працівників

Національного бюро є створення у складі центрального й територіальних
управлінь НАБУ підрозділів внутрішнього контролю, що підпорядковуються
безпосередньо директору Національного бюро. На ці підрозділи покладено
обов’язки із запобігання вчиненню правопорушень працівниками НАБУ,
здійснення контролю за дотриманням ними правил етичної поведінки,
конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків і зобов’язань
фінансового характеру, проведення перевірок на доброчесність і моніторингу
способу їхнього життя, розгляд та перевірка інформації щодо причетності до
вчинення правопорушень, проведення службових розслідувань і спеціальних
перевірок тощо.
У Законі України “Про Національне антикорупційне бюро України”
розмежовано відповідальність самих працівників і Національного бюро як
суб’єкта владних повноважень. Так, за свої протиправні дії чи бездіяльність
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працівники Національного бюро несуть дисциплінарну, цивільно-правову,
адміністративну або кримінальну відповідальність. У разі порушення ними
під час виконання службових обов’язків прав чи свобод особи Національне
бюро вживає в межах своєї компетенції заходи з поновлення цих прав і
свобод,

відшкодування

завданої

матеріальної

та

моральної

шкоди,

притягнення винних до юридичної відповідальності.
Окрім того, номенклатура посад працівників Національного бюро
наразі не затверджена, однак, згідно з положеннями вимог Закону,
первинною

посадою

для

осіб

начальницького

складу

вказаного

правоохоронного органу є посада детектива. Також до сьогодні невирішеним
залишається питання внесення змін до Конституції України з метою
закріплення конституційно-правових основ діяльності НАБУ, доповнення
повноважень Президента України щодо утворення Національного бюро,
призначення та звільнення з посади його директора.
Національне бюро є першим в історії України національним
антикорупційним правоохоронним органом із широкими повноваженнями з
попередження,

виявлення,

припинення,

розслідування

та

розкриття

корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також
запобігання вчиненню нових.
Необхідно зазначити, що цей правоохоронний орган є особливим і
здійснює

кримінально-процесуальну,

оперативно-розшукову

й

адміністративну діяльність. Зміст таких повноважень визначає особливий
адміністративно-правовий статус цього правоохоронного органу, що не
входить до жодної з гілок влади, має основним завданням протидію
кримінальним

корупційним

правопорушенням,

учиненим

вищими

посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування.
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Усе вище наведене дає можливість сформулювати наступні висновки
щодо

розкриття

поняття

й

зміст

адміністративно-правового

статусу

Національного антикорупційного бюро України, як органу що здійснює
досудове розслідування:
1) цей правоохоронний орган є особливим і здійснює кримінальнопроцесуальну, оперативно-розшукову й адміністративну діяльність., що
визначає особливий адміністративно-правовий статус цього правоохоронного
органу, що прямо не підпорядкований і не контролюються жодною гілкою
влади;
2) при реалізації своїх функцій НАБУ здійснює функції як виконавчої
гілки влади при виявленні і документуванні корупційних правопорушень,
вчинених вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, що є виконанням законів; та
судової гілки влади – шляхом проведення досудового розслідування, яке на
перший погляд не відповідає засадам правової держави і принципу поділу
влад на законодавчу, виконавчу і судову;
4) аналіз досвіду щодо викорінення корупції аналогічними органами в
США, Польщі, Франції, Ізраїлі, Сінгапурі, Індії, Молдові та ін., показав, що в
теорію права потрібно вносити зміни. В питаннях притягнення до
кримінальної відповідальності вищих посадових осіб держави класична
система

розподілу

влад

себе

вичерпала

і

потребує

ґрунтовного

переосмислення: по-перше, що суспільство і спеціальний правоохоронний
орган держави має право втручатися у приватне життя можновладців, і
вимагати пояснення матеріальних джерел заможного життя; по-друге,
необхідна особлива більш ефективна система проведення досудового
розслідування.Зазначені правила не підлягають розширеному тлумаченню і
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не можуть переноситися на пересічних громадян та суб’єктів громадянського
суспільства, які борються із корупцією.
5) до

структури

управлінь

НАБУ

можуть

входити

підрозділи

детективів, які здійснюють оперативно-розшукові та слідчі дії. Іншими
словами, в цьому питанні законодавець узаконив звичаєвий ефективний
досвід протидії організованій злочинності, що здійснювали вітчизняні
підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю в 90 роки ХХ століття і
на початку ХХІ століття, коли оперуповноважений УБОЗ спочатку
здійснював ОРЗ, як представник органу дізнання, а потім видавався наказ про
призначення його в.о. слідчого і він доводив справу до суду.
6) при анлізі чинного законодавства виявлені певні невідповідності і
прогалини, які потребують усунення. В першу чергу, потрібно визначити
правовий статус та підняти вимоги до досвіду слідчої діяльності при
призначенні детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування,
уточнити компетенцію директора НАБУ стосовно реєстрації, обліку та
розгляду заяв і повідомлень про кримінальні корупційні правопорушення.
Зроблено висновок, що одним із шляхів підвищення ефективності
протидії корупції є інституційна реформа органів, що здійснюють досудове
розслідування і кримінальне переслідування у справах про корупційні
злочини. Тому парламент схвалив створення нового автономного органу
(поза системою існуючих правоохоронних органів), основною функцією
якого буде виявлення і розслідування корупційних злочинів, що становлять
особливу суспільну небезпеку. Національне антикорупційне бюро України –
це правоохоронний орган України, який має широкі повноваження у сфері
попередження, виявлення, припинення та розкриття корупційних злочинів,
вчинених вищими посадовими особами, а також запобігання вчиненню
нових.
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Отже,

під

адміністративно-правовим

статусом

Національного

антикорупційного бюро України слід розуміти сукупність визначених
нормативно-правовими

актами

України

цілей,

завдань,

структурно-

організаційних і компетенційних елементів, спрямованих на забезпечення
прав і свобод людини, інтересів суспільства й держави, протидії злочинності
та корупційним злочинам, учинених вищими посадовими особами, а також
запобігання вчиненню нових. Детективи НАБУ, виконуючи законодавчі (у
разі виявлення й документування в процесі ОРД корупційної діяльності) та
судові (під час здійснення досудового розслідування) функції, не порушують
їх, але при цьому творчо розвивають принцип розподілу

влади з метою

виявлення та притягнення можновладців до кримінальної відповідальності за
корупційні правопорушення, відшкодування ними збитків несених народу
України; детективи НАБУ мають подвійний правовий статус: по-перше, є
представником органу дізнання, який здійснює систему ОРД щодо виявлення
і фіксування корупційної діяльності можновладців; по-друге, статус слідчого,
який

проводить

аспектами

якого

адміністративної

досудове
є

розслідування,

призначення,
відповідальності

адміністративно-правовими

звільнення

та

детективів

притягнення

до

Національного

антикорупційного бюро, організаційно-технічна діяльність щодо фіксації
злочинної діяльності та ведення відповідних реєстрів, питання матеріальнотехнічного, фінансово-правового та соціального забезпечення детективів та в
цілому слідчих підрозділів НАБУ.

167
2.3. Адміністративно-правовий статус слідчих Національної поліції
України

У системі нині діючих правоохоронних інституцій, які ведуть боротьбу
з кримінальними правопорушеннями, функціюють органи, які у своїх штатах
мають слідчі підрозділи, що розв’язують питання щодо виявлення осіб, які
вчинили кримінальні правопорушення, і притягнення винних у вчиненні їх
до відповідальності. Здійснення діяльності стосовно виконання завдань, які
стоять перед досудовим слідством, у нашій державі покладено на таку
категорію працівників правоохоронних органів, як слідчі, які згідно з чинним
законодавством перебувають у штаті, і органи Національної поліції України,
де відбувається домінування в розслідуванні основної маси кримінальних
проваджень щодо вчинених злочинів.
Діяльність органів Національної поліції України як структурного
елемента системи правоохоронних органів і діяльність органів досудового
розслідування

досліджено в працях В. Б.Авер’янова, С. С.Алексєєва,

О. М.Бандурки,
О. П.Гетманець,
В. К.Колпакова,
Кузніченка,

Ю. П.Битяка,

С. А.Буткевича,

О. Ф.Долженкова,
О. В.Копана,

В. А.Лаптія,

В. С.Венедиктова,

М. І.Іншина,

М. В.Корнієнка,

О. М.Музичука,

В. В.

І. О.Кириченка,
Крутова,

В. І.Олефіра,

С. О.

В. І.Петрова,

А.М.Подоляки, О.М.Шмакова та ін.
Органи досудового розслідування Національної поліції України
можуть належно функціювати

тільки в разі чіткого визначення сутності

їхньої діяльності, мети, завдань, принципів, процедури тощо.
Спочатку звернемось до загальної структури Міністерства внутрішніх
справ України, яку затверджено Верховною Радою України. Структура
центрального апарату МВС затверджує Міністр за погодженням з
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Президентом України. Примірні (типові) структури, примірні (типові) штати
органів і підрозділів, переліки посад і граничних спеціальних та військових
звань за цими посадами, штатні нормативи і зміни до них затверджуються
наказами Міністра внутрішніх справ України відповідно до нормативноправових актів України. До структури МВС України віднесено Національну
поліцію України.
Національна поліція України та її органи на місцях не тільки
застосовують норми права відповідно до своєї компетенції, але й видають
відомчі нормативні акти на основі та на виконання чинних законів, указів
Президента, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України та ін.
Основним центральним органом виконавчої влади, що видає нормативноправові акти, за допомогою яких здійснюється адміністративно-правове
регулювання досліджуваної сфери правовідносин, виступає МВС України.
При цьому, як встановлено в ст. 15 Закону України “Про центральні
органи виконавчої влади” від 17 березня 2011 року, Міністерство в межах
своїх повноважень, на основі та на виконання Конституції та законів
України, актів Президента України й постанов Верховної Ради України,
прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету
Міністрів України видає накази, які підписує міністр. Накази Міністерства,
видані в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання
центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами,
місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами й організаціями всіх форм власності та громадянами [432].
У структуру Національної поліції України входить Головне слідче
управління. Організаційна структура слідчих підрозділів Національної
поліції України спрямована на встановлення взаємозв’язків між окремими
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слідчими підрозділами та їхніми слідчими; визначає завдання, функції,
повноваження і відповідальність слідчих на різних рівнях управління;
забезпечує координацію слідчої діяльності; визначає організаційну поведінку
слідчих і якість праці слідчого колективу.
На сьогодні відсутнє чітке визначення поняття
дефініція

“структура”, ця

міститься в нормативно-правових актах. Так, в “Інструкції з

організаційно-штатної роботи в системі Міністерства внутрішніх справ
України”

структуру

визначено

як

графічну

або

текстову

модель

організаційної побудови органу чи підрозділу, що відбиває взаємне
розташування, взаємодію та підпорядкованість підрозділів і посад для
виконання покладених на орган (підрозділ) завдань і функцій [407].
Серед

науковців

немає

єдиної

думки

щодо

визначення

поняття

„організаційна структура”. Так, В.М.Плішкін зазначав, що в загальному
вигляді організаційну структуру соціальної системи можна визначити як
сукупність посад, об’єднаних за допомогою організаційних зв’язків[334].
Б. І.Кожохін пояснює організаційну структуру як „внутрішню побудову
органів управління з характерними для них прямими, зворотними й
багатосторонніми взаємозв’язками”. Виходячи з визначених завдань органів
досудового

розслідування

в

системі

Національної

поліції

України,

розглянемо питання щодо поняття і змісту управління слідчою діяльністю в
цій системі. Сучасний рівень розвитку слідчого апарату визначає рівень
управління ним як чинника підвищення ефективності його діяльності. [209]
У юридичному та енциклопедичному словниках термін “управління”
визначається як “здійснення на підставі законів та інших законодавчих актів
організаційної та розпорядчої діяльності”, “організаційно владна діяльність,
яка спрямована на практичне здійснення законів” [242]..
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О. М. Бандурка вказував, що “управління становить собою діяльність,
яка організується і здійснюється для досягнення певних цілей. Управління
притаманне будь-якій групі людей” [28,c.44].
Саме досягнення необхідних цілей, визначення на їх підставі
загальних правил і принципів дає можливість гарантувати прийняття
обґрунтованих управлінських рішень. Важливою умовою при цьому є те, що
вони повинні опиратись на норми закону й відповідати їм.
Завданням науки управління є визначення внутрішньо-організаційних
процесів у системі органів досудового розслідування, напрями розвитку,
аналіз їхнього впливу на структуру та функціювання слідчого апарату,
планомірне

вдосконалення

організаційної

діяльності

співробітників,

підвищення форм управлінського впливу. Уплив на боротьбу зі злочинністю
в цілому, зміцнення законності й правопорядку в державі – головна мета
управління досудовим розслідуванням. Сам термін “стратегічне управління”
– це реалізація концепції, у якій поєднуються цільовий та інтегральний
підходи до діяльності організації, що надає можливість установлювати цілі
розвитку,

порівнювати

їх

з

наявними

можливостями

(потенціалом)

організації та приводити їх у відповідність шляхом розроблення та реалізації
системи

стратегій

(“стратегічного

набору”).

Концепція

стратегічного

управління лежить в основі стратегічного мислення і знаходить вираження в
характерних рисах її застосування. Реалізація концепції стратегічного
управління організацією можлива лише тоді, коли організація є стратегічно
орієнтованою. Стратегічно орієнтована організація – це така організація, у
якій

персонал

має

стратегічне

мислення,

застосовується

система

стратегічного планування, що дає змогу розробляти та використовувати
інтегровану систему стратегічних планів, і поточна, повсякденна діяльність
підпорядкована досягненню поставлених стратегічних цілей [307].
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Реалізація концепції стратегічного управління носить тривалий і
повсюдний характер, притаманна всім ланкам системи органів досудового
слідства. Залежно від стану злочинності, рівня боротьби з нею, наявності
кадрових і технічних можливостей слідчого апарату розроблюються плани,
змінюється структура, ставляться нові завдання. Тому термін “стратегія”
цілком підходить до визначення характеристики управління в слідчій
діяльності [10].Управління досудовим розслідуванням – цілеспрямований
уплив на систему досудового розслідування як у цілому, так і всіх його
структурних ланок й елементів, зокрема, на службові процеси, які в них
відбуваються, при якому ефективно й повно розв’язуються поставлені перед
слідчим апаратом завдання. Головним складником управління слідчими
підрозділами є сукупність прийомів і методів упливу на діяльність слідчих
для

отримання

розслідування,

результату.
його

Без

постійного

управління
вдосконалення

органами
неможливо

досудового
вирішити

поставлених перед ним завдань. Стратегію управління в слідчих підрозділах
Національної поліції визначають: 1) прискорення науково-технічного
прогресу в процесі розслідування злочинів; 2) оснащення необхідною
організаційною технікою співробітників, які здійснюють управління слідчою
діяльністю; 3) підвищення продуктивності праці слідчих; 4) покращання
якості їхньої роботи; 5) раціональне використання наявних в органах слідства
сил і засобів. Таким чином, управління у сфері досудового розслідування –
це сукупність діяльності керівного, організаційного, адміністративного та
процесуального характеру, яка здійснюється в межах колективної праці
слідчих для вирішення поставлених перед ними завдань щодо розслідування
злочинів.
Зміни соціально-економічних і політико-правових умов функціювання
всієї правоохоронної системи України призведуть її роботу у відповідність до
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європейських стандартів. Основним критерієм дотримання європейських
стандартів у діяльності правоохоронних органів є наявність у громадян
відчуття комфорту та захищеності, упевненість у тому, що вони завжди
можуть звернутися за допомогою та в разі потреби отримати її на якісному й
високопрофесійному рівні. В. М. Боєр, писав, що “колишня жорстка система
вже не працює, а нові демократичні форми, характерні для громадянського
суспільства, ще не склалися або не набули необхідної ефективності” [55].
На сьогодні єдиною службою, яка цілодобово, незважаючи на час
відпусток, свят і вихідних, надає населенню допомогу в різних критичних
ситуаціях, починаючи від незначних правопорушень до затримання
небезпечних злочинців, фактично є поліція, слідчо-оперативна група якої
цілодобово реагує на будь-які повідомлення. Тому предусім відбувається
реформування саме цієї структури.
Так, Я. Ю. Кондратьєв і Ю. І.Римаренко вказували на потребу в
концептуальній розробці поліцейської проблематики у світлі нелегкого
процесу демократизації як України, так і інших країн Союзу Незалежних
Держав, який супроводжується кризовими явищами в економіці, зростанням
загально-кримінальної,

економічної

і

транснаціональної

злочинності,

потребою в докорінному політичному реформуванні суспільства. При цьому
усунення негативних соціальних явищ, зниження темпів злочинності,
ліквідація в суспільстві соціальної апатії, зневіри в силі закону та влади є
вкрай важливими під час застосування специфічних методів і засобів поліції
на сучасному етапі історичного розвитку [232].
У юридичній літературі термін “поліція” походить від грецького слова
(поліс – місто), що означало міський (тобто державний) устрій.[464] У
такому первинному значенні він перейшов у латинську мову (під формою
роlitia) і в цьому значенні використовувався середньовічними вченими. Але з

173
кінця XVI ст. його почали використовувати спочатку у Франції, а потім і в
Німеччині в іншому значенні, а саме під французьким терміном роlice,
роlicite й німецьким роlizei, почали розуміти сукупність різних елементів
суспільного порядку, суспільний добробут, а також і урядову діяльність,
спрямовану на його забезпечення. Цей термін охоплював усю сукупність
справ світського управління res роliticae, на відміну від res ecclesiasticae –
справ церковних. Спочатку термін “поліція” в широкому значенні ввійшов в
ужиток в офіційній мові законодавства й адміністрації, представники якої
застосовували його до характеристики напряму, панівного протягом
тривалого часу в історії різних держав [148]Б. М.Чичерін писав: “З обов’язку
оберігати загальну безпеку й знищувати будь-який супротив виходить, що
поліція повинна бути забезпечена достатньою силою... Звідси необхідність
поліційної охорони з військовим устроєм” [506].У більшості вчених набуває
поширення підхід до поліції як до організації з надання послуг населенню у
сфері правової охорони. Така позиція зазначена в Кодексі поведінки
посадових осіб з підтримання правопорядку, прийнятому резолюцією
Генеральної асамблеї ООН №34/169 від 17 грудня 1979 року. Служіння
суспільству передбачає, зокрема, надання послуг і допомоги тим членам
громади, які з особистих, економічних і соціальних чи інших причин
надзвичайного характеру потребують негайної допомоги [441].
У Європі простежується тенденція інтегрувати поліцію в громадянське
суспільство й наблизити її до населення за допомогою розвитку програми
”поліція за місцем проживання”. Для досягнення цієї мети необхідно
наділити поліцію статусом органу публічної служби, а не просто органу,
який відповідає за застосування закону. Як правило, допомога, що надається
поліцією, стосується конкретних окремих ситуацій. На сьогодні, на думку
В. М. Білика,

аспект

“послуга”

у

діяльності

поліції

залишається
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невизначеним. Як правило, функція поліції як органу публічної служби
пов’язана з роллю цього органу, до якого може звертатися населення, і
доступність поліції є в цьому відношенні одним із найважливіших та
основних елементів. Функція послуг з боку поліції більше пов’язана з духом
місії поліції щодо населення, ніж з наділенням її широкими функціями щодо
надання послуг у доповнення до її традиційних завдань. Зрозуміло, що
поліція не може брати на себе надто велику відповідальність у сфері надання
послуг населенню [52].
Ю. Аврутін підкреслював, що система масового обслуговування – це
передусім організаційний та моральний принцип функціювання поліції
(міліції), в основі яких лежать дві ідеї: по-перше, спільні ідеї кібернетичної
теорії масового обслуговування, що оперують такими поняттями, як “заявка”,
“відмова”, “черговість обслуговування”, “здатність системи виконувати
заявки”; по-друге, ідея взаємовідносин у системі “поліція (міліція) –
населення”, за якою поліція повинна ставитися до кожного громадянина,
який потрапляє – чи добровільно, чи за необхідності – у сферу її юрисдикції,
як до клієнта, якому слід приділити увагу і зробити це ввічливо, культурно та
доброзичливо” [11]. Тоді виникає питання, що за послуги будуть надавати
органи досудового розслідування, які відповідно до ст. 13 Закону України
“Про Національну поліцію”, входять до системи поліції, яку складають: 1)
центральний орган управління поліцією;

2) територіальні органи поліції.

[405]
До складу апарату центрального органу управління поліції входять
організаційно поєднані структурні підрозділи, що забезпечують діяльність
керівника поліції, а також виконання покладених на поліцію завдань.
У складі поліції функціюють:
1) кримінальна поліція;
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2) патрульна поліція;
3) органи досудового розслідування;
4) поліція охорони;
5) спеціальна поліція;
6) поліція особливого призначення.
У системі поліції можуть утворюватися науково-дослідні установи та
установи

забезпечення

[405].Відповідно

до

процесуального кодексу України на органи
покладається основна задача
кримінальних

провадженнях,

ст.

38

Кримінально-

досудового розслідування

проведення досудового розслідування в
яке

починається

з

моменту

внесення

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується
закриттям

кримінального

провадження

або

направленням

до

суду

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів
медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від
кримінальної відповідальності [252].
Повноваження органів досудового розслідування є самостійним
елементом їхнього правового статусу. Вони виступають правовою гарантією
забезпечення режиму законності під час розслідування злочинів, гарантією
захисту прав громадян та інтересів держави. Повноваження вказують на те,
як слідчому діяти, поступати в тій або тій ситуації, яка виникає в процесі
розслідування злочину. До повноважень слідчих підрозділів Національної
поліції України відносимо їх обов’язки та права.
З іншого боку, щодо правового статусу слідчих Національної поліції
України

є

адміністративні

процедури

їхньої

діяльності,

зокрема,

підпорядкованість, підзвітність та підконтрольність, порядок призначення
слідчих на посаду, переміщення їх і звільнення з посади тощо.
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Так,

підпорядкованість

характеризує,

як

правило,

найвищу

організаційну залежність органу нижчого рівня від органу вищого рівня.
Органи досудового розслідування, що входять у структуру поліції на
сьогодні,

відрізняються

особливою

субординацією

працівників,

дисципліною, регламентованою статутами.
Також працівники здійснюють свою службову діяльність нерідко в
умовах ризику для життя і здоров’я, причому в багатьох випадках –зі зброєю
в руках. Це стосується працівників не тільки поліції, а й Служби безпеки
України, Державної митної служби України, Державної прикордонної
служби України, органів і установ Державного департаменту України з
питань виконання покарань тощо [36].Історично склалося так, що переважно
суб’єкти поліцейської діяльності в тому числі й слідчі підрозділи є
воєнізованими структурами. Застосування адміністративного й кримінальнопроцесуального примусу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї вимагають
найчастіше військової структури органів поліції. Оскільки в службовців
воєнізованих органів поліції встановлена єдина форма одягу, то є спеціальні
звання, знаки відмінності (погони) та інші зовнішні атрибути [43].
Упродовж свого існування слідчі підрозділи, особливо Національної
поліції

України,

оскільки

на них

покладається

основний

тягар

у

розслідуванні кримінальних злочинів, за час незалежності України вже
проходили шлях реформування і раніше. Так, у 2002 році слідчі підрозділи
виводилися з прямого підпорядкування керівників міськрайлінорганів, за
якими залишалися лише функції координації взаємодії слідчих і працівників
підрозділів

дізнання,

ужиття

заходів

із

забезпечення

ефективності

експерименту. Експеримент продовжувався до 31 грудня 2003 року [419].Під
час проведення експерименту керівники підрозділів внутрішніх справ
контролювали виконання оперативними працівниками доручень і вказівок
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слідчого, що сприяло значному покращенню взаємодії слідчих підрозділів з
органами дізнання, зокрема, щодо організації оперативного супроводження
кримінальних справ та виконання доручень і вказівок слідчих. Але цей
експеримент не довго продовжувався, оскільки не було врегульовано норми
Кримінально-процесуального кодексу та накази МВС України.
07 листопада 2015 року набрав чинності Закон України “Про Національну
поліцію”.

Законом

передбачено,

що

у

складі

національної

поліції

функціюють органи досудового розслідування, національна поліція здійснює
досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної
підслідності

[405].Але

підслідність

кримінальних

правопорушень

визначається ст. 38 КПК України зі змінами, внесеними у 2015 році. А також
п.3 передбачено, що під час досудового розслідування кримінальних
проступків у встановлених законом випадках повноваження слідчого органу
досудового розслідування можуть здійснюватися співробітниками інших
підрозділів органів Національної поліції, органів безпеки, органів, що
здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства [252]. Але,
проблемою в цьому напрямі залишається відсутність законодавчого
врегулювання поняття й переліку кримінальних проступків у законодавстві
України.
Згідно з чинним законодавством національна поліція є центральним
органом виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення
охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної
безпеки та порядку.
На сьогодні в наукових колах існують певні суперечливі питання щодо
повноважень і функцій поліції. Так, О. М. Бандурка [32] і О. Ф. Скакун [457]
уважають,

що

до

функцій

поліції

слід

віднести

адміністративну,
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кримінально-процесуальну,

оперативно-розшукову,

профілактичну,

попереджувальну, виконавчу, охоронну та деякі інші функції.
Ю. П. Битяк [49], В. К. Колпаков [215] та інші науковці виділяють
адміністративну,

оперативно-розшукову,

кримінально-процесуальну,

виконавчу та охорону (на договірних засадах) функції.
Американський учений I. Інкарді вважає, що діяльність поліції будьякої

країни

складається

правопорушеннями

(під

з
якою

двох

основних

розуміється

напрямів:

насамперед

боротьба

з

розкриття

й

розслідування злочинів, розшук і затримання осіб, які вчинили злочини,
контроль за безпекою на шляхах, контроль за проведенням масових заходів,
розшук людей, дітей, тварин, місцезнаходження яких невідоме, надання
допомоги безпорадним особам тощо), а також охорона громадського порядку
[529].
Але вся ця діяльність повинна проходити лише в тісній взаємодії з
іншими службами та правоохоронними органами. Так, В. М. Тертишник
пропонує розглядати взаємодію слідчих, оперативних працівників і
співробітників експертних підрозділів як засновану на законі та інших
нормативних актах спільну діяльність суб’єктів, які мають різну компетенцію
та спеціалізацію, а також різний рівень знань у галузі криміналістики,
оперативно-розшукової

діяльності,

кримінального

права

та

процесу,

спрямовану на досягнення загальної мети розкриття й розслідування
злочинів, встановлення об’єктивної істини та забезпечення правильного
застосування закону [483].Питання взаємодії слідчого з працівниками
експертної служби Національної поліції України (МВС України) також були
предметом дослідження в працях В. В. Ковальова, який сформулював таке
визначення вказаної взаємодії – це заснована на нормах закону та
підзаконних нормативних актів сумісна діяльність не підпорядкованих
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організаційно суб’єктів з відмінною компетенцією та спеціалізацією,
узгоджена за часом, місцем, засобами й методами реалізації для вирішення
конкретних завдань, що обумовлюються характером слідчої ситуації, для
розв’язання якої вона здійснюється, з метою розкриття, розслідування та
запобігання злочинів, установлення об’єктивної істини та забезпечення
правильного застосування закону [204]. Л. Степанюк, характеризуючи
сутність взаємодії, пропонує виділяти такі її елементи, як узгодженість
(скоординованість) діяльності, спільність діяльності, мета діяльності, зміст
діяльності, наявність як мінімум двох суб’єктів [471].І. Л. Олійник говорить,
що взаємодія полягає в обміні результатами діяльності, у процесі якої
важливо не тільки здійснити обмін інформацією, а й організувати обмін
діями, спланувати загальну діяльність. Таким чином взаємодія набуває
характеру складного й водночас безупинного процесу, що забезпечує
виконання функцій, загальних для всіх учасників спільної діяльності. У
підсумку науковець формулює таке трактування взаємодії: це застосована на
нормативних актах, взаємозалежна, погоджена за місцем і часом діяльність
декількох його суб’єктів, спрямована на виконання загального завдання
зміцнення законності й правопорядку, а також на боротьбу зі злочинністю
[317].
Так, суб’єктами вказаної взаємодії завжди будуть, з одного боку,
органи досудового розслідування Національної поліції України, а з другого –
інші

правоохоронні

органи.

Метою

взаємодії

органів

досудового

розслідування Національної поліції України з іншими правоохоронними
органами

є

виявлення,

розкриття,

розслідування

й

попередження

кримінальних правопорушень. Причому для досягнення мети, що є спільною
для всіх учасників взаємодії, указані органи повинні на своєму шляху
вирішити цілу низку проміжних, так званих тактичних, завдань. Завданням
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взаємодії органів досудового розслідування Національної поліції України з
іншими правоохоронними органами є визначений обсяг роботи, що підлягає
виконанню зазначеними органами заради досягнення мети такої взаємодії –
забезпечення

ефективності

досудового

розслідування

кримінальних

правопорушень.
Мета взаємодії органів досудового розслідування Національної поліції
України

з

іншими

правоохоронними

органами

–

це

забезпечення

ефективного виконання спільних завдань щодо якісного (усебічного),
своєчасного

й

об’єктивного

провадження

досудового

розслідування

кримінальних правопорушень із найменшими затратами сил і засобів.
Установлено, що метою досудового розслідування є захист прав, свобод і
законних інтересів громадянина та людини, суспільства й держави від
злочинних посягань;

забезпечення охорони встановленого в країні

правопорядку; запобігання новим кримінальним правопорушенням.
Правове регулювання у сфері взаємодії забезпечують нормативні акти
Президента України та виконавчих органів – Кабінету Міністрів України,
міністерств, центральних органів виконавчої влади. Зокрема, це указ
Президента України “Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”
[427]; постанова Кабінету Міністрів України “Про Національне центральне
бюро Інтерполу” [402];

постанова Кабінету Міністрів України “Про

затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ” [388];
спільний наказ Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної
прокуратури України, Служби безпеки України, Державного комітету у
справах охорони державного кордону України, Державної митної служби
України, Державної податкової адміністрації України “Про затвердження
Інструкції

про

порядок

використання

правоохоронними

органами

можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та
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розслідуванні злочинів” [383]; наказ Міністерства внутрішніх справ України
“Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства
внутрішніх справ України” [413]; наказ Міністерства внутрішніх справ
України “Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з
іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні,
виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень” [412] та інші.
Правове регулювання взаємодії органів досудового розслідування
Національної поліції України з іншими правоохоронними органами також
здійснюється через видання локальних актів – наказів, розпоряджень
територіальних підрозділів правоохоронних органів. Як приклад, це можуть
бути накази про порядок створення спільних слідчих (слідчо-оперативних)
груп

для

провадження

досудового

розслідування

кримінальних

правопорушень. В Україні незважаючи на зміни, що відбуваються в
правоохоронній системі, робота слідчих органів національної поліції
продовжується регламентуватися наказами, які видані ще до цього
реформування, дотепер відсутній Закон України „Про органи досудового
слідства”. Так, відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ від
09.08.2012 року № 686, яким керуються слідчі й сьогодні, затверджено
структуру слідчих підрозділів та їхні організаційні засади в системі
Міністерства внутрішніх справ України [413]
Так, першим основним підрозділом є Головне слідче управління
Національної поліції України (далі ГСУ), яке є структурним підрозділом
Міністерства внутрішніх справ України, забезпечує в межах повноважень
виконання законодавства України про кримінальне провадження та є
головним органом досудового розслідування в системі Національної поліції
України.
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Правовою основою діяльності ГСУ Національної поліції України
єКонституція України, Кримінальний

кодекс України, Кримінальний

процесуальний кодекс України та інші нормативно-правові акти з питань
досудового розслідування.
Діяльність ГСУ Національної поліції України здійснюється відповідно
до принципів верховенства права, законності, рівності перед законом і судом,
поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу й особисту
недоторканність, недоторканності житла чи іншого володіння особи,
таємниці спілкування, невтручання в приватне життя, недоторканності права
власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини,
свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів і
членів сім’ї, заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності за
одне і те саме правопорушення, забезпечення права на захист, змагальності
сторін кримінального провадження та свободи в поданні ними суду своїх
доказів і в доведенні перед судом переконливості їх, безпосередності
дослідження показань, речей і документів, забезпеченні права на оскарження
процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, публічності, диспозитивності,
розумності строків досудового розслідування, на основі взаємодії з усіма
органами

державної

влади,

органами

місцевого

самоврядування

й

громадськими об’єднаннями, а також на підставі планування, поєднання
єдиного

керівництва

у

вирішенні

питань

службової

діяльності

та

колегіальності в процесі обговорення їх, персональної відповідальності
кожного працівника за стан справ на своїй ділянці роботи.
У Головному слідчому управлінні Національної поліції України
найбільш важливі й нагальні питання діяльності органів досудового
розслідування розглядаються на оперативних нарадах. Діловодство та заходи
з режиму секретності здійснюються відповідно до законодавства України.
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Особовий склад комплектується з осіб начальницького складу, державних
службовців і найманих працівників. Фінансове й матеріально-технічне
забезпечення ГСУ Національної поліції України здійснюються в межах
видатків Державного бюджету України, передбачених на утримання ГСУ
Національної поліції України на відповідний рік.
Нагляд за законністю діяльності ГСУ Національної поліції України
здійснює Генеральна прокуратура України в порядку, передбаченому КПКта
законами України.
Як вищий суб’єкт управління у сфері досудового розслідування
Головне слідче управління Національеної поліції розв’язує такі загальні
завдання:
– організаційно-методичне керівництво діяльністю органів досудового
розслідування

з

неупередженого

метою

забезпечення

досудового

всебічного,

розслідування

повного

та

кримінальних

правопорушень, передбачених законом України про кримінальну
відповідальність;
– здійснення

в

законодавства

межах
в

повноважень

діяльності

контролю

підпорядкованих

за

органів

дотриманням
досудового

розслідування;
– організація взаємодії слідчих підрозділів з іншими органами та
підрозділами внутрішніх справ і ву межах компетенції з іншими
правоохоронними органами, органами державної влади України, а також
відповідними органами іноземних держав на підставі міжнародних
договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою
України;
– здійснення профілактичної роботи на підставі матеріалів розслідування
кримінальних правопорушень;

184
– підвищення професійної майстерності працівників слідчих підрозділів
органів внутрішніх справ;
– безпосереднє розслідування кримінальних правопорушень;
– організація в межах компетенції міжнародно-правового співробітництва
під час кримінального провадження. [413]
На ГСУ Національної поліції України можуть бути покладені й інші
завдання, установлені чинним законодавством України. ГСУ Національної
поліції України зобов’язане застосовувати всі передбачені законом заходи
для забезпечення ефективності досудового розслідування. Відповідно до
покладених на нього завдань Головне слідче управління виконує такі основні
функції:
1. Здійснює процесуальний та організаційний контроль за досудовим
розслідуванням

кримінальних

правопорушень,

які

набули

широкого

суспільного резонансу, а також вивчає кримінальні провадження за такими
правопорушеннями, надає практичну й методичну допомогу в розслідуванні
їх.
2. Веде контрольно-наглядові

справи

за цими

кримінальними

правопорушеннями;
3. Безпосередньо розслідує кримінальні правопорушення в межах
визначеної підслідності.
4.

Аналізує

діяльність

підпорядкованих

органів

досудового

розслідування. Розробляє і вживає заходів, спрямованих на вдосконалення
організації слідчої роботи, підвищення якості кримінального провадження та
скорочення

строків

розслідування

кримінальних

правопорушень,

забезпечення законодавства під час провадження досудового розслідування.
5.

Узагальнює

слідчу

практику

про

результати

досудового

розслідування найбільш складних кримінальних правопорушень, у тому
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числі вчинених проти життя й здоров’я особи; у сфері господарської та
службової діяльності; організованими групами і злочинними організаціями;
неповнолітніми або за їхньої участі; стосовно іноземців або за їхньої участі;
стосовно народних депутатів України, депутатів місцевих рад, працівників
засобів масової інформації, працівників органів прокуратури та суду;
пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів; учинених із
застосуванням вогнепальної зброї, вибухових речовин і пристроїв, про
розкрадання їх; дорожньо-транспортних пригод та інших.
6. Надає практичну й методичну допомогу органам досудового
розслідування в організації їхньої діяльності, здійснює перевірки роботи їх.
Розробляє та вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи слідчих
підрозділів органів внутрішніх справ, усуває наявні недоліки.
7. Організовує розроблення, у тому числі із залученням фахівців вищих
навчальних закладів МВС України, рекомендацій щодо вдосконалення
тактики

й

методики

розслідування

кримінальних

правопорушень.

Запроваджує досвід досудового розслідування. Організовує та проводить
наради, науково-практичні конференції і семінари, інші заходи з підвищення
професійного рівня слідчих, а також з інших питань, що стосуються проблем
досудового розслідування. Здійснює контроль за використанням слідчими
криміналістичної техніки. [413]
Органи досудового розслідування Національної поліції очолює
заступник голови національної поліції України – начальник Головного
слідчого управління, а на місцях – заступники начальників Головного
управління національної поліції областей, відділів поліції районів, які є
одночасно начальниками відповідних структурних слідчих підрозділів.
Структура Головного слідчого управління:
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Заступник

голови національної поліції України

головного слідчого управління, у якого є

– начальник

три заступники, з яких один

перший заступник та два заступники, один із них – начальник Управління
розслідування корупційних злочинів, інший – начальник Управління з
організації досудового розслідування.
У

структурі

Головного

слідчого

управління

діють

чотири

Управління, а саме: Управління розслідування корупційних злочинів,
Управління розслідування особливо важливих проваджень, Управління
організації і роботи та методичного забезпечення. А також є відділ
криміналістичного забезпечення, відділ документального забезпечення,
сектор перекладів та підготовки до друку документів, режимно-секретний
сектор і помічник начальника ГСУ з кадрового забезпечення.
Така структура Головного слідчого управління хоча і не позбавлена
недоліків,

але

дозволяє

ефективно

управляти

підлеглими

слідчими

апаратами.
Спільно з Департаментом кадрового забезпечення Національної
поліції України, у взаємодії з навчальними закладами й науково-дослідними
установами України ГСУ вживає дієвих заходів щодо комплектування
слідчого апарату, розроблення типових структур і штатів, нормативів для
вирахування штатної чисельності слідчого апарату; визначає потребу в
кадрах слідчих працівників; бере участь у вихованні, професійній підготовці
слідчих працівників і підвищенні їхньої кваліфікації, розподіленні та
стажуванні молодих спеціалістів, забезпеченні раціонального використання і
закріплення кадрів на слідчій роботі.Головне слідче управління повинно
впливати на рівень управлінської роботи всіх низових ланок системи. І хоча в
структурі ГСУ Національної поліції є слідчі відділи, працівники яких
приймають до провадження та розслідують кримінальні злочини, що мають
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актуальне значення, представляють особливу складність у розслідуванні або
скоєні на території кількох областей України, його головним завданням є
організація роботи низових підрозділів і контроль за нею.
Безпосереднім

завданням

контролю

є

організація

точного

й

неухильного виконання поставлених перед усіма ланками управлінської
системи завдань. Відповідно до сучасної правової енциклопедії, контроль –
це вирішальний уплив однієї чи декількох пов’язаних юридичних та / або
фізичних осіб на діяльність суб’єкта чи його частини, що здійснюється
безпосередньо або за допомогою інших осіб, завдяки праву володіння чи
користування всіма активами чи значною частиною їх; праву, яке забезпечує
вирішальний уплив на формування складу, результати голосування та
рішення органів управління суб’єкта; укладенню договорів і контрактів, які
дають можливість визначити умови господарської діяльності, давати
обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління
суб’єкта; заміщенню посади керівника, заступника керівника наглядового чи
виконавчого органу суб’єкта діяльності. [173].Ефективність контролю в
діяльності

слідчого

апарату

значною

мірою

обумовлюється

чітким

дотриманням вимог, які до нього висуваються, повинен бути постійним,
систематичним, своєчасним, усебічним, об’єктивним, гласним і дієвим.
Особливістю контролю в діяльності слідчого апарату є те, що він
здійснюється лише визначеною категорією посадових осіб і у визначених
законом межах.
Так, контроль за організацією роботи здійснюється керівниками
підрозділів, а за процесуальною діяльністю слідчих – лише начальниками
слідчих управлінь, відділів, відділень і їхніми заступниками, старшими
слідчих груп, а також слідчими організаційно-методичних підрозділів за
дорученням керівників слідчих апаратів. Іншим працівникам, окрім
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прокуратури, у визначеному законом порядку та суду, забороняється
втручатися в процесуальну діяльність слідчих.
Контрольні функції в управлінській діяльності слідчого апарату є
однієї із складників організаційної роботи, без яких не може бути
ефективного управління. Контроль необхідний у всіх людських спільнотах, а
особливо – в організаціях великого масштабу, з численними функціями, яким
безперечно є слідчий апарат системи Національної поліції України. У таких
розгалужених структурах керівники, з огляду на вузьку спеціалізацію завдань
і велику кількість перехідних ланок, не можуть самі, власними силами,
стежити за точним виконанням програм і наказів, так само як і за надійним
функціюванням дорученої їм структури.
Контроль – найбільш тривала функція управління, що здійснюється
протягом усього періоду реалізації рішень. “Контроль у сфері управління має
як самостійне значення, так є і елементом, частиною інших функцій
управління, засобом перевірки забезпечення виконання функцій управління,
здійснюваним

на

заключних

етапах

процесу”

[16].

Тому

шляхи

вдосконалення контролю як функції управлінської діяльності повинні бути в
центрі уваги кожного керівника слідчого апарату – від начальника Головного
слідчого управління

до керівника слідчого підрозділу районного відділу

поліції, які залежно від кваліфікації слідчих

повинні обирати конкретні

форми та методи контролю, тому що за роботою висококваліфікованих
слідчих і керівників слідчих підрозділів, які мають достатній досвід роботи,
можливо обмежити контроль, проводити лише епізодичні перевірки якості
виконання завдань, у той же час як менш досвідчені працівники потребують
постійного контролю та практичної допомоги. Таким чином, управління у
сфері досудового розслідування – це сукупність діяльності керівного,
організаційного, адміністративного та процесуального характеру, яка
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здійснюється в межах колективної праці слідчих по вирішенню поставлених
перед ними завдань щодо розслідування злочинів. Основними завданнями
органів досудового розслідування Національної поліції України вважають
такі: забезпечення в межах своїх повноважень виконання законодавства
України про кримінальне судочинство; організаційно-методичне керівництво
розслідуванням злочинів, підслідних слідчим органів національної поліції
України.

[252]

Змістом

організації

діяльності

органів

досудового

розслідування Національної поліції є планово організоване застосування
набору гласних і негласних слідчих (розшукових) дій, оперативнорозшукових,

процесуальних

та

організаційних

заходів

в

обсязі

й

послідовності, визначених законом, що достатні для розв’язання завдань
кримінального провадження. Процедура досудового розслідування повністю
визначається нормами КПК України й іншими нормативно-правовими
актами.
Таким чином, ми можемо стверджувати, що адміністративно-правовий
статус слідчих Національної поліції Україниє таким, що не тільки за змістом,
але й за сутністю не відповідає засадам правової держави, у якій діє принцип
розподілу влад і незалежності судової влади.
Зроблено виснови, що:
1) основними суб’єктами організації діяльності органів досудового
розслідування виступають керівники відповідних структурних підрозділів
Національної поліції України. Разом із тим задля виконання специфічних
завдань, повноваженнями з організації діяльності органів досудового
розслідування наділяються спеціально створені для цього підрозділи;
2) основними завданнями органів досудового розслідування в системі
Національної поліції України є: забезпечення в межах своїх повноважень
виконання

законодавства

України

про

кримінальне

судочинство;
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організаційно-методичне керівництво розслідуванням злочинів, підслідних
слідчим органів Національної поліції України;
3).

за

характером

своєї

діяльності

робота

слідчого

апарату

Національної поліції спрямована на всебічне зміцнення законності та
правопорядку в державі.
4) існує низка недоліків у адміністративно-правовому забезпеченні
слідчої діяльності в системі Національної поліції України, а саме:
адміністративну підпорядкованість слідчих начальнику органу дізнання;
наявність додаткових паралельних підпорядкувань керівникам галузевих
служб за видами злочинів (галузевим керівникам управлінь по боротьбі з
економічною і кримінальною злочинністю, з наркоманією та ін.), залучення
слідчих до робіт, які не є їх прямими обов’язками, наприклад на охорону
громадського порядку; матеріальне і фінансове забезпечення за принципом
залишкового фінансування; не престижність посади слідчого у підрозділах
Національної поліції, що призводить до того, що в слідство не йдуть кращі
випускники вищих навчальних закладів МВС; низькі зарплати і велике
навантаження, яке в рази перевищує фізичні можливості слідчих;
5) формально за характером своєї діяльності робота слідчого апарату
Національної поліції спрямована на всебічне зміцнення законності та
правопорядку в державі. Вищою ланкою слідчого апарату є Головне слідче
управління Національної поліції України, що безпосередньо здійснює
централізоване керівництво, координацію роботи слідчих підрозділів,
контроль за їх діяльністю та опосередкований вплив на процесуальну
діяльність слідчих у кримінальних провадженнях. Такий вплив може бути як
процесуальним, так і адміністративним. Проте, значний перелік нормативноправових актів, які регулюють організацію діяльності органів досудового
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розслідування Національної поліції України негативно впливає на якість
розслідування кримінальних проваджень слідчими.
Отже, адміністративно-правовий статус слідчих Національної поліції
України є таким, що не тільки за змістом, але й за сутністю не відповідає
засадам правової держави, у якій діє принцип розподілу влад і незалежності
судової влади. На основі аналізу чинного законодавства та практики
діяльності слідчих підрозділів Національної поліції, виявлено низку
недоліків у адміністративно-правовому забезпеченні слідчої діяльності в
системі Національної поліції, а саме: адміністративну підпорядкованість
слідчих начальнику органу дізнання; наявність додаткових паралельних
підпорядкувань керівникам галузевих служб за видами злочинів (галузевим
керівникам управлінь боротьби економічної та кримінальної злочинності,
боротьби з наркоманією та ін.), використання слідчих не за призначенням,
наприклад на охорону громадського порядку; матеріальне і фінансове
забезпечення за правилом залишкового фінансування; непрестижність посади
слідчого у підрозділах Національної поліції, що призводить до небажання
кращих випускників вищих навчальних закладів МВС іти в слідство; низькі
зарплати і велике навантаження, які в рази перевищує фізичні можливості
слідчих. Таким чином, можна стверджувати, що відомчі підрозділи слідчої
діяльності в системі Національної поліції себе вичерпали, тому є нагальна
потреба якнайскоріше передати функції
Державне бюро розслідувань.

слідчих Національної поліції в
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2.4. Адміністративно-правовий статус слідчих органів Служби
безпеки України

Служба безпеки України – це державний правоохоронний орган
спеціального призначення, який зумовлює державну безпеку України.
Ураховуючи демократичний розвиток суспільства, відкритість і прозорість
дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
наближення до міжнародних стандартів діяльності державних інститутів, а
саме до них віднесено діяльність Служби безпеки України, ця діяльність
стала більш відкритою.
Сьогодні Служба безпеки України є одночасно спецслужбою та
правоохоронним органом. Служба безпеки України посідає особливе місце в
системі правоохоронних органів, що пояснюється специфічними завданнями,
перебуванням поза системою виконавчої влади, особливим адміністративноправовим статусом.
Основною особливістю СБУ, порівняно з іншими правоохоронними
органами, є спеціальне призначення – здійснення заходів, що гарантують
державну безпеку України. Звідси притаманні завдання, компетенція та
функції.
Над дослідженням питання правового статусу працювали такі науковці,
як

В. Б. Авер’янов,

Л. Ш. Гумерова,

І. Л. Бачило,

Б. М. Лазарєв,

Д. М. Бахрах,

В. І. Борденюк,

В. В. Молдован,

П. Є. Ніколов,

Ю. А. Тихомиров, І. П. Устинова, Д. Д. Цабрія та ін.
Служба безпеки України підпорядкована Президенту України і
підконтрольна Верховній Раді України. Діяльність підрозділів СБУ як
суб’єктів

адміністративного

права

законодавчо

регламентується

Конституцією України [236], Законами України „Про Службу безпеки
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України” [425], „Про оперативно-розшукову діяльність” [409], „Про
контррозвідувальну діяльність” [397], „Про органiзацiйно-правовi основи
боротьби з організованою злочиннiстю” [411] та іншими законами, Указами
Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України.
Виступаючи державною установою, при цьому закономірно виконуючи
виконавчо-розпорядчу

діяльність,

органи

Служби

безпеки

України

реалізують свої повноваження від імені держави, забезпечуючи її захист як
усередині держави, так і за межами країни. Так, М. Грека вважав, що
нормативно-правова регламентація завдань державного органу є, по-перше,
засобом для цілеспрямованого та успішного керівництва його діяльністю; подруге, юридичною основою для визначення обсягу прав, якими орган
державної влади повинен бути наділений для задовільного вирішення
покладених на нього завдань; по-третє, юридичною підставою для
визначення його відповідальності [132].
Відповідно до ст. 1 Закону „Про Службу безпеки України” Служба безпеки
України – державний правоохоронний орган спеціального призначення, який
забезпечує

державну

безпеку

України.

СБУ

також

є

спеціально

уповноваженим органом державної влади у сфері контррозвідувальної
діяльності, охорони державної таємниці та головним органом у сфері
боротьби з тероризмом.[425] Завдання СБУ законодавчо сформульовано за
декількома критеріями; за об’єктами захисту (національна безпека); у сфері
правоохоронної діяльності (як правоохоронного органу) та розвідка та
контррозвідка.
Особливістю діяльності СБУ є те, що вона не може бути настільки ж
прозорою, наскільки прозора діяльність інших органів державної влади.
Більшість питань не можуть публічно обговорюватися та піддаватися
критиці.

Оприлюднення

інформації,

пов’язаної

з

досягненнями

та
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можливостями спецслужб, може призвести до розкриття їх мети та методів
роботи.
Ст. 2 Закону “Про Службу безпеки України”[425] передбачено
завдання Служби безпеки України, а саме: попередження, виявлення,
припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму,
корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління й
економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу
життєво важливим інтересам України.
Перелік злочинів проти миру і безпеки людства міститься у XX розділі
Кримінального кодексу України та передбачено статтями 436 – пропаганда
війни; 437 – планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної
війни; 438 – порушення законів та звичаїв війни; 439 – застосування зброї
масового знищення, 440 – розроблення, виробництво, придбання, зберігання,
збут, транспортування зброї масового знищення; 441 – екоцид; 442 –
геноцид;

443 – посягання на життя представника іноземної держави; 444

– злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист; 446 –
піратство та

447 – найманство. Для визначення місця СБУ в

системі правоохоронних органів предусім необхідно звернутися до ст. 38
Кримінального процесуального кодексу України, у якій визначено, що одним
з органів досудового розслідування є СБУ, а ст. 116 КПК України визначає
підслідність

розслідування

слідчими

кримінальних

проваджень

[252].Відповідно до ст. 4 Закону України „Про основи національної безпеки
України” [415] до суб’єктів забезпечення національної безпеки віднесено
Службу Безпеки України, прокуратуру, Міністерство внутрішніх справ
України.
Служба безпеки України взаємодіє з правоохоронними органами
України в порядку і на засадах, визначених законами, указами Президента
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України та прийнятими на їх основі актами Служби безпеки України й
відповідного відомства, що передбачено ст. 17 Закону України „Про Службу
безпеки України” [425].Відповідно до ч. 3 ст. 3 Закону України “Про
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”
[374] , безпека осіб, яких беруть під захист, якщо кримінальні провадження
знаходяться в провадженні прокуратури або суду, здійснюється за їх
рішенням відповідно органами СБУ, органами поліції чи органами та
установами виконання покарань.
На думку фахівців, заходи безпеки щодо згаданих осіб повинні
здійснюватись Службою безпеки України лише за тими кримінальними
провадженнями, які перебувають у провадженні слідчих органів Служби
безпеки України.
Однак завдання, що покладені на Службу безпеки України, значно
відрізняють її від інших органів, які опікуються питаннями правоохоронної
діяльності, забезпечення безпеки та правопорядку. Законодавчо визначений
статус СБУ – “правоохоронний орган спеціального призначення, який
забезпечує державну безпеку України”.
Відповідно до абзацу третього п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України “Про державну
таємницю”; ст. 4.4.1, ст. 4.4.3 Зводу відомостей, що становлять державну
таємницю,

затвердженого

наказом

СБУ

від

12.08.2005

№

440,

зареєстрованого в Мін’юсті України 17.08.2005 за № 902/11182 [303],
відомості за окремими показниками про зміст, форми, методи, організаційні
положення,

оперативну

тактику

здійснення

органами

СБУ

контррозвідувальної діяльності, а також відомості про організацію, завдання,
результати оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної
діяльності, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і
безпеці, становлять державну таємницю.
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Також до обов’язків СБУ відносяться виявлення, припинення,
розкриття й розслідування злочинів, що входять до компетенції СБУ,
проведення дізнання та слідства у цих справах; розшук осіб, які
переховуються у зв’язку із вчиненням зазначених злочинів (п. 3 ст. 24), але в
Законі ніде не говориться про право на затримання й арешт підозрюваних та
обвинувачених. У Законі “Про Національну поліцію”, як і в Законі “Про
міліцію”, що діяв до 07 листопада 2015 року, це право регламентовано дуже
докладно. У Законі про СБУ немає відсилання ні до Закону “Про
Навціональну поліцію” (як це зроблено щодо порядку зберігання, носіння,
використання та застосування зброї та інших спецзасобів), ні до будь-яких
інших законодавчих актів [405].
Проте оскільки і затримання, і арешт використовуються Службою
безпеки дуже широко, вони, ймовірно, регламентуються в закритих відомчих
інструкціях. Але відповідно до ст. 57 Конституції “закони та інші
нормативно-правові акти, що визначають права й обов’язки громадян, не
доведені до відома населення в порядку, встановленому законом, є
нечинними” [236]. Відсутність регламентації затримання та арешту у
відкритому парламентському акті є порушенням принципів права і може
призвести до повної безконтрольності дій СБУ.
У

завдання

Служби

безпеки

України

входить

попередження,

виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства,
тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління
й економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють
загрозу життєво важливим інтересам України. Ст. 24 Закону України „Про
Службу безпеки України”[425] відповідно до своїх основних завдань Служба
безпеки України наділена такими функціями:
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1)

здійснювати

інформаційно-аналітичну

роботу

в

інтересах

ефективного проведення органами державної влади й управління України
внутрішньої та зовнішньої діяльності, вирішення проблем оборони,
соціально-економічного будівництва, науково-технічного прогресу, екології
та інших питань, пов’язаних з національною безпекою України;
2)

здійснювати

заходи

контррозвідувального

забезпечення

дипломатичних представництв, консульських та інших державних установ,
а також заходи, пов’язані з охороною державних інтересів у сфері
зовнішньополітичної

та

зовнішньоекономічної

діяльності,

безпекою

громадян України за кордоном;
3)

виявляти, припиняти та розкривати злочини, розслідування яких

віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України;
проводити дізнання і слідство в цих справах;

розшукувати осіб, які

переховуються у зв’язку із вчиненням зазначених злочинів;
4)

здійснювати контррозвідувальні заходи з метою попередження,

виявлення, припинення й розкриття будь-яких форм розвідувально-підривної
діяльності проти України;
5)

забезпечувати захист державного суверенітету, конституційного

ладу і територіальної цілісності України від протиправних посягань з боку
окремих осіб та об’єднань їх;
6)

здійснювати

комплексу,

Збройних

контррозвідувальне
Сил

України,

забезпечення

інших

військових

оборонного
формувань,

дислокованих на території України, енергетики, транспорту, зв’язку, а також
важливих об’єктів інших галузей господарства; брати участь у розробленні та
здійсненні відповідно до Закону України „Про державну таємницю” [367]та
інших актів законодавства заходів щодо забезпечення охорони державної
таємниці й конфіденційної інформації, яка є власністю держави; сприяти в
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порядку, передбаченому
організаціям

і

законодавством, підприємствам, установам,

підприємцям

у

збереженні

комерційної

таємниці,

розголошення якої може завдати шкоди життєво важливим інтересам
України;
7)

здійснювати

відповідно

до

законодавства

профілактику

правопорушень у сфері державної безпеки;
8)

у межах визначеної законодавством компетенції забезпечувати

захист особистої безпеки громадян і осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві, у разі надходження від них, членів їх сімей та близьких родичів
заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи отримання
оперативної та іншої інформації про наявність загрози їхньому життю,
здоров’ю, житлу чи майну; брати участь у реабілітації та поновленні прав
незаконно репресованих осіб;
9)

сприяти Державній прикордонній службі України в охороні

державного кордону України;
10) сприяти забезпеченню режиму воєнного та надзвичайного стану в
разі оголошення їх, а також ліквідації наслідків стихійного лиха, значних
аварій, катастроф, епідемій, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій;
11) подавати наявними силами і засобами, у тому числі й технічними,
допомогу органам внутрішніх справ, іншим правоохоронним органам у
боротьбі із злочинністю;
12) брати участь у розробці заходів і вирішенні питань, що стосуються
в'їзду в Україну і виїзду за кордон, перебування на її території іноземців та
осіб без громадянства, прикордонного режиму і митних правил;
13) проводити

наукові

дослідження

і

дослідно-конструкторські

роботи, упроваджувати результати їх у практику діяльності Служби безпеки
України;
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14) виконувати за дорученням Президента України інші завдання,
безпосередньо спрямовані на забезпечення внутрішньої та зовнішньої
безпеки держави;
15) брати участь у розробленні та здійсненні заходів щодо фізичного
захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,
інших джерел іонізуючого випромінювання, а також у проведенні
спеціальної перевірки щодо допуску до особливих робіт.
Залежно від сфери правозастосування указані функції СБУ можна
класифікувати на групи: 1) інформаційно-аналітичні; 2) розвідка та
контррозвідка; 3) правоохоронні; 4) забезпечення національної безпеки.
Організаційна побудова Служби безпеки України – це система органів
СБУ, які виконують покладені на СБУ завдання. Дослідження організаційної
побудови

СБУ

дозволить

визначити

адміністративно-правові

основи

розподілу функціональних обов’язків між різними структурними ланками
цього органу, умови та порядок їхньої взаємодії. Закон України “Про
загальну структуру і чисельність Служби безпеки України” встановлює
систему органів Служби безпеки України [376].Згідно з указаним Законом до
системи органів Служби безпеки України належать такі структури:
Центральне управління Служби безпеки України, підпорядковані йому
регіональні органи, органи військової контррозвідки, навчальні, наукові,
науково-дослідні та інші заклади, установи, організації та підприємства,
Національна академія Служби безпеки України, Український науководослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби
безпеки України, Галузевий державний архів Служби безпеки України.
Керівництво всією діяльністю органів Служби безпеки України, її
Центральним управлінням здійснює Голова Служби безпеки України. Голова
Служби безпеки України призначається і звільняється з посади Президентом
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України. Голова Служби безпеки України має заступників, які за його
поданням призначаються Президентом України.
До складу Центрального управління СБУ входять: апарат Голови
Служби

безпеки

забезпечення,

України,

контррозвідки,

департаменти

(інформаційно-аналітичного

контррозвідувального

захисту економіки

держави, захисту національної державності, оперативно-технічних заходів,
оперативного документування, охорони державної таємниці та ліцензування,
архівного забезпечення, господарського забезпечення), Головне управління
по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (зі статусом
департаменту), Головне слідче управління, Центр спеціальних операцій
боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та
працівників правоохоронних органів (зі статусом департаменту), Управління
внутрішньої безпеки, Головна інспекція, Управління роботи з особовим
складом, Управління правового забезпечення, Управління спеціального
зв'язку, Військово-медичне управління, Служба мобілізації та територіальної
оборони, Фінансово-економічне управління, Відділ забезпечення досудового
слідства, Управління режиму, документального забезпечення і контролю,
Контрольно-ревізійна інспекція.
Департаменти СБУ виконують профільну роботу відповідно до
затверджених про них положень. Начальники підрозділів Центрального
управління

Служби

безпеки

України

(контррозвідки,

військової

контррозвідки, захисту національної державності, боротьби з корупцією і
організованою

злочинною

діяльністю,

інформаційно-аналітичного,

оперативно-технічного, оперативного документування, слідчого, по роботі з
особовим складом), начальники регіональних органів (обласних управлінь
СБУ) призначаються на посади за поданням Голови Служби безпеки України
та звільняються з посад Президентом України. Начальники регіональних
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органів СБУ призначаються Головою Служби безпеки України з відома глав
місцевих державних адміністрації.
Центральне управління СБУ видає положення, накази, розпорядження,
інструкції, дає вказівки, обов’язкові для виконання в системі СБУ. Зазначені
акти не підлягають виконанню, якщо в них установлюються не передбачені
законодавством додаткові повноваження органів і співробітників СБУ або
антиконституційні обмеження прав та свобод громадян.
До функціональних підрозділів відносяться відділи — розвідки,
контррозвідки, військової контррозвідки, захисту національної державності,
боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю, інформаційноаналітичний, оперативно-технічний, оперативного документування, слідчий,
урядового

зв’язку,

роботи

з

особовим

складом,

адміністративно-

господарський, фінансовий, військово-медичний та інші, – що утворюють
організаційну структуру СБУ.
Верховна Рада 10 листопада 2015 року обмежила повноваження СБУ в
розслідуванні злочинів проти нацбезпеки. Документ був прийнятий в рамках
виконання

рекомендацій

Європейського

Союзу

щодо

запобігання

організованої злочинності та боротьби з нею. Законопроектом обмежуються
повноваження СБУ веденням досудового розслідування кримінальних
правопорушень здійсненням кримінального провадження стосовно злочинів
у сфері національної безпеки і оборони і пов’язаних з тероризмом. Закон
передбачає обмежити СБУ повноваженнями щодо здійснення досудового
розслідування злочинів у сфері національної безпеки і оборони та пов’язаних
з тероризмом [425].Так, слідчі органів безпеки здійснюють досудове
розслідування злочинів, проти основ національної безпеки, миру, безпеки
людства

й

міжнародного

правопорядку,

справи

щодо

контрабанди,

терористичних актів та інших тяжких злочинів, визначених у законі, зокрема,
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передбачениих статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 201, 258258-5, 265-1, 305, 328, 329, 330, 332-1, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 439,
440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України.
Якщо під час розслідування злочинів, передбачених статтями 328, 329,
422

Кримінального

кодексу

України,

будуть

установлені

злочини,

передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 425, 426 Кримінального кодексу
України, учинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування,
або іншою особою, якщо вони пов’язані із злочинами, учиненими особою,
щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються
слідчими органів безпеки, крім випадків, коли ці злочини віднесено згідно з
цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро України
[252].
Тому пропонується згідно зі змінами до розділу XI “Перехідні
положення” КПК визначити, що до початку діяльності Державного бюро
розслідувань України досудове розслідування злочинів, віднесених до
підслідності цього органу, здійснюватимуть слідчі органів внутрішніх справ,
органів прокуратури та органів служби безпеки.
Цим законом визначається, які саме кримінальні провадження входять
до сфери повноважень Державного бюро розслідувань. Зокрема слідчі органи
бюро розслідують злочини, учинені службовими особами, які займають
особливо відповідальне становище відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України
“Про державну службу”[367]; особами, посади яких віднесено до першої–
третьої категорій посад державних службовців; суддями, прокурорами та
працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли досудове
розслідування цих злочинів віднесено до підслідності Національного
антикорупційного бюро України; учинених службовими особами НАБУ,
прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків,
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коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності
підрозділу внутрішнього контролю НАБУ. Також державне бюро розслідує
злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, об’єднань громадян, проти журналістів і правосуддя, проти
встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), проти
миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку [425].Структура
слідчих органів СБУ включає в себе Головне слідче управління й підлеглі
йому Слідчі відділи (управління) регіональних органів Служби.
Кадри для слідчих органів і підрозділів СБУ готує Інститут підготовки
юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної
академії ім. Ярослава Мудрого. Військовослужбовцям, які проходять службу
в слідчих органах СБУ, присвоюються звання юстиції.
У своїй діяльності слідчі користуються наказом від 16.11.2012 за №
515, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 4 грудня 2012 року за №
2022/22334, затвердженою “Інструкцію про порядок приймання, реєстрації та
розгляду в Службі безпеки України заяв і повідомлень про вчинені
кримінальні

правопорушення”

[302].Ця

Інструкція

визначає

порядок

приймання, реєстрації та розгляду в Службі безпеки України заяв,
повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, контролю за
розглядом їх і прийнятими рішеннями. Розділом ІІ передбачено порядок
приймання та реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні
правопорушення.У центральних управліннях та регіональних органах СБУ на
особистому прийомі заяви приймаються:
– у робочий час – слідчим, уповноваженим на те керівником слідчого
підрозділу, у приміщенні приймальні або в приміщенні слідчого підрозділу;
– у неробочий час – співробітником чергової частини в приміщенні ЦУ
або регіонального органу СБУ.
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У міжрайонних, районних та міських підрозділах регіональних органів та
органах військової контррозвідки СБУ заяви приймаються службовою
особою, уповноваженою на те керівником відповідного підрозділу або органу
військової контррозвідки.
Після

реєстрації

в

режимно-секретному

підрозділі

відповідного

підрозділу або органу заява про кримінальне правопорушення невідкладно
передається
юрисдикцією

або

надсилається

якого

начальнику

знаходиться

місце

слідчого
вчинення

підрозділу,

під

кримінального

правопорушення.
Заява повинна містити такі відомості: прізвище, ім’я та по батькові
заявника, адресу місця проживання, підпис. У разі подання заяви
працівником (службовою або посадовою особою) організації зазначаються
також посада, найменування та адреса місцезнаходження організації;
короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального
правопорушення.
Перед

прийманням

заяви

на

особистому

прийомі

заявнику

роз’яснюються положення ст. 383 Кримінального кодексу України[251]про
відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення
злочину, що засвідчується особистим підписом заявника на заяві чи в
протоколі прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, форма
якого наведена в додатку до цієї Інструкції. Про отримання такої заяви
робиться запис у журналі прийому відвідувачів, що ведеться в порядку,
визначеному Інструкцією про порядок розгляду в Службі безпеки України
звернень громадян, затвердженою наказом Служби безпеки України від 27
січня 2005 року № 44, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16
лютого 2005 року за № 240/10520 [187].
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Заявник має право отримати від особи, яка прийняла заяву, документ, що
підтверджує прийняття і реєстрацію заяви. Потерпілому вручається пам’ятка,
передбачена ч. 2 ст. 55 КПК.
У разі подання заявником усної заяви складається протокол усної заяви з
дотриманням вимог статей 60, 104, 214 КПК. Заявнику роз’яснюється
положення ст. 383 Кримінального кодексу Українипро відповідальність за
завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, про що робиться
запис у протоколі, який скріплюється особистим підписом заявника [252].
Протокол реєструється як підготовлений документ у встановленому СБУ
порядку.
Отримана заява після її реєстрації в режимно-секретному підрозділі
слідчого

підрозділу

невідкладно

доповідається

керівнику

слідчого

підрозділу.
Заява, що надійшла до центрального управління, регіонального органу
або органу військової контррозвідки СБУ засобами поштового, телеграфного
або факсимільного зв’язку, реєструється:
а) приймальнею як звернення громадянина, якщо заявником є фізична
особа;
б) управлінням режимно-документального забезпечення або режимносекретним підрозділом як вхідний документ, якщо заявником є юридична
особа.
Після реєстрації заява передається до режимно-секретного підрозділу
слідчого підрозділу для невідкладної доповіді керівнику слідчого підрозділу.
У разі самостійного виявлення слідчим обставин, що можуть свідчити
про вчинення кримінального правопорушення, складається рапорт про
виявлене

кримінальне

правопорушення.

Рапорт

реєструється

як

підготовлений документ у встановленому СБУ порядку. Після реєстрації
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рапорт невідкладно доповідається керівнику слідчого підрозділу. До рапорту
додаються

матеріали,

що

свідчать

про

вчинення

кримінального

правопорушення.
Усні заяви, що надходять засобами телефонного зв’язку, приймаються
співробітниками підрозділів чергування (далі – оперативний черговий).
Під час приймання заяви засобами телефонного зв’язку заявнику
пропонується

особисто

прибути

до

центрального

управління

або

регіонального органу СБУ для подання письмової заяви.
Якщо заява, яка надійшла телефонним зв’язком, містить короткий виклад
обставин,

що

можуть

свідчити

про

вчинення

кримінального

правопорушення, а особа, яка про це повідомила, відмовилася з’явитися для
оформлення

письмової

заяви,

оперативний

черговий

центрального

управління або регіонального органу СБУ, який прийняв таку заяву, фіксує її
зміст у рапорті, реєструє як підготовлений документ і невідкладно в робочий
час передає до режимно-секретного підрозділу слідчого підрозділу для
доповіді керівнику слідчого підрозділу, а у вихідні, святкові дні та неробочий
час інформує відповідальну особу слідчого підрозділу щодо поданої заяви.
Після реєстрації заява невідкладно доповідається керівнику слідчого
підрозділу або уповноваженому ним слідчому.
Керівник слідчого підрозділу або слідчий за результатами розгляду заяви
приймає рішення і діє в порядку, визначеному КПК.
Якщо керівником слідчого підрозділу або слідчим за результатами
розгляду заяви не встановлено обставин, що можуть свідчити про вчинення
кримінального правопорушення, така заява невідкладно передається до РСП
або приймальні з відповідним обґрунтуванням.
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Контроль за прийманням, реєстрацією та розглядом заяв організовується
і здійснюється керівниками слідчих підрозділів, УРДЗК, приймалень та РСП
відповідно до їх компетенції.
Слідчі, а також оперативні підрозділи СБУ за наявності письмового
доручення слідчого, прокурора в рамках кримінального провадження мають
право збирати докази шляхом витребування та отримання від органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей,
висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірки (ч. 2 ст. 93
Кримінального процесуального кодексу України).
На сьогодні низка науковців підтримує думку, що в процесі
реформування

СБУ

необхідно

позбавити

її

функції

досудового

розслідування. Це питання часто піднімалося як незалежними експертами,
так і суб’єктами політичного процесу. Ми погоджуємося з цими поглядами.
Подібні суперечності характерні для всієї дискусії щодо реформування
досудового розслідування. У той же час відомо, що виведення досудового
розслідування

з

переліку

функцій

і

повноважень

СБУ

відповідає

європейським стандартам. На державному рівні спроби вилучити досудове
розслідування з функцій СБУ здійснювалися при створенні Національного
бюро розслідувань у 1997 та 2005 роках, однак не досягли успіху, оскільки
зазначений орган ніколи так і не починав своєю діяльності. На нашу думку,
доцільно, щоб ці функції виконувало Державне бюро розслідувань.
Усе вище наведене дає можливість сформулювати наступні висновки:
1) СБУ є одночасно спецслужбою і правоохоронним органом, у
структурі якого є і слідчі підрозділи, які мають особливість правового
статусу, що визначається нормами адміністративного права;
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2) особливістю діяльності слідчих СБУ є те, що вони за своїм
адміністративно-правовим

статусом

є

співробітниками-

військовослужбовцями, або працівниками, які уклали трудовий договір із
Службою безпеки України. У першому і другому випадку вони приймаються
на конкурсній, добровільній і договірній основі, при умові здатності за
діловими та моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров’я,
високими

критеріями

професійної

придатності,

зокрема

юридичної

обізнаності, ефективно виконувати службові обов’язки;
3) іншими особливостями слідчих підрозділів і слідчих СБУ є те, що
до їх підслідності належить невелика кількість видів кримінальних
правопорушень, навантаження значно нижче, ніж в інших правоохоронних
органах, та відносно висока якість провадження кримінальних проваджень;
4) ключовою особливістю є секретність і відносна закритість їх
діяльності, наприклад, попередня реєстрація повідомлень про кримінальні
правопорушення

здійснюються

режимно-секретним

підрозділом

для

невідкладної доповіді керівнику слідчого підрозділу. Так як оприлюднення
інформації, пов’язаної з досягненнями та можливостями спецслужб, може
призвести до розкриття відомостей, що становлять державну таємницю, їх
способи та методи роботи є негласними;
5) в процесі

реформування

СБУ необхідно

позбавити

функції

досудового розслідування та передати її у спеціальні підрозділи Державного
бюро розслідувань, однак це треба здійснювати планово, так як якість
досудового розслідування кримінальних проваджень в системі слідства СБУ
є належною.
Отже, адміністративно-правовий статус слідчих органів та слідчих СБУ
мають свої особливості, які в більшості випадків можна характеризувати з
позитивного боку як високий професіоналізм і низьке навантаження на
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слідчого, що дає можливість якісно розслідувати кримінальні провадження.
При цьому важливе значення в системі адміністративної діяльності слідчих
СБУ має дотримання режиму державної таємниці, що накладає на діяльність
слідчих СБУ певні обмеження й ускладнює їхню роботу та знижує
можливість контролю за такою діяльність громадського суспільства.

2.5.

Адміністративно-правові

аспекти

професійної

деформації

слідчих

Професія слідчого пов’язана із спрямованістю й послідовністю
світогляду, що сприяє виробленню кожною особою розуміння соціальної
значущості своєї професії, виховує почуття обов’язку, справедливості,
об’єктивності, чесності, а також визначає активність особи як прагнення
брати діяльну участь у житті суспільства. Складність і відповідальність
діяльності

щодо

здійснення

правосуддя

вимагають

мобілізації

всіх

здібностей особистості, які прямо залежать від її психологічної структури й
обраної професії. Тому кожен суб’єкт, який виконує правоохоронну роботу,
повинен свідомо удосконалювати свої психічні якості, аналізувати їхній стан
щодо обраної ним професії.
Уперше ввів поняття “професійна деформація” як негативне явище
Пітирим

Сорокін.

За

словником

термінів,

деформація

морально-

професійна(від лат. Deformatio – спотворення) відбувається в особистості під
упливом особливостей діяльності, процесу зміни моральних настанов і
психологічних рис, придбання таких якостей, навичок і схильностей, які
негативно впливають на виконання нею професійних обов’язків [462].
Деформація особистості професійна – зміна якостей особистості
(стереотипів

сприйняття,

ціннісних

орієнтацій,

характеру,

способів
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спілкування й поведінки), які настають під упливом тривалого виконання
професійної діяльності. Унаслідок нерозривної єдності свідомості та
специфічної

діяльності

формується

професійний

Найбільший

уплив професійна деформація

тип

особистості.

здійснює на особистісні

характеристики представників тих професій, робота яких пов’язана з
людьми. Крайня форма професійної деформації особистості в них
виражається у формальному, суто функціональному ставленні до людей.
Високий рівень професійної деформації спостерігається в правоохоронців,
військовослужбовців і співробітників спецслужб. Професійна деформація
правоохоронних органів України завжди була небезпечною для соціальної
стабільності, уважалася небажаним явищем, а суспільство за допомогою
своїх інститутів намагалося попереджувати і за можливості її блокувати.
Науковці зазначають: “Проблема професійної деформації майже зовсім не
вивчена, хоча викликає значний інтерес і в теоретичному, і в прикладному
плані”

[339].Особливості

підготовки

правоохоронців

і

державних

службовців, удосконалення змісту та методів підготовки кадрів висвітлено в
працях Г. Атаманчука, В. Бодрова, В. Загорського, А. Колодій, А. Ліпенцева,
А. Лобанова, В. Нанівської, П. Надолішнього, А. Наумова, А. Пригожина,
А. Тофлера, М. Фурса, П. Шевчука та інших.
Професійна деградація – крайня міра професійної деформації, коли
особа змінює моральні ціннісні орієнтири, стає професійно неспроможною.
Е.Зеер запронував таку класифікацію професійних деформацій:
1) загальнопрофесійні деформації – деформації, типові для працівників
цієї професії. Наприклад, для працівників правоохоронних органів – синдром
“асоціальної перцепції” (кожен сприймається як потенційний порушник);
2) спеціальні професійні деформації – деформації, що виникають у
процесі спеціалізації. Наприклад, у юридичних і правозахисних професіях:

211
у слідчого – підозрілість; у оперативного працівника – агресивність; у
адвоката – професійна виверткість; у прокурора – звинувачення;
3) професійно-типологічні деформації – деформації, обумовлені
накладенням індивідуально-психологічних особливостей службовця на
професійну діяльність. У результаті виникає спотворення мотивів діяльності,
перебудова ціннісних орієнтацій, наприклад, песимізм, скептичне ставлення
до

нововведень,

індиферентність,

або

навпаки,

комплекс

переваги,

владолюбство, “посадова інтервенція”, домінантність, самолюбство;
4)

індивідуальні

деформації

надзвичайний розвиток

–

деформації,

причиною

яких

є

окремих професійно важливих якостей, що

призводить до виникнення надякостей, або акцентуацій (надвідповідальність,
трудовий фанатизм, гіпертрофований професійний ентузіазм тощо) [174].
Професійна деформація правоохоронців, будучи складною соціальною
системою, має як внутрішньо-структурні так і зовнішньо-структурні зв’язки.
Зовнішньо-структурні

прояви

професійної

деформації

правоохоронців

характеризуються значною кількістю зв’язків з різноманітними соціальними
сферами.
Якщо всі процеси та явища, представити у вигляді детермінант, то
останні, з певною втратою інформаційних даних, можна класифікувати на
три групи:

1) фактори економічного характеру, пов’язані

з рівнем

життєзабезпечення й добробуту правоохоронців; 2) фактори соціального та
соціально-психологічного характеру, до яких відносять культурний і освітній
рівні правоохоронців, соціальну активність суспільства, суспільну думку,
рівень соціального

контролю й ін.;3) організаційно-правові фактори, які

характеризують сферу управління соціальними процесами, які відбуваються
в суспільстві [467]. Особливо звернуто увагу суспільства саме на роботу
слідчих правоохоронних органів, тому що на них покладено завдання зі
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здійснення протидії правопорушенням, які вчиняють стосовно особи,
суспільства, держави, і зазіхають на права, свободи й законні інтереси
людини та громадянина. І саме від прийняття рішення в провадженнях
залежить думка щодо боротьби зі злочинністю й дотримання прав і свобод
громадян у державі. Тому будь-яка помилка з боку цих працівників
призводить до негативного суспільного резонансу не тільки в державі, а й за
її межами.
В умовах тривалої соціальної трансформації, змістом якої об’єктивно є
перехід до іншої політичної й іншої економічної системи, тенденції розвитку
особистості слідчого, зміни змісту цієї особистості привертають до себе
особливу увагу. Важливо й те, що поряд з особистіснимиякостями в слідчого
повинна бути якісна професійнапідготовка, що відбиває потреби в
професійній юридичній діяльності. Так, О.Ф.Скакун пише, що досвід
діяльності працівників юридичної праці свідчить, що в основі низької
службової дисципліни, проступків і навіть злочинів, скоєних ними
(порушення

службового

обов’язку,

професійної

таємниці,

присяги,

формалізм і спрощенство при оформленні документів, неточне виконання
наказів, марна трата робочого часу, поширення чуток тощо), лежить не
стільки слабкий професіоналізм, скільки низька етична культура, збиткова
моральність, іменована моральною деформацією юриста [457].Отже, навички
розслідування слідчим потрібно постійно вдосконалювати, “тому що
злочинці теж не сидять на місці”. Злочинні знання та навички набуваються в
процесі безпосереднього навчання в досвідчених професіоналів або методом
“спроб і помилок” [140].
До основних структурних елементів психологічної характеристики
слідчої діяльності відносяться: 1) власне психологічні та інші спеціальні
знання слідчого; 2) психологічні основи висунення версій і планування
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розслідування злочинів; 3) тактичні, психологічні й моральні аспекти
взаємодії слідчого і психолога; 4) психологія скоєння окремих слідчих дій
[467].Знання слідчого, що допомагають розслідувати злочин, поділяються на
три групи: 1) знання у сфері суспільних наук; 2) правові знання в галузі
кримінального процесу, кримінального права, криміналістичної тактики і
методики розслідування злочинів та інших юридичних наук; 3) спеціальні
знання та навички [467].У слідчих найбільша завантаженість через надмірну
кількість проваджень, необхідності оформлення їх і провадження. Але, окрім
того, це велике емоційне навантаження, оскільки вони спілкуються з людьми
в стані горя. Причому стрес і конфлікти направляються на слідчого з обох
боків: як з боку потерпілих, так і з боку підозрюваних та, відповідно, їхніх
родичів, адвокатів і інших осіб. Життєві трагедії не просто проходять повз
них – слідчі є безпосередніми учасниками цих подій, від їхніх дій і вміння
взаємодіяти зі всіма сторонами залежать долі людей.
Сьогодні у зв’язку з новим реформуванням та приведенням у
відповідність до вимог Закону України “Про очищення влади”[416] всіх
державних органів, у тому числі і слідчих підрозділів, спостерігається
недостатня теоретична та практична підготовка й активність слідчих у
реалізації своєї правоспроможності, тому, як наслідок, знову посилюється
негативна громадська думка щодо збільшення порушень норм закону та
корупційних

проявів

серед

слідчих,

особливо

поліції,

про

роботу

правоохоронних органів взагалі в боротьбі зі злочинністю.
Слідча діяльність, як будь-яка діяльність, здійснюється суворо у
відповідності із законом і проходить у рамках, передбачених ним процедур.
Чим жорсткіше слідчий виконує закон, тим краще захищені інтереси
суспільства.
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Стосовно суспільства й природи діяльність людини може розглядатись
як: 1) суспільно корисна, тобто спрямована на демократичні зміни певних
соціальних інститутів, на вдосконалення відносин між державою та її
громадянами, на охорону й забезпечення конституційних прав і свобод особи
(як, наприклад, діяльність суду, правоохоронних органів, слідча діяльність)
тощо; 2) особистісна, індивідуальна, тобто така, що спрямована на
задоволення особистих потреб (фізіологічних, матеріальних, духовних), яка
не суперечить інтересам суспільства в цілому або окремих його громадян; 3)
антигромадська, асоціальна, також і злочинна, спрямована на задоволення
особистих потреб, інтересів протиправним способом, також і шляхом
учинення злочинних дій [487].
Але суспільство допоки сприймає відносини з правоохоронними
органами й оцінює ефективність їхньої роботи на споживацькому рівні (і ця
ефективність його не задовольняє), воно має право виказувати своє
незадоволення, а також окремі його представники мають можливість
незаконно впливати на слідчих чи інші категорії поліцейських, провокуючи
їх на вчинення корупційних правопорушень.
Термін “корупція” походить від сполучення латинських слів “correi” –
декілька учасників однієї зі сторін зобов’язального відношення з приводу
єдиного предмета і “rumpere” – ламати, ушкоджувати, порушувати,
відміняти. У результаті утворився самостійний правовий термін

–

“corrumpere”, що припускав діяльність декількох (не менше двох) осіб,
метою яких є “псування”, “ушкодження” нормального ходу судового процесу
або процесу керування справами суспільства [59]. Петрус С. ван Дюйн
визначив корупцію як нечесність у процесі прийняття рішення, при якому
особа, яка приймає рішення (у приватній корпорації чи на публічній службі)
погоджується відхилитися від встановлених вимог, якими вона повинна
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керуватися під час прийняття рішення, в обмін на винагороду чи на обіцянку
винагороди [528].
Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” корупція –
використання особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 цього Закону, наданих їй
службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою
одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття
обіцянки / пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно
обіцянка / пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у
ч. 1 ст. 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним
особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих
їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей [379].
У більшості випадків корупційні правопорушення, учинені слідчими
носять матеріальний характер. Найбільш поширеними правопорушеннями з
ознаками корупції є: необґрунтовані внесення відомостей до єдиного реєстру
досудових відомостей за відсутності достатніх для цього підстав; не
проведення або неналежне

проведення огляду місця події, підміна або

знищення доказів; підміна юридичних понять і фактичних даних, які мають
значення під час розгляду провадження, що суттєво впливає на процедуру
об’єктивного розслідування та належну кваліфікацію протиправного діяння
або злочину, незаконне проведення обшуку або виїмки, несвоєчасне надання
права на захист учасникам процесу тощо. Наведений перелік не є вичерпним.
Небезпека від розглянутих правопорушень з ознаками корупції, допущених
слідчими, полягає в тому, що за певну винагороду особи, які вчинили
правопорушення або злочин, мають змогу уникнути притягнення до
юридичної відповідальності.
Крім того, керівництву необхідно періодично проводити атестації,
особливо слідчих Національної поліції, на яких лежить основний тягар у
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розслідуванні злочинів, з метою перевірки придатності займаній посаді,
компетентності та професіоналізму. Необхідно на місцях створити дієвий
механізм удосконалення юридичної діяльності, а також відповідальності за
порушення правових і морально-етичних норм, що регулюють діяльність
слідчих; здійснювати заходи щодо попередження корупції; забезпечувати
постійний обмін передовим досвідом професійної діяльності слідчих й ін.,
що сприятиме правильному формуванню правової свідомості й поглядів,
орієнтуючи на неухильний захист прав, свобод, честі та гідності громадян,
охорони своєї честі й репутації професії. Щоб уникнути професійної
деформації слідчих, коли вони бачать світ крізь призму позитивістського
кримінального процесу, необхідно знизити кількість проваджень для слідчих,
оптимізувати їхнє навантаження, упорядкувати робочий день і час
відпочинку при суворому контролі за цим незалежної професійної спілки
слідчих. Таким чином, слідча діяльність під час здійснення досудового
розслідування

провадиться

відповідно

до

суворо

встановлених

законодавством процедур, іншими словами, є чітко прописаною. Як наслідок,
слідчий, який тривалий час працює на посаді, починає бачити світ крізь
призму

кримінального

процесу,

поділяючи

людей

за

аналогією

кримінального процесу на певні стереотипи осіб (потерпілий, підозрюваний,
свідок і т.д.). Постійно використовуючи в практичній слідчій діяльності та в
житті один тип праворозуміння – позитивізм, слідчий негативно впливає на
дотримання прав людини і громадянина у процесі слідчої діяльності, а також
на особисте життя. Такі відхилення потребують виправлення шляхом
зниження навантаження на слідчих, оскільки їхній робочий день не може
перевищувати 8 годин із двома повноцінними вихідними. Це має чітко
контролюватися незалежною професійною спілкою слідчих. Крім вже
визначених повноважень, притаманних професійній спілці, вона має бути
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наділена правом складати протоколи про адміністративні правопорушення на
керівників слідчих органів, які порушують права на гідну працю слідчих.
Однією із санкцій за вказане протиправне діяння має стати заборона
обіймати посади пов’язанні із здійсненням владних повноважень. Здобувач
прийшов до висновку, що до тих пір поки керівництво не почне поважати
простих слідчих, останні не будуть поважати учасників кримінального
процесу.
Усе вище наведене дає можливість сформулювати наступні висновки:
1) слідча діяльність слідчого при здійсненні досудового розслідування
провадиться у відповідності до суворо встановлених законодавством
процедур, іншими словами, є чітко прописаною. Як наслідок, слідчий, який
довгий час працює на посаді, починає бачити світ крізь призму
кримінального процесу, поділяючи людей за аналогією кримінального
процесу на певні стереотипи осіб (потерпілий, підозрюваний, свідок і т.д.);
2) постійно використовуючи в практичній слідчій діяльності і в житті
один тип праворозуміння – позитивізм негативно впливає на дотримання
прав людини і громадянина при здійснені слідчої діяльності та в особистому
житті слідчого. Це потребує виправлення шляхом зниження навантаження на
слідчих, при якому його робочий день не може перевищувати 8 годин із
двома

повноцінними

незалежною

вихідними,

професійною

спілкою

що

має

жорстко

слідчих.

Крім

контролюватися
вже

визначених

повноважень, притаманних їй, ця професійна спілка має бути наділена
правом складати протоколи про адміністративні правопорушення на
керівників слідчих органів, які порушують права на гідну працю слідчих.
Однією із санкцій за вказане протиправне діяння має стати заборона займати
посади пов’язанні із здійсненням владних повноважень. Здобувач прийшов
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до висновку, що до тих пір поки керівництво не почне поважати простих
слідчих, останні не будуть поважати учасників кримінального процесу.
3) у зв’язку з реформуванням та приведенням у відповідність до вимог
Закону України «Про очищення влади» всіх державних органів, у тому числі
і слідчих підрозділів, спостерігається недостатня теоретична і практична
підготовка та активність слідчих у реалізації своєї правоспроможності, тому
як наслідок, знову посилюється негативна громадська думка щодо
збільшення кількості порушень норм закону та корупційних проявів слідчих,
особливо поліції, і взагалі про роботу правоохоронних органів у боротьбі зі
злочинністю;
4) найбільш поширеними правопорушеннями з ознаками корупції є:
необґрунтовані

внесення

відомостей

до

єдиного

реєстру

досудових

відомостей за відсутності достатніх для цього підстав; не проведення або
неналежне проведення огляду місця події, підміна або знищення доказів;
підміна юридичних понять та фактичних даних, які мають значення при
розгляді провадження, що суттєво впливає на процедуру об’єктивного
розслідування та належну кваліфікацію протиправного діяння або злочину,
незаконне проведення обшуку або виїмки, несвоєчасне надання права на
захист учасникам процесу і т.п. Наведений перелік не є вичерпним.
Небезпека від розглянутих правопорушень з ознаками корупції, допущених
слідчими, полягає в тому, що за певну винагороду особи, що вчинили
правопорушення або злочин, мають змогу уникнути притягнення до
юридичної відповідальності;
5) керівництву слідчих підрозділів необхідно періодично проводити
атестації з метою перевірки відповідності займаній посаді, компетентності та
професіоналізму;
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6) на місцях необхідно створити дієвий механізм вдосконалення
юридичної діяльності, а також відповідальності за порушення правових та
морально-етичних норм, що регулюють діяльність слідчих; здійснювати
заходи щодо попередження корупції; постійний обмін передовим досвідом
професійної

діяльності

слідчих

і

т.д.,

що

сприятиме

правильному

формуванню правової свідомості та поглядів, орієнтуючи на неухильний
захист прав, свобод, честі і гідності громадян, охорони своєї честі та
репутації професії.
Отже, адміністративно-правові аспекти професійної деформації слідчих
– це система психолого-правових

чинників, які є результатом тривалого

впливу професійної діяльності слідчого в складних умовах, суперечності
професії, що призводить до перебільшення ролі закону в урегулюванні
суспільних відносин, упливає на оцінку, сприйняття, ставлення до
навколишніх,
проявляється

формуючи
в

зниженні

механізм

“асоціальної

комунікативності,

перцепції”,

негативного

який

емоційного

ставлення не лише до учасників досудового розслідування, але й інших
людей, який усувається за рахунок створення для слідчих розумного
навантаження, упорядкування робочого дня і часу відпочинку за умови
суворого контролю за цим незалежної професійної спілки слідчих шляхом
визначення, прийняття й реалізації норм адміністративного права.

Висновки до розділу 2

1. Визначено, що виходячи із концепції належності слідчого до судової
влади, як посадової особи, яка монопольно наділена законодавством
компетенцією

щодо

здійснення

досудового

росзслідування

розслідування кримінальних проступків невеликої тяжкості),

(крім

необхідно
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підвищити незалежність і захищеність слідчих від протиправного втручання
з боку владних, в тому числі формально вище стоячих по відомчий службі, та
інших осіб.
2. Звернуто увагу, що не дивлячись на те, що судова гілка влади в
цілому і слідчі, як її невід’ємний елемент, мають незалежність від
законодавчої і виконавчої гілок влади, проте завжди треба пам’ятати, що
завдання попередження, протидії, боротьби із злочинністю та відновлення
порушених прав, свобод та законних інтересів осіб є загальною справою усіх
державних органів, органів місцевого самоврядування та представників
суб’єктів громадянського суспільства. Тобто слідчі мають отримати
незалежність не від народу і громадянського суспільства, а від незаконного
впливу можновладців і кримінальних осіб, координуючи свою діяльність з
іншими гілками влади та громадськістю. Особливе місце в цій системі має
належати координації і взаємодії з детективами правоохоронних органів, які
здійснюють ОРД щодо встановлення осіб, які вчинили злочини і збору
відповідних доказів. За цим чинником слідчі і правоохоронні органи, які
мають процесуальний статус органу дізнання становили і повинні становити
на майбутнє єдину систему. Дисертантка підкреслює, що єдність системи
досудового розслідування є основною вимогою ефективності відновлення
порушених прав, свобод та законних інтересів осіб, які постраждали
внаслідок вчинення злочинів.
3. Встановлено, що всі правоохоронні органи мають схожу структуру.
Так, до структури Національної поліції України входять Головне слідче
управління; слідчі управління (відділи) головних управлінь, управлінь в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; слідчі
відділи (відділення) міських, районних, міськрайонних, лінійних управлінь
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(відділів) головних управлінь, управлінь в автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі.
4. Доведено, що правовий статус слідчих підрозділів правоохоронних
органів

має

процесуальний
кримінального

комплексну
статус

будову.
(для

судочинства)

До

нього

визначення
та

входить:

кримінально-

підслідності,

здійснення

адміністративно-правовий,

різновидом

останнього є організаційно-правові засади легалізації і призначення слідчих
на посади (кадрово-правовий статус), фінансово-правовий статус (для
урегулювання фінансового забезпечення), матеріально-правовий статус (для
урегулювання матеріального забезпечення діяльності слідчого).
5. Доведено, що слідчий є основним (а має бути єдиним суб’єктом
слідчої діяльності) з питань ведення досудового розслідування; є незалежним
від відомчого керівництва та будь якого іншого впливу, зокрема, від того, хто
забезпечує йому роботу, грошове утримання; є представником судової влади,
легалізується як слідчий через органи спеціальні суддівського самоврядування
(Вища кваліфікаційна комісія правосуддя, Вища рада правосуддя) за
формальним наказом Міністерства юстиції України; може здійснювати
слідчу діяльність у слідчому органі загальної чи відомчої належності, при
цьому компетенцією контролю над ним і можливістю притягнення його до
дисциплінарної відповідальності має бути наділена Вища рада правосуддя
через проходження адміністративної процедури у Вищій кваліфікаційній
комісії правосуддя.
6. Зроблено висновок, що детективи НАБУ мають подвійний
правовий статус: по-перше, є представником органу дізнання, який здійснює
систему ОРД щодо виявлення й фіксування корупційної діяльності
можновладців;

по-друге, статус слідчого, який проводить досудове

розслідування, адміністративно-правовими аспектами якого є призначення,
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звільнення та притягнення до адміністративної відповідальності детективів
НАБУ, організаційно-технічна діяльність щодо фіксації злочинної діяльності
та ведення відповідних реєстрів, питання матеріально-технічного, фінансовоправового та соціального забезпечення детективів та в цілому слідчих
підрозділів НАБУ.
7. Зроблено висновок, що адміністративно-правовий статус слідчих
Національної поліції України є таким, що не тільки за змістом, але й за
сутністю не відповідає засадам правової держави, у якій діє принцип
розподілу влад і незалежності судової влади. На основі аналізу чинного
законодавства та практики діяльності слідчих підрозділів Національної
поліції виявлено низку недоліків в адміністративно-правовому забезпеченні
слідчої діяльності в системі Національної поліції, а саме: адміністративну
підпорядкованість слідчих начальнику органу дізнання; наявність додаткових
паралельних підпорядкувань керівникам галузевих служб за видами злочинів
(галузевим керівникам

управлінь боротьби економічної та кримінальної

злочинності, боротьби з наркоманією та ін.), використання слідчих не за
призначенням, наприклад на охорону громадського порядку; матеріальне й
фінансове

забезпечення

за

правилом

залишкового

фінансування;

непрестижність посади слідчого в підрозділах Національної поліції, що не
мотивує

кращих випускників вищих навчальних закладів МВС іти в

слідство; низькі зарплати і велике навантаження, що в рази перевищує
фізичні можливості слідчих. Тим самим, можна стверджувати, що відомчі
підрозділи слідчої діяльності в системі Національної поліції себе вичерпали,
тому є нагальна потреба якнайскоріше передати функції

слідчих

Національної поліції в Державне бюро розслідувань.
8. Зроблено висновок, що адміністративно-правовий статус слідчих
органів та слідчих СБУ мають свої особливості, які в більшості випадків
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можна характеризувати з позитивного боку, як високий професіоналізм та
низьке навантаження на слідчого, що дає можливість якісно розслідувати
кримінальні

провадження.

При

цьому

вагоме

місце

в

системі

адміністративної діяльності слідчих СБУ відіграє дотримання режиму
державної таємниці, що накладає на діяльність слідчих СБУ певні обмеження
й ускладнює їхню роботу та знижує можливість контролю за такою
діяльність громадського суспільства.
9. Зроблено висновок, що адміністративно-правові аспекти професійної
деформації слідчих – це система психолого-правових

чинників, які є

результатом тривалого впливу професійної діяльності слідчого в складних
умовах, суперечності професії, що призводить до перебільшення ролі закону
в урегулюванні суспільних відносин, упливає на оцінку, сприйняття,
ставлення до навколишніх, формуючи механізм “асоціальної перцепції”, який
проявляється

в

зниженні

комунікативності,

негативного

емоційного

ставлення не лише до учасників досудового розслідування, але й інших
людей, який усувається за рахунок створення для слідчих розумного
навантаження, упорядкування робочого дня і часу відпочинку при суворому
контролі за цим незалежної професійної спілки слідчих шляхом визначення,
прийняття і реалізації норм адміністративного права.
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РОЗДІЛ 3
ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛІДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

3.1. Поняття й елементи адміністративно-правового механізму
адміністративно-правового забезпечення слідчої діяльності в Україні

Розвиток

науки

неможливий

без

постійного

удосконалення

її

понятійного та категорійного апарату. У юридичній літературі звертається
увага на те, що категорія механізму адміністративно-правового регулювання
є досить місткою і багатогранною, такою, яка допускає різні підходи й
дозволяє

розглядати

її

в

різних

аспектах.

Питання

про

механізм

адміністративно-правового регулювання є системним поняттям, що включає
всі правові явища, які справляють певний регулювальний уплив на суспільні
відносин. Слово “механізм”(грец.μηχανή mechané – машина) – система тіл,
що призначена для перетворення рухуодного або декількох тіл у потрібний
рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машині застосовується в
різноманітних технічних об’єктах [499].
Термін “механізм правового регулювання” в юридичну літературу
запровадив С. С. Алексєєв, який визначав його як систему правових засобів,
за допомогою яких забезпечується результативний правовий уплив на
суспільні відносини, і відносить до його елементів юридичні норми, (правові
відносини, акти реалізації суб’єктивних юридичних прав та обов’язків, акти
застосування права), а також деяких додаткових елементів (індивідуальні
акти, правоположення практики) [13].
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І. П. Голосніченко визначає, що “механізм адміністративно-правового
регулювання суспільних відносин – це сукупність адміністративно-правових
засобів, за допомогою яких справляється вплив на відносини, що виникають
у процесі здійснення виконавчої влади. До його структури входять такі
елементи: 1) норми адміністративного права; 2) адміністративно-правові
відносини; 3) акти тлумачення норм адміністративного права; 4) акти
реалізації адміністративно-правових норм і відносин” [124].
Низка
механізм

сучасних

науковців-адміністративістів

адміністративно-правового

регулювання

уважають,
–

це

що

засоби

функціювання єдиної системи адміністративно-правового регулювання з
метою забезпечення прав, свобод і публічних законних інтересів
фізичних і юридичних осіб, функціювання громадянського суспільства та
держави.

Адміністративно-правове

регулювання

тлумачать

як

цілеспрямований уплив норм адміністративного права на суспільні
відносини з метою забезпечення за допомогою адміністративно-правових
заходів прав, свобод і публічних законних інтересів фізичних і
юридичних осіб, нормального функціювання громадянського суспільства
та держави. Механізм адміністративно-правового регулювання дозволяє
охопити

весь

процес

адміністративно-правового

регулювання,

представити його в системно-динамічному вигляді, розкрити його
структуру, взаємозв’язок і взаємодію всіх елементів, які виділяють
змістовну та формальну ознаки механізму правового регулювання.
Змістовна ознака механізму адміністративно-правового регулювання
передбачає визначення цілей такого регулювання. До таких цілей
відноситься

обов’язок

публічної

адміністрації

засобами

адміністративного права: 1) попередити протиправне посягання на права
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свободи та публічні законні інтереси фізичних і юридичних осіб; 2) не
допустити порушення фізичними та юридичними особами прав, свобод і
публічних законних інтересів третіх осіб; 3) присікти порушення прав,
свобод і публічних законних інтересів фізичних і юридичних осіб;
4) прийняти всі передбачені компетенцією заходи щодо поновлення прав,
свобод і публічних законних інтересів фізичних і юридичних осіб;
5) забезпечити притягнення винних осіб до адміністративної чи іншого
типу

юридичної

відповідальності.

Так

само

різноманітні

засоби

адміністративного права, що є інструментами правового впливу на
поведінку об’єктів управління, використовуються з метою реалізації
зазначеного

цілепокладання,

визначають

зміст

формальної

ознаки

адміністративно-правового регулювання власності. Таким чином, до
складників

(елементів)

механізму

адміністративно-правового

регулювання науковці зараховують: 1) норми адміністративного права та
їхнє зовнішнє вираження – джерело права; 2) публічну адміністрацію; 3)
принципи діяльності публічної адміністрації; 4) індивідуальні акти
публічної адміністрації; 5) адміністративно-правові відносини; 6) форми
адміністративного права; 7) тлумачення норм адміністративного права;
8) методи

адміністративного

права;

9)

процедури

реалізації

адміністративно-правових норм [78].
Механізм адміністративно-правового регулювання

– це засоби

функціювання єдиної системи адміністративно-правового регулювання з
метою забезпечення прав, свобод і публічних законних інтересів фізичних та
юридичних осіб, функціонування громадянського суспільства і держави [15].
Правове

регулювання

завжди

здійснюється

завдяки

особливому

“інструментарію”, притаманному лише правовому механізмові, покликаному
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юридично гарантувати досягнення цілей, які ставить законодавець, видаючи
або санкціонуючи юридичні норми в межах певних типів – “моделей”
юридичного впливу [13]. На думку С. С. Алексєєва, як динамічна категорія
процес правового регулювання складається з трьох основних стадій: перша –
регламентація

суспільних

відносин,

яка

потребує

правового

опосередкування; друга – дія юридичних норм, у результаті яких виникають
або змінюються правовідносини; третя – реалізація суб’єктивних юридичних
прав

та

обов’язків

[14].На

думку

М. В. Макарейко,

механізм

адміністративно-правового регулювання є сукупністю адміністративноправових

засобів,

організовують

їх

які,

упливаючи

відповідно

до

на

завдань

управлінські
суспільства

відносини,
і

держави.

Елементний склад цього механізму включає принципи адміністративного
права; адміністративно-правові норми; акти офіційного тлумачення
адміністративно-правових

норм;

акти

вживання

адміністративно-

правових норм; адміністративно-правові відносини [272].
Механізм правового регулювання – це взята в єдності система правових
засобів, способів, форм, за допомогою яких здійснюється результативне
врегулювання суспільних відносин, задовольняються інтереси суб’єктів
права, установлюється й забезпечується правопорядок. Зміст механізму
адміністративно-правового регулювання полягає в переведенні правових
приписів у впорядкованість суспільних відносин. Зазначений механізм
забезпечується трьома головними стадіями:
Перша – найважливіша стадія механізму правового регулювання,
пов’язана з правовою регламентацією відносин у сфері охорони прав і свобод
громадянина. Це етап, на якому проходить розроблення, формулювання
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юридичних норм як загальнообов’язкових правил поведінки, визначається
правове положення суб’єктів права.
На другій стадії на підставі норм права та за наявності юридичних
фактів виникають суб’єктивні права і юридичні обов’язки суб’єктів
правовідносин. Тобто, загальні приписи правових норм трансформуються в
конкретну модель поведінки конкретних суб’єктів.
Третя стадія – це реалізація суб’єктивних прав і юридичних обов’язків.
На цьому етапі правове регулювання досягає своєї мети – дозволяє фактично
використати права й виконати обов’язки. Ця стадія включається до механізму
правового регулювання за наявності перешкод до задоволення законних
інтересів суб’єктів, коли вищезазначені стадії доповнюються стадією
застосування охоронних норм права.
Характер зв’язків держави й механізму правового регулювання
обумовлений нерозривним зв’язком між державою і правом. Саме держава як
апарат

політичної

влади

здійснює

за

посередництва

своїх

органів

правотворчу, правозастосовчу і правоохоронну діяльність. Тому діяльність
державних органів є необхідною умовою функціювання механізму правового
регулювання суспільних відносин.
Аналізуючи

механізм

адміністративно-правового

регулювання,

В. К. Колпаков та О. В. Кузьменко відзначають, що загальне функціювання
правової системи забезпечує комплекс державно-правових механізмів, а в
умовах сьогодення детермінована та діє ціла низка правових механізмів:
механізм

правового

регулювання;

механізм

дії

права;

механізм

правотворчості; механізм соціального управління; механізм правого впливу;
механізм державного управління; механізм забезпечення правових режимів
[215]. Так, Я. В. Лазур адміністративно-правовий механізм забезпечення
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прав і свобод громадян у сфері публічного управління визначає як процес
діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування щодо
створення належних умов реалізації, охорони та захисту прав і свобод
громадян від протиправних дій шляхом виконання матеріальних і
процесуальних юридичних засобів та способів. На його думку, механізм
складається з таких елементів, як: а) норма права; б) правовідносини;
в) принципи прав і свобод громадян; г) стадії їх забезпечення; д) гарантії
здійснення прав і свобод громадян; е) юридичні факти; є) акти
застосування норм права. Крім того, він указує, що складниками також є
правова свідомість і правова культура, юридичні факти, законність, акти
тлумачення й акти застосування норм права, які не є обов’язковими
елементами зазначеного механізму, однак значним чином упливають на
його ефективність [267].
При цьому необхідність тлумачення норм адміністративного права
обумовлена також особливостями зовнішнього оформлення норм права,
їхньою мовно-логічною і юридичною формою. Отже, до основних елементів
механізму правового регулюванняслід зарахувати норму права як первинний
елемент і нормативну основу механізму правового регулювання. Норма
права являє собою загальне обов’язкове правило (модель) поведінки, яке
встановлює для суб’єкта як можливий варіант поведінки – суб’єктивні
юридичні права, так і необхідний варіант поведінки – суб’єктивні юридичні
обов’язки або заборони. Специфічна функція норм права полягає в
нормативній регламентації суспільних відносин. Це означає, що за
допомогою норм права програмуються певні відносини і вся сукупність
юридичних засобів, що використовуються для здійснення державної волі.
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Безпосереднім чиником виникнення норм права є правотворча діяльність
держави.
Специфічне завдання норми права в механізмі правового регулювання
полягає в тому, щоб визначити загальне коло людей, на які вона поширює
свою дію; установити зміст суспільних відносин (зміст поведінки суб’єкта), а
також об’єкти правовідносин; визначити обставини, у яких особа повинна
керуватися цим правилом поведінки; розкрити саме правило поведінки
вказівкою на права й обов’язки учасників відносин, що регулюються;
характер їх зв’язку між собою; а також державно-примусові заходи, що
застосовують до осіб у разі невиконання ними юридичних обов’язків. Норма
права набуває зовнішнього вираження в нормативно-правовому акті, який
забезпечує її дієвість. Нормативно-правові акти обслуговують нормативну
основу механізму правового регулювання. Функції нормативно-правових
актів полягають головним чином у тому, щоб уводити в правову систему нові
норми права, забезпечити зміну їх або скасування, підвищити ефективність
їхньої дії.
До

нормативно-правових

актів

(законів,

підзаконних

актів)

приєднуються акти тлумачення норм права (інтерпретаційні акти). Ці акти є
засобом, що забезпечує однакове розуміння й застосування чинних норм
права. Чіткість і ефективність механізму правового регулювання залежать від
правильного тлумачення норм права.
Юридичні факти, особлива роль яких у механізмі правового
регулювання обумовлена тим, що в них виражається специфіка методу
правового регулювання, яка властива певній галузі права.
Правовідносини, за допомогою яких відбувається індивідуалізація
положень відповідної норми права, конкретизують суб’єктивні права і
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юридичні обов’язки певних суб’єктів, їхні повноваження та міру можливої
юридичної відповідальності за неправомірні дії. Зміст прав, обов’язків,
повноважень і відповідальності (а звідси й особливості правовідносин) багато
в чому залежать від характеру регулювального впливу норм права, у
результаті якого складаються різні види правовідносин – регулятивні чи
охоронні, активні чи пасивні.
Отже,

правовідносини

в

механізмі

правового

регулювання

відповідають за переведення загальних приписів норм права в суб’єктивні
права і юридичні обов’язки, визначають повноваження та міру юридичної
відповідальності для конкретних осіб, сприяють реалізації їхньої волі та
задоволенню інтересів суб’єктів. При цьому центром загальних юридичних
зв’язків, що складають основу правовідносин, є правовий статус особи. Акти
безпосередньої

реалізації

прав

і

обов’язківу

механізмі

правового

регулювання – це фактична поведінка суб’єктів права, пов’язана зі
здійсненням (реалізацією) своїх прав і обов’язків.
Узагальнення наукових джерел дозволяє визначити функціональну
структуру державно-правового механізму, що складається з механізму
реалізації, механізму охорони, механізму захисту та механізму відновлення, а
також його визначальні складники, що представлені нормативно-правовим
забезпеченням державного управління, метою та завданнями державного
управління, принципами організації державного управління, об’єктами та
рівнями державного управління, суб’єктами (державні органи та фізичні і
юридичні особи), напрямами державного управління, заходами й засобами
забезпечення державного управління, системою забезпечення державного
управління. При цьому необхідно враховувати, що ефективна структура
державно-правового механізму в тій чи тій сфері є запорукою забезпечення
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належного рівня його функціювання, розв’язання поставлених завдань і
досягнення кінцевої мети [147].На думку С. В. Ківалова та Л. Р. Білої,
структура механізму адміністративно-правового регулювання включає такі
елементи: а) адміністративно-правові норми; б) адміністративно-правові
відносини, структуру яких складають об’єкт (дія, поведінка людей,
матеріальні предмети, речі), суб’єкт (громадяни, особи, державні органи,
підприємства установи, організації та ін.), зміст (сукупність прав і обов’язків
сторін) [198].
Відомо

кілька

підходів

до

питання

про

способи

реалізації

адміністративно-правових норм. Найчастіше виділяють чотири способи:
виконання, використання, додержання, застосування [215].Рідше виділяють
тільки два способи – застосування і виконання, а використання і додержання
розглядаються

як

форми

виконання

[349].Однак

академічний

курс

адміністративного права під редакцією професора В. Б.Авер’янова пропонує
виділяти три самостійні форми реалізації адміністративно-правових норм, а
саме: виконання норм; використання норм; застосування норм [3]. Процес
реалізації адміністративно-правових норм, а також відносин нині далекий від
ідеального. Такий його стан є характерним наслідком кризової ситуації в
державі. У механізмі адміністративно-правового регулювання ця ситуація
проявляється в недієздатності багатьох адміністративно-правових норм,
великій кількості правопорушень адміністративного характеру.
За своїм характером і змістом адміністративно-правові норми, які
регулюють

правоохоронну

забороняючими,

діяльність,

уповноважуючими,

можуть

бути

заохочуючими,

зобов’язуючими,
стимулюючими,

рекомендаційними, однак більшість із них належать до зобов’язуючих, які
приписують зобов’язаним суб’єктам постійно й регулярно здійснювати певні
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позитивні організаційні дії. Так, як приклад, до таких норм належить норма,
визначена в пп. 5, п. 4 “Положення про Міністерство внутрішніх справ”, яка
визначає, що вказане Міністерство організовує діяльність головних управлінь,
управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі, на транспорті, районних, районних в містах, міських управлінь
(відділів), лінійних управлінь (відділів) і внутрішніх військ МВС України та
здійснює управління ними, зокрема, під час забезпечення охорони громадського
порядку [388]. С. Г. Стеценко за предметом правового регулювання виокремлює
матеріальні й процесуальні норми, за юридичним змістом – зобов’язуючі,
забороняючі, уповноважуючи і стимулюючі, за юридичною силою – норми
законів і норми підзаконних актів, за дією в просторі – загальні, регіональні та
місцеві, за дією на коло осіб – норми, які здійснюють свій уплив на всіх
юридичних осіб, на окремих юридичних осіб, на всіх фізичних осіб і на окремих
фізичних осіб [475]
За дією в часі адміністративно-правові норми можуть бути такими, що
мають певний термін дії, і безстроковими. Так, наприклад, до першої групи
можна віднести норми наказу МВС України від 26 березня 2002 року № 295
“Про проведення експерименту з апробації нової системи підпорядкування
слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України”, яким у період з 01 квітня
до 31 грудня 2002 року в ГУМВС Автономної Республіки Крим, Київській
області, УМВС України в Донецькій та Одеській областях у порядку проведення
експерименту було змінено підпорядкованість слідчих підрозділів зазначених
ГУМВС, УМВС.
Досліджуючи

елементи

правового

механізму

адміністративно-

правового забезпечення слідчої діяльності, важливо звернути увагу й на
фактичний зміст адміністративно-правового забезпечення слідчої діяльності.
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Традиційно в загальному розумінні фактичний (основний) зміст визначають
як: 1) планування; 2) формування; 3) перерозподіл; 4) раціональне
використання кадрів слідчих [285]. Однак, на нашу думку, необхідно додати
такі елементи, як управління та контроль за діяльністю слідчих тощо.
На сьогодні існує певна неузгодженість норм чинного законодавства
між проходженням служби слідчого та визначенням на практиці його статусу
як службової особи. Це потребує узагальнення та приведення у відповідність
до чинного законодавства.У суспільстві відносини, що виникають між його
членами, повинні знаходити своє врегулювання різними нормами, у тому
числі

й

нормами

права.

Діяльність

слідчого

як

службової

особи

правоохоронних органів відповідно до змін, унесених до Закону України
“Про державну службу” 14.08.2013р. [367], повинна в повному обсязі
регулюватись адміністративно-правовими нормами, до яких необхідно
зарахувати норми, якими керуються в процесі управління слідчими
підрозділами стосовно: а) внутрішньої та зовнішньої сфери діяльності; б)
розподілу функцій між слідчими підрозділами; в) розподілу функціональних
обов’язків слідчих; г) матеріально-технічного та кадрового забезпечення; д)
забезпечення взаємодії слідчих з іншими працівниками для своєчасного
розкриття й розслідування кримінальних правопорушень.
Так, наприклад, якщо розглядати призначення на посаду заступника
Національної поліції-начальника слідчого управління Головного слідчого
управління Національної поліції України або такого ж керівника обласного
рівня, необхідно звернутися до закону України “Про державну службу”[365], де
відповідно ч. 1 ст. 9 Закону члени Кабінету Міністрів України (у тому числі
відповідні міністри) є державними службовцями, правовий статус яких
регулюється Конституцією та спеціальним законом “Про центральні органи
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виконавчої влади”. У ст. 25 указаного Закону [365] прямо зазначено, що перші
заступники міністра та заступники міністра є державними службовцями, а їхні
посади відносяться відповідно до першої та другої посад державних службовців.
Однак зараз в Україні це політичні посади, а тому на них не розповсюджується
трудове законодавство. У жодному із законів ми не знайдено для них норм щодо
режиму робочого часу, відпочинку, охорони праці, гарантій і компенсацій,
пов’язаних із трудовою діяльністю і т.ін.
Відповідним чином, слідчий за своїм статусом також уважається
службовою

особою,

проте

в

жодному

законі,

окрім

кримінального

процесуального законодавства, відсутні дані про це.
У сучасних реаліях основні норми, що регулюють професійну
діяльність слідчого, містяться в розрізнених нормативно-правових актах, і
нормативно-правове забезпечення діяльності слідчих є невпорядкованим та
недосконалим. Головним чином це пов’язано з тим, що наявні нормативноправові акти не відбивають сучасних суспільних процесів і явищ.
Ефективність правового регулювання службово-трудових відносин, які
складаються

в

процесі

функціювання

правоохоронних

органів,

безпосередньо залежить від його відповідності об’єктивним закономірностям
існування й розвитку суспільства і держави.Також тільки тоді, коли правове
регулювання є об’єктивним, актуальним та повно відбиває як процес, так і
результат реформування суспільства, держави, економічних відносин.
Нормативно-правові акти, що регламентують діяльність слідчих підрозділів,
можна розділити на два види: акти, що є базовою основою, або загальні акти;
та спеціальні акти, що безпосередньо стосуються здійснення своїх
повноважень працівниками слідчих підрозділів [75].За формою приписів, що
містить у собі певна адміністративно-правова норма, можна виділити
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імперативні, рекомендаційні та диспозиційні норми, якими регулюється
управління правоохоронними підрозділами, у тому числі й слідчі підрозділи. До
першої групи належать норми, які мають категоричний характер (наприклад,
норма, що міститься в ч. 3 ст. 4 “Дисциплінарного статуту органів внутрішніх
справ України”, згідно з якою в разі одержання наказу від старшого прямого
начальника підлеглий зобов’язаний виконати його та повідомити про це свого
безпосереднього начальника).
Якщо говорити про призначення на посаду слідчих, неможливо обійти
питання кадрового забезпечення кожного правоохоронного органу, окрім того,
на керівників покладається контроль за станом дисципліни й законності. Так,
П. Коптєв виділяє такі

форми роботи з персоналом, класифікуючи їх за

змістовим наповненням: 1) профорієнтаційна робота; 2) відбір; 3) професійне
навчання (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, адаптація,
наставництво); 4)оцінка кадрів; 5) виховна робота; 6) соціальне забезпечення;
7) психологічне забезпечення; 8) забезпечення законності та службової
дисципліни; 9) вивільнення працівників [243].О. М. Бандурка до визначення
кількості працівників, посадової категорійності їх і рівня професійної
підготовки відносить роботу з кадрами: добір, розстановку, переміщення,
формування резерву на висування, оцінку працівників; стимулювання
трудової активності й виховання кадрів; застосування заходів морального й
матеріального стимулювання, дисциплінарну практику, виховання в дусі
дотримання

службової

дисципліни й

законності;

підготовку кадрів:

початкову бойову і фізичну та спеціальну підготовку, підвищення
кваліфікації [28].
Але на сьогодні щодо призначення слідчого на посаду існує певна
колізія. Так, наприклад, відповідно до Наказу від 09.08.2012 № 686 “Про
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організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства
органів внутрішніх справ України” [413] питання кадрового забезпечення,
розрахунки нормативної чисельності працюючих, оптимізація чисельності й
структури слідчих кадрів, а також інша діяльність із планування
покладаються на начальника слідчих підрозділів. У той же час саме ці
функції виконує і кадровий апарат, який ставить вимоги до слідчих (а в
більшості випадків це жінки) на загальних підставах, як до всіх поліцейських,
не враховуючи специфіку функцій і завдань, що покладаються на слідчих.
Окрім того, керівником дізнання визначається штатна чисельність слідчого
підрозділу. На практиці залишається проблемним питанням про вимоги до
проходження щорічної обов’язкової, так званої професійної, підготовки, яка
включає в себе фізичну, вогневу та службову підготовку. За результатами,
у більшості випадків особи, які перебувають на посадах слідчих (а це 70%
жінок) проходять її неналежним чином, особливо фізичну (оскільки основне
завдання

– це щоденне розслідування кримінальних проваджень). Як

наслідок за клопотанням начальника або заступника кадрового забезпечення
до слідчого застосовується начальником органу дізнання дисциплінарні
стягнення на його розсуд, без урахування думки керівника слідчого
підрозділу.
З метою усунення зазначеної колізії, на нашу думку, необхідно
слідчого

на посаду обирати за посередництва спеціальних органів

суддівського самоврядування – Вищої кваліфікаційної комісією правосуддя і
Вищою радою правосуддя – з формальним наказом Міністерства юстиції
України, який може здійснювати слідчу діяльність у слідчому органі
загальної чи відомчої належності, при цьому компетенцією контролю над
ним і можливістю притягнення його до дисциплінарної відповідальності має
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бути наділена Вища рада правосуддя через проходження адміністративної
процедури у Вищій кваліфікаційній комісії правосуддя.
Робота слідчих регламентується великою кількістю законів та
підзаконих актів. Так,до загальних актів належить: Конституція України;
Кримінальний [251] і Кримінально-процесуальний [252] кодекси України;
Кодекс України про адміністративні правопорушення [208] ; Закони України:
“Про національну поліцію” [405], “Про Службу безпеки України” [425], “Про
адвокатуру та адвокатську діяльність ” [354], “Про Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини” [429], “Про нотаріат” [408], “Про
пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ” [417], “Про доступ до публічної
інформації” [371]; “Про правовий режим надзвичайного стану” [418]; “Про
державну

службу”

[365],Положення

про

порядок

комплектування,

матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового
забезпечення спеціальних підрозділів Служби безпеки України по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю України [346] та інші, що регулюють
діяльність органів досудового слідства та стосуються судочинства, міжвідомчі
нормативні акти, а також нормативні документи інших міністерств і відомств,
які регулюють окремі аспекти діяльності органів досудового слідства.
Отже,

правові

норми,

що

регулюють

відносини

влади

та

підпорядкування (субординаційні відносини) визначають адміністративноправовий статус слідчих підрозділів правоохоронних органів. Правові норми,
які регулюють фінансове забезпечення діяльності органів досудового
розслідування визначають їхній фінансово-правовий статус. Регулювання
органів досудового розслідування участі в здійсненні кримінального
судочинства, зокрема підслідності, визначає кримінально-процесуальний
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статус. Варто враховувати, що слідчі підрозділи є юридичною особою, а
отже, як учасники цивільно-правових відносин мають власний цивільноправовий статус, тобто у формуванні правового статусу слідчих підрозділів
правоохоронних органів бере участь не тільки адміністративне, але й
цивільне, фінансове, трудове та інше законодавство [130].
Ці акти встановлюють основи, на яких відбувається діяльність слідчих
узагалі. Для того щоб вирішити певні питання, слідчому необхідно
застосувати

декілька

нормативних

актів.

Тому

слідчі

керуються

безпосередньо Конституцією України в разі, коли зі змісту норм Конституції
не випливає необхідність додаткової регламентації її положень законом;
коли закон, який був чинним до введення в дію Конституції чи прийнятий
після цього, суперечить їй; коли правовідносини, що досліджуються в
конкретній справі, законом України не врегульовано, а нормативно-правовий
акт, прийнятий Верховною Радою або Радою міністрів Автономної
Республіки Крим (нині анексований) суперечить Конституції України; коли
укази Президента України, які внаслідок їхнього нормативно-правового
характеру підлягають застосуванню, суперечать Конституції України [271].
Кримінальний кодекс залишається основою діяльності слідчого щодо
безпосереднього застосування його норм у роботі, а саме під час
розслідування кримінальних проваджень, але він не регламентує саму
роботу.
Такими же відносно до діяльності слідчих є й інші Кодекси, що
регламентують діяльність слідчих або стосуються певних категорій осіб чи
певних ситуацій. Тому сьогодні трудові норми, що регулюють службовотрудову

діяльність

характеризуються

слідчих

працівників

невпорядкованістю,

правоохоронних
дублюванням,

органів,
деякими

240
суперечностями. Така нормативно-правова база не сприяє впорядкуванню
суспільних

відносин,

зокрема

трудових,

що

виникають

у

процесі

проходження державної служби, а, навпаки, спричиняє певний хаос,
унаслідок чого утворюється суперечливе становище щодо того, яка саме
норма регулює відповідне питання та яким чином вирішується відповідна
колізія. Також іноді виникають ситуації, коли спеціальні норми порушують
права працівників, установлені загальноправовими нормами та принципами
[279]
Важливе значення для слідчого апарату в процесі застосування норм
матеріального та процесуального права мають керівні роз’яснення, які
містяться в Постановах Пленуму Верховного Суду України з питань
кримінального

судочинства.

Міжнародно-правові

документи,

згода

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є

на

частиною

національного законодавства України, а тому, якщо вони стосуються питань
кримінального судочинства, ці міжнародні акти є складником правової основи
діяльності слідчого апарату.
Адміністративно-правові

норми,

якими

регулюється

управління

слідчими підрозділами – це встановлені, санкціоновані чи ратифіковані
державою

правила

поведінки

загальнообов’язкового

характеру,

що

розраховані на неодноразове застосування, вони підкріплені заходами
державного примусу і мають своїми цілями забезпечення, захист і
поновлення в разі порушення прав і свобод фізичних і юридичних осіб у
сфері

правоохоронної

діяльності

держави;

удосконалення

системи

державного управління сферою слідчої діяльності; удосконалення процесів
внутрішньої організації та діяльності й проходження служби слідчими
працівниками. За методом упливу на поведінку суб’єктів управлінських
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відносин

адміністративно-правові

норми,

якими

регулюється

слідча

діяльність в Україні, поділяються на: зобов’язуючі норми, що містять
юридичний припис діяти так, як передбачено нормою; уповноважуючі, що
надають

право

установлених

суб’єктам

законом

адміністративних

межах;

забороняючі,

правовідносин
якими

діяти

в

встановлюється

неприпустимість здійснення певних дій за певних умов; стимулюючі,
призначені створювати умови належної поведінки у сфері управлінських
відносин; заохочувальні, призначенням яких є забезпечення позитивних
наслідків за сумлінне виконання службових обов’язків; рекомендаційні
норми, що не мають обов’язкового характеру, а звертають увагу на
можливість застосування найбільш доцільного за певних умов варіанта
поведінки. За предметом правового регулювання адміністративно-правові
норми, які регулюють слідчу діяльність, можуть бути матеріальними і
процесуальними. За юридичною силою вони поділяються на норми законів і
норми підзаконних нормативно-правових актів.
Таким чином, на нашу думку, організаційна структура органів
досудового слідства – це сукупність слідчих підрозділів відповідних
управлінь і стійких зв’язків між ними, що обумовлені побудовою їх і
забезпечують їхню цілісність під час виконання завдань щодо всебічного,
повного й об’єктивного дослідження обставин у провадженнях про злочини.
Усе вище наведене дає можливість сформулювати наступні висновки
щодо

поняття

та

елементів

адміністративно-правового

механізму

адміністративно-правового забезпечення слідчої діяльності в Україні, що:
1) механізм

адміністративно-правового

забезпечення

слідчих

підрозділів необхідно розуміти як комплекс адміністративно-правових
засобів забезпечення цілеспрямованої діяльності з організації, координації та
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контролю за виконанням органами досудового слідства поставлених перед
ними цілей та завдань з метою забезпечення прав, свобод і законних інтересів
фізичних та юридичних осіб при розслідуванні кримінальних проваджень,
функціонування громадянського суспільства і держави;
2) до елементів механізму адміністративно-правового забезпечення
органами досудового розслідування належать органічні елементи, наявність
яких є обов’язковою, та функціональні, які не є обов’язковими;
3) юридична
регулюється

природа

забезпечення

санкціонованих

або

загальнообов’язкового

адміністративно-правових
слідчої

норм,

діяльності,

як

ратифікованих

державою

правил

характеру,

розраховані

що

на

якими

встановлених,
поведінки

неодноразове

застосування, підкріплені заходами державного примусу і мають своїми
цілями забезпечення слідчої діяльності, захист і поновлення у разі
порушення прав і законних інтересів слідчих, або прав, свобод та законних
інтересів учасників кримінальних проваджень.
Отже, за змістом механізму адміністративно-правове забезпечення
слідчих

є

правовою

системою,

побудованою

на

основі

норм

адміністративного права, елементами якого є адміністративно-правові
відносини та форми і методи адміністративної діяльності й адміністративних
процедур, що формують комплексний інститут адміністративного права,
який наповнений вертикальними і горизонтальними зв’язками, поєднує
однорідні суспільні відносини з метою створення адміністративного
інструментарію практичної незалежності слідчих і створення для них гідних
умов для проведення якісного досудового розслідування.
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3.2. Нормативно-правове забезпечення слідчої діяльності в Україні

Держава як гарант Конституції за допомогою своїх органів зобов’язана
здійснювати заходи, спрямовані на захист життя і здоров’я, честі й гідності,
недоторканності й безпеки своїх громадян від протиправних дій. До таких
органів належать правоохоронні органи, на які покладено завдання зі
здійснення протидії правопорушенням, що вчиняються стосовно особи,
суспільства, держави, зазіхаючи на права, свободи й законні інтереси людини
і громадянина. Особливу увагу звернуто на роботу слідчих органів, які
входять до структури правоохоронних органів.
В Україні відповідно до ст. 38 Кримінального процесуального кодексу
органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання
і досудове слідство), є слідчі підрозділи органів Національної поліції; органів
безпеки; органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового
законодавства;
детективів,

органів
підрозділ

державного

бюро

внутрішнього

розслідувань;
контролю

підрозділів

Національного

антикорупційного бюро України. Однак у цій статті не згадується слідчий
прокуратури, але в п. 1 Перехідних положень КПК України визначено
повноваження слідчих органів прокуратури [252].
Окрім того, Законом України “Про Вищу раду правосуддя”, ухваленим
Парламентом 21 грудня 2016 року, передбачено ще створення впродовж
січня-лютого 2017 року слідчих підрозділів органів Державної кримінальновиконавчої служби [356].
У зв’язку з цим необхідно вносити певні зміни до ст. 38 Кримінального
процесуального кодексу України. Взаємодія правоохоронних органів та
відпрацювання

спільних

заходів

щодо

виявлення

й

розслідування
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кримінальних правопорушень в усіх сферах громадського життя мають
сприяти стабілізації криміногенної обстановки, зміцненню законності й
правопорядку

в

державі.

Діяльність

слідчого

як

службової

особи

правоохоронних органів виконавчої влади повинна в повному обсязі
регулюватись адміністративно-правовими нормами, до яких зараховують:
норми, якими керуються процеси управління щодо його діяльності,
розподілу функцій; матеріально-технічного та кадрового забезпечення;
упровадження науково-обґрунтованих способів і засобів розслідування
кримінальних

правопорушень;

забезпечення

взаємодії

з

іншими

працівниками правоохоронних органів у сфері належного та своєчасного
розслідування кримінальних злочинів.
Загальну науково-теоретичну основу проблематики дослідження,
пов’язаної з адміністративно-правовим забезпеченням діяльності слідчого,
є праці

В. Б. Авер’янова,

В. Л. Васильєва,
Р. А. Калюжного,

О. М. Бандурки,

І. П. Голосніченка,
Л. В. Коваля,

Т. О. Коломоєць,

В. К. Колпакова,

Д. М. Лук’янця,

О. В. Негодченко,

Ю. П. Битяка,
Т. О. Гуржія,

І. Л. Бородіна,
Є. В. Додіна,

М. В. Коваля,

С. В. Ківалова,

А. В. Комзюка,

О. В. Кузьменко,

О. І. Остапенко,

О. П. Рябченко,

А. О. Селиванова, В. К. Шкарупи та інших.
Для нормальної діяльності органів досудового розслідування необхідне
належне нормативно правове забезпечення, що сприятиме реалізації
повноважень слідчих органів досудового розслідування. Слідчий як суб’єкт
владних повноважень, що гарантовані державою, здійснює їх від імені
держави. У більшості випадків ця діяльність пов’язана з обмеженням прав
громадян та інших суб’єктів правовідносин, у зв’язку з чим важливо
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забезпечити неухильне дотримання та виконання правових норм, які
регулюють цю діяльність.
Так, В. М. Селіванов указує, що „в умовах побудови правової,
демократичної держави нормативно-правове регулювання стає необхідною
передумовою цілеспрямованої організації суспільних відносин, надання їм
певної рівноваги, упорядкованої свободи та соціальної справедливості” [453].
Р. Я. Демків нормативно-правове забезпечення розуміє як визначення меж
самореалізації суб’єктів права, закріплення в правовій нормі, у свідомості
громадян можливості діяти відповідно до норм права [144]. Професор
Н. Р. Нижник указувала, що „суспільство на будь-якому етапі свого розвитку
не може обходитись без особливого регулювального механізму, який
забезпечує і спрямовує поведінку людей, забезпечує взаємодію, цілісність і
цілеспрямований розвиток державно-управлінських відносин. Вивчення
процесів регулювання поведінки людей за допомогою правових норм як
основних способів регуляції стає способом практичної політики в
суспільстві” [311].Діяльність слідчого – це виконання певних процедур.
Розглядаючи поняття “процедура” в загальному аспекті, звернемося до
словника. Так, у тлумачному словнику української мови “процедура”
визначається як офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення,
виконання або оформлення чого-небудь [462].В адміністративному праві
адміністративні процедури розглядаються як нормативно встановлений
порядок

послідовно

здійснюваних

дій

органів

виконавчої

влади,

спрямований на прийняття владних управлінських рішень і реалізацію
повноважень посадових осіб, не пов’язаний з розглядом суперечок або
застосуванням заходів примусу. У зв’язку з цим. І. М .Лазарєв виділяє такі
види адміністративних процедур, що здійснюються органами виконавчої
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влади у взаєминах із громадянами та організаціями: правопредставницькі;
пов’язані із забезпеченням виконання обов’язків громадянами та їх
організаціями; ліцензійно-дозвільні; реєстраційні; контрольно-наглядові;
державно-заохочувальні

процедури

[264].

На

думку

В. Б. Авер’янова

“необхідно розуміти, що процедури, які узагальнено визначаються як
“адміністративні”,

здатні

підвищувати

ефективність

управлінської

діяльності, сприяти чіткому виконанню функцій і повноважень органів та
посадових осіб. Але головне – адміністративні процедури забезпечують
суворий правовий режим дотримання прав і свобод громадян і є дієвим
засобом захисту проти суб’єктивізму й свавілля з боку службовців органів
виконавчої влади. Невипадково в більшості європейських країн існують
кодифіковані акти, присвячені дуже детальній регламентації таких процедур.
Причому подібні закони в цих державах – це серцевина адміністративного
законодавства. Вони визначають рівень демократії в державному управлінні”
[7].
Учені

неодноразово

звертались

до

визначення

місця

права,

нормативно-правового забезпечення в організації будь-якої діяльності в
державі та суспільстві. Закони й підзаконні акти посідають основне місце в
механізмі правового регулювання діяльності

слідчих органів досудового

розслідування.
Вивчаючи адміністративно-правове регулювання організації діяльності
органів досудового розслідування України, слід зазначити, що Верховна Рада
України як єдиний законодавчий орган приймає закони, до числа яких
відносять і кодифіковані законодавчі акти.
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Слово “кодифікація” походить з латинської мови від слова “codificatio”
із сполучення двох слів “codex” – збірник законів, а також “fatio” – роблю
[461].
На думку О. Ф. Скакун, кодифікація виражається в підготовці та
прийнятті нових актів, до яких входять погодженні між собою норми
колишніх актів, що виправдали себе, та нові нормативні приписи. Провідне
місце серед інших видів кодифікації посідає галузева кодифікація, що являє
собою об’єднання норм права за предметом і методом правового
регулювання, тобто в межах певної галузі права [457]. Правове забезпечення
адміністративних процедур передбачає передусім закріплення основних
принципів і здійснення управлінської діяльності на засадах і відповідно до
Конституції та законів України, а в необхідних випадках згідно з іншими
нормативно-правовими актами. Так, С. С. Алєксеєв механізм правового
забезпечення визначає як „систему правових засобів, за допомогою яких
забезпечується результативний правовий уплив на суспільні відносини” [14],
і зараховує до його елементів юридичні норми, правові відносини, акти
реалізації суб’єктивних юридичних прав і обов’язків, акти застосування
права,

а

також

деякі

додаткові

елементи

–

індивідуальні

акти,

правоположення практики.
Усі рішення слідчих мають ґрунтуватися на Конституції, а також на
чинному законодавстві, яке не суперечить їй.
Слідчими безпосередньо застосовується Конституція України у
разі:коли зі змісту норм Конституції не випливає необхідність додаткової
регламентації її положень законом;коли закон, який був чинним до введення
в дію Конституції чи прийнятий після цього, суперечить їй;коли
правовідносини, що досліджуються у конкретній справі, законом України не
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врегульовано, а нормативно-правовий акт, прийнятий Верховною Радою або
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, суперечить Конституції
України;коли укази Президента України, які внаслідок їх нормативноправового характеру підлягають застосуванню, суперечать Конституції
України. Якщо зі змісту конституційної норми випливає необхідність
додаткової регламентації її положень законом, застосовується тільки той
закон, який ґрунтується на Конституції та не суперечить їй.
О. М. Бандурка вказував, що слідчими ОВС норми Конституції
України безпосередньо застосовується у разі: „коли зі змісту норм
Конституції не випливає необхідність додаткової регламентації її положень
законом; коли закон, який був чинним до ведення в дію Конституції чи
прийнятий

після

цього,

суперечить

їй;

коли

правовідносини,

що

досліджуються у конкретній справі, законом України не врегульовано, а
нормативно-правовий акт, прийнятий Верховною Радою або Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, суперечить Конституції України; коли
нормативні акти Президента України, Кабінету Міністрів України, інших
органів влади суперечать Конституції України” [26] Конституцією України
визначаються межі правового регулювання в різних інституціях суспільних
відносин, містяться відповідні засади для галузей права, установлення
конкретних прав і обов’язків суб’єктів права для більш повного втілення
конституційних принципів у практику. Так, відповідно до ст. 124 Конституції
проголошується, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, у
тому числі й ті, які виникають під час досудового розслідування в
кримінальних справах.
Ст. 29–30 Конституції передбачають проведення арешту (досудового
ув’язнення), огляду, обшуку, виїмки та деяких інших процесуальних дій, які
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пов’язані з втручанням в особисте життя людини, лише за вмотивованим
рішенням суду.
У ст. 121 Конституції вживається нове поняття “досудове слідство”, а
в ст. 9 Перехідних положень Конституції говориться саме про тимчасове
збереження досудового слідства, що існує зараз, до впровадження досудового
слідства, для здійснення якого передбачається створення спеціальної системи
органів досудового слідства.
Згідно

зі

ст. 121

Конституції

органи

досудового

слідства

відокремлюються від органів дізнання й органів, які здійснюють оперативнорозшукову діяльність. За цією ж нормою, а також ст. 9 Перехідних положень
Конституції на прокуратуру покладається обов’язок щодо здійснення нагляду
за додержанням органами, що проводять досудове слідство, яке буде
відрізнятись

від

наявного

зараз

здійснення

керівництва

попереднім

слідством.
Виходячи з положення ст. 9 Конституції України про те, що чинні
міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, є частиною національного законодавства України, не можна
застосувати закон, який регулює правовідносини, що розглядаються інакше,
як міжнародний договір. У той же час міжнародні договори застосовуються,
якщо вони не суперечать Конституції України.
Не можуть застосовуватися в слідчій діяльності ті закони та інші
нормативно-правові акти, що визначають права й обов’язки громадян, що не
доведені до відома населення у встановленому законом порядку.
Згідно зі ст. 10 Конституції державною мовою в Україні є українська
мова, усебічний розвиток і функціювання якої в усіх сферах суспільного
життя на всій території України забезпечується державою. Виходячи з цього
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конституційного положення, провадження в кримінальних справах в Україні
має здійснюватися українською мовою. У той же час за клопотанням
учасників процесу під час провадження слідства може застосовуватися й
інша мова в порядку, визначеному ст. 19 Кримінально-процесуального
кодексу.
У процесі розслідування кримінальних проваджень слід суворо
додержуватись закріпленого в ч. 1 ст. 62 Конституції принципу презумпції
невинуватості, згідно з яким особа вважається невинуватою у вчиненні
злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не
буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком
суду, що набув законної сили. Визнання особи винуватою у вчиненні злочину
може мати місце лише за умови доведення її вини. Але при цьому необхідно
враховувати ст. 62 Конституції, згідно з якою обвинувачення не може
ґрунтуватись на припущеннях, а також на доказах, одержаних незаконним
шляхом. Докази повинні визнаватись такими, що одержані незаконним
шляхом, наприклад, тоді, коли їх збирання й закріплення здійснено або з
порушенням

гарантованих

Конституцією

України

прав

людини

і

громадянина, встановленого кримінально-процесуальним законодавством
порядку, або не вповноваженою на це особою чи органом, або за допомогою
дій, не передбачених процесуальними нормами.
Відповідно

до

вимог

ст. 63

Конституції

особа

не

несе

відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе,
членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначено законом, а отже, вона
не може бути змушена свідчити проти себе, членів сім’ї чи близьких родичів.
Допитуючи

обвинуваченого

(підозрюваного),

слідчі

зобов’язані

роз’яснити йому, а також його дружині (чоловікові) чи близькому родичеві
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зміст ст. 63 Конституції. У постанові Пленуму Верховного Суду України № 9
від 01.11.1996 року “Про застосування Конституції України при здійсненні
правосуддя” [380] зазначено, що в разі, якщо під час проведення досудового
слідства підозрюваному, обвинуваченому, його дружині чи близькому
родичеві цього не було роз’яснено, показання зазначених осіб повинні
визнаватися судом одержаними з порушенням закону, що має наслідком
недопустимість використання їх як засобів доказування. Недотримання цих
вимог Конституції України призводить до порушень законності, оскільки
судами в таких випадках виносяться виправдувальні вироки.
Гарантовані ст. 30 і ст. 31 Конституції недоторканність житла й
таємниця

листування,

телефонних

розмов,

телеграфної

та

іншої

кореспонденції є невід’ємним правом особи. Дозвіл на проникнення до житла
чи до іншого володіння особи, на накладення арешту на кореспонденцію, її
виїмку в поштово-телеграфних установах та на зняття інформації з каналів
зв’язку надається тільки судом. У той же час ст. 9 і ст. 13 Перехідних
положень Конституції (розділ XV) на дію ст. 30 (у частині надання дозволу
на проникнення до житла чи до іншого володіння особи) та ст. 31
Конституції не поширюються [236]. Конституційні вимоги у сфері діяльності
слідчих підрозділів правоохоронних органів конкретизовані та містяться в
нормах

адміністративного,

кримінального,

кримінально-процесуального

права.
Основним документом, де законодавчо визначено функції та межі
діяльності, підслідність, права й порядок кримінального провадження, є
Кримінальний процесуальний кодекс України, який 19.11.2012 року набрав
чинності.Незважаючи на те що кодекс є новим, на сьогодні існує багато
пропозицій щодо змін у ньому, оскільки певні норми не відповідають
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міжнародним стандартам. Досудове розслідування в Україні проводять слідчі
правоохоронних органів. З огляду на новий порядок кримінального
провадження,

у

якому

прокурор

виконує

функцію

процесуального

керівництва досудовим розслідуванням, а суд дає дозвіл на обрання заходів
забезпечення кримінального провадження, зокрема всіх запобіжних заходів, а
також на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, законодавець
передбачив тісніший процесуальний зв’язок між слідчим, прокурором і
судом.
Говорячи про слідчі дії, ми не можемо обійти міжнародні
нормативно-правові акти, що формують нормативну базу, яка регулює
діяльність щодо взаємодії органів досудового розслідування правоохоронних
органів між собою та іншими державами. Так, у законі України “Про
міжнародні договори України” від 29.06.2004 № 1906-IV надано роз’яснення
та

встановлено

міжнародних

порядок,

договорів

укладання,

України

з

виконання
метою

й

припинення

належного

дії

забезпечення

національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої
політики України, закріплених у Конституції України та законодавстві
Україні. Відповідно до положень ст. 2 (визначення термінів) зазначеного
нормативно-правового акта міжнародний договір України – це укладений у
письмовій формі з іноземною державою або іншим суб’єктом міжнародного
права документ, який регулюється міжнародним правом, незалежно від того,
міститься договір в одному чи декількох пов’язаних між собою документах, і
незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція,
пакт, протокол тощо) [400].
Співробітництво

держав

у

сфері

права

зумовило

створення

багатоаспектної системи документів. До міжнародно-правових актів, що
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регулюють слідчу діяльність, належать: Загальна декларація прав людини
ООН від 10.12.1948 [172], Конвенція про захист прав людини і
основоположних свобод від 04.11.1950 [228], Конвенція Співдружності
Незалежних Держав про права та основні свободи людини від 26.05.1995
[231]. Указані акти закріплюють рівність усіх перед законом та право на
рівний захист законом; установлюють заборону на зазнавання безпідставного
арешту, затримання або вигнання; установлюється презумпція невинуватості,
право прилюдного та з додержанням усіх вимог справедливості розгляду
справи незалежним і безстороннім судом і так далі.
Зобов’язання договірних сторін видавати одна одній усіх осіб, які
переслідуються компетентними органами запитуючої сторони за вчинення
правопорушення або які розшукуються зазначеними органами з метою
виконання вироку чи постанови про утримання під вартою закріплюють такі
документи: Європейська конвенція про видачу правопорушників від
13.12.1957, що також у цій Конвенції визначено , за які правопорушення
наступає видача та процедура передачі переслідуваних осіб [167];
Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від
20.04.1959 [166]; Конвенція про правову допомогу і правові відносини у
цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, де визначено
порядок і процедуру надання взаємної допомоги у кримінальному
переслідуванні правопорушень, покарання яких на момент прохання про
надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої
сторони;Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і
покарання від 09.12.1975 [142], Конвенція проти катувань та інших
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів
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поводження і покарання від 10.12.1984, де закріплено право кожного на
людське та гідне поводження з ним. У разі порушення такого права дії
винних осіб розцінюються як приниження людської гідності та повинні бути
засуджені як порушення прав людини та основних свобод. Жодна держава не
може дозволяти й терпимо ставитися до катувань чи іншим жорстоким,
нелюдським чи таким, що принижують гідність, видам поводження та
покарання [230].
Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації
від 21.12.1965 [291] та Декларація про ліквідацію всіх форм расової
дискримінації від 07.09.2001[ 143] передбачають зобов’язання державучасниць заборонити та ліквідувати расову дискримінацію в усіх її формах і
забезпечити рівноправність кожної людини перед законом, без розрізнення
раси, кольору шкіри, національного або етнічного походження, особливо
щодо здійснення такого права, як права на рівність перед судом і всіма
іншими органами, що здійснюють правосуддя.
Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних
злочинним шляхом від 08.11.1990 [223] та Конвенція Ради Європи про
відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним
шляхом від 16.05.2005у яких закріплено процедури, спрямовані на
забезпечення діяльності з виявлення, арешту та конфіскації доходів,
одержаних злочинним шляхом;
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня
1966 р. [293], Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16
грудня 1966р. [292]
Окрім того, для визначення окремих питань, що регулюють
діяльності слідчих підрозділів правоохоронних органів є закони такі України:
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„Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві” [373 ]; „Про державний захист працівників суду та
правоохоронних органів” [364] „Про судову експертизу”; „Про адвокатуру”
[345]; „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю” [411] та низка інших законів, а також постанови Верховного
Суду України, що стосуються в більшості випадків

кримінального

судочинства.
Також до правового регулювання слідчої діяльності варто віднести й
нормативні

акти

Президента

України,

Кабінету

Міністрів

України,

міністерств, центральних органів виконавчої влади, а саме: указ Президента
України “Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”[427]; постанову
Кабінету Міністрів України “Про Національне центральне бюро Інтерполу”
[404] ,постанову Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення
про Міністерство внутрішніх справ” [388]; спільний наказ Міністерства
внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Служби
безпеки України, Державного комітету в справах охорони державного
кордону України, Державної митної служби України, Державної податкової
адміністрації

України

“Про

затвердження

Інструкції

про

порядок

використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в
Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів” [383]; наказ
Міністерства внутрішніх справ України “Про організацію діяльності органів
досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України” [413];
наказ Міністерства внутрішніх справ України “Про організацію взаємодії
органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами
внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних
правопорушень” [412]та ін.
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Отже, з вищевказаного випливає, що слідчим для прийняття
юридично обґрунтованого рішення та розв’язання низки питань необхідно
звертатись до великої кількості нормативних документів, що суттєво
ускладнює їхню роботу. Також багато чинних законодавчих і підзаконних
нормативних актів не відповідають сьогоднішнім умовам та потребують
оновлення. На нашу думку, необхідно розробити й прийняти єдиний закон
про органи слідства, де б чітко визначалося правове регулювання діяльності
слідчих підрозділів усіх правоохоронних органів.
Під

адміністративно-правовим

забезпеченням

діяльності

правоохоронних органів розуміють діяльність, спрямовану на зміцнення
законності та правопорядку, спільне розроблення та практичну реалізацію
узгоджених заходів щодо своєчасного виявлення, розкриття, припинення та
попередження кримінальних проступків і корупційних діянь, усунення
причин та умов, які сприяють їх учиненню. Це означає, що кожний орган,
який у межах своєї компетенції бере участь у координації діє притаманними
йому засобами й методами для досягнення певної мети разом з іншими
органами згідно з планом узгоджених заходів щодо виявлення та
розслідування

кримінальних

правопорушень

[193],то

адміністративно-

правовим забезпеченням діяльності слідчого є повноваження, що виступають
гарантією додержання режиму законності в розслідуванні злочинів,
гарантією захисту законних прав і інтересів громадян і держави.
Усе вище наведене вище у цьому підрозділі дає можливість
сформулювати наступні висновки:
1) Відсутність комплексності джерел адміністративного права у сфері
забезпечення слідчої діяльності привело до того, що у чинному законодавстві
чітко не сформована мета та критерії оцінки ефективності забезпечення
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слідчої діяльності, що в кінцевому випадку приводить до порушення прав
громадян на стадії досудового розслідування та не забезпечує слідчим гідні
умови для здійснення своєї професійної діяльності.
2) Основоположним нормативно-правовим актом у цій сфері мала б
бути Конституція України, проте, у ній згадка про «слідство» зустрічається
лише один раз побічно у ст. 89, щодо визначення юридичної сили рішень
тимчасових слідчих комісій «Висновки і пропозиції тимчасових слідчих
комісій не є вирішальними для слідства і суду». І хоча аналізоване
положення є таким, що піднімає незалежність слідства від законодавчої гілки
влади, існує конституційно-правова прогалина щодо правового статусу
слідства в Україні та його адміністративно-правового забезпечення. Здобувач
пропонує виправити шляхом доповнення Розділу VIII «Правосуддя» ст. 131-3
«Для здійснення досудового слідства в Україні діють слідчі».
3) Правові норми, які діють у даній сфері, об’єднано в такі групи:
правові норми, що регулюють поведінку людей, якими визначені права й
обов’язки фізичних осіб як учасників кримінального процесу; особливу
групу правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері діяльності
слідчих підрозділів складають норми, що визначають правовий статус
слідчих (завдання, функції, повноваження, підслідність, відповідальність,
адміністративні процедури їх діяльності).
4) Слідчим для прийняття юридично обґрунтованого рішення та
вирішення

ряду питань необхідно звертатись до великої

кількості

нормативних документів, що негативно впливає на їх роботу. Також, багато
чинних законодавчих та підзаконних нормативних актів не відповідають
сьогоднішнім умовам та потребують оновлення.
Отже, нормативно-правове забезпечення діяльності слідчих підрозділів
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правоохоронних органів – це юридичний уплив держави за допомогою
нормативно-правових актів та інших засобів юридичної техніки на суспільні
відносини, що виникають з приводу визначення їхнього правового статусу та
організаційної

структури.

Воно

здійснюється

значною

кількістю

законодавчих актів України, які на сьогодні мають певну невідповідність
вимогам міжнародних стандартів та потребують оновлення. З метою
підвищення ефективності роботи слідчих необхідно розробити і прийняти
єдиний закон про органи слідства, де б визначалося правове регулювання
діяльності мети, завдання, функції, принципи, форми, методи та процедури
їхньої діяльності,

соціально-правовий статус та слідчих організаційна

структура, порядок взаємодії та координації діяльності, нагляд і контроль за
нею , організаційно-правові основи її забезпечення.
3.3. Форми

та

методи

адміністративної

діяльності

суб’єктів

публічної адміністрації щодо забезпечення слідчої діяльності

У будь-якій сфері суспільного життя є певні інструменти, за
допомогою яких здійснюється перетворення. Переважна кількість ученихадміністративістів до інструментів у науці й галузі адміністративного права
відносить форми та методи адміністративної діяльності.
У великому тлумачному словнику сучасної української мови форму
пропонують розуміти як:
1) обриси, контури, зовнішні межі предмета, що визначають його
зовнішній вигляд;
2) пристрій, шаблон, за допомогою якого чому-небудь надають певних
обрисів, якогось вигляду;
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3) поверхню з рельєфним зображенням для друкування; друкарський
набір, уміщений у раму;
4) тип, будову, спосіб організації чого-небудь; зовнішній вияв якогонебудь явища, пов’язаного з його сутністю, змістом;
5) спосіб існування змісту, його внутрішню структуру, організацію та
зовнішній вираз;
6) видимість, зовнішній бік чого-небудь, що не відбиває суті справи;
7) певну систему художніх засобів як спосіб вираження змісту творів
літератури й мистецтва;
8) спосіб здійснення, виявлення будь-якої дії;
9) суворо встановлений порядок у будь-якій справі;
10) видозміну того самого слова, що надає йому додаткового відтінку
значення або виражає відношення предмета думки до інших предметів думки
того самого речення та ін. [63].
В. І. Даль зазначив, що слово “форма” має іноземне походження, яке в
перекладі з латинської, французької мов означає фігуру, зовнішній вигляд,
обрис або стать. Існують також інші варіанти цього слова: зразок речі,
приклад; установлений порядок [141]... Поняття форми використовують для
позначення способу вираження сутності та змісту чогось.
На думку Аристотеля, будь-яка конкретна річ складається з матерії та
форми, причому форма є як активним чинником, завдяки якому річ стає
дійсною, так і метою процесу становлення. Протягом того періоду, як
філософія відходила від об’єктивного вчення про буття, змінювалося місце та
значення поняття форми. Так, форми споглядання та мислення, за І. Кантом,
означають необхідні умови досвіду й пізнання, що знаходяться в людському
розумі [141].
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Категоріальний сенс поняття “форма” набуває тоді, коли воно логічно
співвідноситься з поняттям змісту й застосовується в аналізі складних
динамічних систем. У цьому випадку форма позначає внутрішню будову
змісту і порядок протікають у ньому процесів. Г.-Ф.-В. Гегель називав це
поняттям внутрішня “форма”.[114]
В історії гуманітарної науки поняття змісту і форми завжди
протиставлялися і підпорядковувалися один одному (або форма змістові, або
навпаки). Важливо уникати абсолютизації ролі форми при повному
ігноруванні змісту предметів і процесів. Прикладом може бути бюрократизм
як потворна форма організації управління, оскільки таке управління часто
вихолощує зміст. Тому в юриспруденції небезпечно вставати на такого роду
положення, їх треба уникати, керуючись принципами діалектики, розумності,
гармонії. [457].Ю. Битяк указує, що форма адміністративного права – це
зовнішній вияв конкретних дій, які здійснюються органами виконавчої влади
для реалізації поставлених перед ними завдань. О. Бандурка вважає, що
форма адміністративного права – це зовнішній прояв управлінської
діяльності, спосіб вираження її змісту в конкретних умовах, тобто та чи та
управлінська дія, що має зовнішній вияв. Т. Коломоєць, виділяючи ознаки
форми адміністративного права, визначає його як волевиявлення виконавчорозпорядчого органу, посадової особи, здійснене у рамках режиму законності
та компетенції для досягнення адміністративно-правової мети, вираження в
зовнішньому вигляді конкретних дій суб’єктів публічного адміністрування,
які здійснюються в процесі їхньої діяльності й спрямованості на реалізацію
адміністративних функцій [78 ].Форми діяльності публічної адміністрації –
це зовнішнє вираження однорідних за своїм характером і правовою
природою груп адміністративних дій суб’єктів публічної адміністрації,
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здійснене в рамках режиму законності та компетенції для досягнення
адміністративно-правої мети – публічного забезпечення прав і свобод
людини та громадянина, нормального функціювання громадянського
суспільства й держави. За характером і правовою формою діяльність
суб’єктів публічної адміністрації поділяється на видання адміністративних
актів: видання індивідуальних адміністративних актів; видання підзаконних
нормативно-правових

актів;

укладання

адміністративних

договорів;

учинення інших юридично значущих адміністративних дій; здійснення
матеріально-технічних операцій [76].
Зазначений підхід застосовано й до суспільних відносин у сфері
адміністративно-правого

регулювання

слідчої

діяльності.

Професор

О. П. Рябченко вказує, що форма виражає спосіб існування, розвиток. Вона
впливає на зміст управління позитивно або негативно: стимулює або гальмує
реалізацію змісту, його розвиток. Так само зміст визначає форму. Зміст
управління являє собою сукупність взаємопов’язаних внутрішніх, суттєвих
для якісної характеристики управління, властивостей та ознак [447].
Професор

В. О. Серьогін під формою діяльності органів публічної

влади, до яких відносяться й органи досудового розслідування та інші
правоохоронні органи, розуміє зовнішню сторону їх функціювання, тобто
сукупність однорідних дій, які здійснюються в певних організаційних
рамках, визначених законодавством. Тобто форма діяльності є однорідною
діяльністю органів публічної влади, через які реалізуються їхні функції. При
цьому характер форм діяльності конкретного органу визначається природою
суб’єкта державної влади і його компетенцією в галузі здійснення державновладних повноважень [523].
Із здобуттям незалежності в Україні розпочато формування інститутів
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громадянського суспільства, розбудову соціальної та правової держави, але
завершення їх неможливе без визнання та гарантування прав і свобод людини
як основного напряму діяльності органів публічного адміністрування.
Незважаючи на низку позитивних зрушень, стан забезпечення прав і свобод
людини в нашій державі ще перебуває на незадовільному рівні, що знаходить
підтвердження в зверненнях громадян України до Європейського суду з прав
людини, у зв’язку з численними порушеннями з боку країни. Причиною
такого стану є ще недостатній рівень гарантування прав і свобод людини та
відсутність чіткого механізму реалізації правових гарантій прав і свобод.
Один з найважливіших напрямів діяльності держави в сучасних умовах,
відповідно до ст. 2 Конституції України є людина, її життя, здоров’я, честь і
гідність, недоторканість і безпека, що визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю [236].
Ц. А. Ямпольська

запропонувала

ширший

перелік

видів

форм

управління, доповнивши його такою формою, як здійснення інших юридично
значимих дій [521].У науковій літературі

представлено

поділ форм

на:форми взаємодії в широкому та вузькому значеннях;процесуальні та
непроцесуальні (організаційні);функціонально-операційні, процесуальні та
організаційні;нормовстановчі,

профілактичні,

нормозастосовчі

та

нормоохоронювальні [200].Виходяи з вищенаведеного, форми організації
діяльності органів досудового розслідування правоохоронних органів є
різновидом форм державного управління. За їх допомогою забезпечується
дотримання встановленого порядку управління, а саме – у сфері організації
діяльності названих органів. Тому під формами такої діяльності слід розуміти
врегульований нормами права зовнішній прояв упорядкувальних дій
уповноважених органів, що спрямовані на розв’язання основних завдань і
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досягнення мети такої діяльності, а саме розслідування кримінальних
проваджень та направлення їх до суду.
Організації

діяльності

органів

досудового

розслідування

правоохоронних органів притаманні такі форми: планування, методична
робота, статистична робота, аналітична робота, здійснення взаємодії та
координації діяльності таких органів, контроль.
Планування являє собою елемент управлінського циклу, тобто
вироблення і прийняття такого специфічного управлінського рішення, як
план.

Це

попереднє

прийняття

рішень,

процес

прийняття

нового,

взаємозалежного, комплексного рішення. У процесі формування планів
заходів

потрібно

обов’язково

визначати

строки

їх

виконання

та

відповідальних виконавців. Авторський колектив підручника “Теорія
управління органами внутрішніх справ” наголошує, що планування закладає
основи майбутньої роботи з урахуванням різнорідних чинників, які
впливають на розвиток самої системи та на умови її діяльності [334].
До планів роботи, що стосується діяльності органів досудового
розслідування, обов’язково повинні включатися:1) комплексні заходи,
спрямовані на: своєчасне реагування на заяви та повідомлення про
кримінальні правопорушення; забезпечення негайного виїзду на місця подій
слідчо-оперативних груп у повному складі; покращення взаємодії органу
досудового

розслідування

з

іншими

органами

та

підрозділами

правоохоронних органів при попередженні, виявленні та розслідуванні
кримінальних правопорушень; створення необхідних умов для успішного
виконання слідчими покладених на них завдань; 2) конкретні заходи,
спрямовані на: покращення організації роботи слідчих;поширення та
впровадження

передового

досвіду;підвищення

рівня

процесуального
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контролю за діяльністю слідчих; розроблення та вдосконалення тактики й
методики

досудового

розслідування

окремих

видів

кримінальних

правопорушень;застосування в практичній діяльності сучасних наукових
методів, криміналістичної та організаційної техніки;підвищення кваліфікації
слідчих; 3) заходи, визначені в межах компетенції органу досудового
розслідування рішенням координаційної наради прокурора [413].
Таким чином, планування є однією з основних форм організації
діяльності органів досудового розслідування, сутність якої полягає у
визначені заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності
органів досудового розслідування.
Окрім вищенаведеного, організація діяльності органів досудового
розслідування здійснюється у формі взаємодії та координації діяльності
правоохоронних органів, у тому числі з національними й зарубіжними
правоохоронними органами. Так, під словом “взаємодія” в сучасній
українській мові розуміють взаємний зв’язок між предметами в дії, а також
погоджену дію між ким-, чим-небудь [63].
Правові форми взаємодії органів досудового розслідування з іншими
правоохоронними органами можуть розділятися на:правотворчі форми
взаємодії,

які

полягають

у

створенні

з

числа

працівників

різних

правоохоронних органів, у тому числі органів досудового розслідування,
робочих груп або у включенні таких працівників до робочих груп, що
розробляють пропозиції до змін, створення нового правового акта, який
регулює галузь провадження досудового розслідування кримінальних
правопорушень;правозастосовна форма взаємодії полягає у виданні спільних
наказів про створення міжвідомчих слідчих (слідчо-оперативних) груп,
видання доручення на проведення певних процесуальних дій, клопотання про
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застосування запобіжних заходів і т.ін.; контрольна форма взаємодії
виражається в звітуванні кожного учасника взаємодії про результати його
діяльності на оперативних нарадах; складанні доповідних записок про
результати проведених заходів; перевірці старшим слідчо-оперативної чи
слідчої групи стану виконання запланованих заходів; складання письмових
планів розслідування кримінальних правопорушень, проведення окремих
слідчих (розшукових) дій, календарних планів тощо;установча форма
взаємодії

полягає

у

визначенні

складу

учасників

слідчих

(слідчо-

оперативних) груп, способів взаємодії тощо;інтерпретаційна форма взаємодії
виявляється у створенні сприятливих умов для виконання своїх повноважень
у рамках дії закону. Як приклад, це консультування, проведення бесід з
роз’яснення
розслідування

конкретних

прийомів

тощо;основні

застосування

організаційні

форми

окремих
–

це

засобів

проведення

оперативних чи спільних нарад, обмін інформацією, планування окремих
заходів,

розробка

особливостей

методичних

проведення

рекомендацій

окремих

заходів,

стосовно

порядку

й

матеріально-технічне

забезпечення діяльності й ін.;допоміжні організаційні форми – проведення
координаційних нарад, участь у науково-практичних конференціях, пресконференції, офіційні візити за кордон, телефонні переговори тощо [325].
Так, наприклад, відповідно до п. 2.15 Інструкції координація діяльності
органів досудового розслідування – це узгоджена практична робота
керівників та працівників органів досудового розслідування, які в межах
повноважень здійснюють контрольні функції та координують розслідування
кримінальних правопорушень, що підслідні органам внутрішніх справ [413].
Статистична робота органів досудового розслідування полягає в
збиранні офіційної інформації, яка дає кількісну характеристику результатів
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роботи з розкриття й розслідування злочинів або тих чи тих процесів, що
відбуваються під час її проведення, шляхом реєстрації їх за спеціальними
програмами, розробленими на основі статистичної методології, тобто
сукупності науково обґрунтованих способів, правил і методів статистичного
вивчення процесів, які встановлюють порядок збирання, опрацювання й
аналізу інформації. Інформування населення стосовно питань забезпечення
правопорядку, посилення боротьби зі злочинністю здійснбється засобами
масової інформації. Крім того, статистична робота полягає у відбитті
результатів розслідування в кримінальних провадженнях та руху їх, що
реалізується в заповненні відповідних обліково-статистичних документів,
карток; формуванні державної статистичної звітності про результати роботи
органів досудового слідства; проведенні взаємних звірок з підрозділами
інформаційних технологій. Ці дані використовуються для складання аналізів
і узагальнень з метою з’ясування результатів роботи, визначення негативних
тенденцій і пошуку шляхів їх усунення. Зокрема, відповідно до Єдиної
системи обліку злочинів № 20/84/293/126/18/5 від 26.03.2002 (Генеральна
прокуратури України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба
безпеки України, Державна податкова адміністрація України, Міністерство
юстиції України) слідчими заповнюються статистичні картки за формами №1
(статистична картка на виявлений злочин); № 1.1 (статистична картка про
наслідки розслідування злочину); 1.2 (статистична картка про результати
відшкодування матеріальних збитків та вилучення предметів злочинної
діяльності); 2 (статистична картка на особу, яка вчинила злочин);
3 (статистична картка про рух кримінальної справи), 4 (статистична картка на
злочин, за вчинення якого особі пред’явлено обвинувачення), а також
опрацювання, зведення та затвердження звітів щомісячних, квартальних за
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формами державної звітності № 702 1 СЛ; 731 – звіт по завданих збитках та
відшкодування; 725 – звіт затриманих осіб та 1 СНРД – звіт проведення
негласних слідчих дій. Усі ці звіти не тільки надаються до підрозділів
інформаційних технологій, а і вищим структурам (Головним слідчим
управлінням при відповідних міністерствах) до прокуратур районів та
області й іншим зацікавленим особам [185], Звіти обов’язково перевіряє, та
підписує прокурор кожної з інстанцій (спочатку відповідного районну, потім
міста й області) відповідно до наказу генеральної прокуратури від 19 грудня
2012 року № 4гн“Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному
провадженні“ [414].
Тобто форми обліково-статистичної роботи – це нормативно-правове
забезпечення функціювання й удосконалення обліково-статистичної роботи
не тільки в слідчих підрозділах, а і структурних – діловодства та організації
питань

слідчої

статистики.

Статистична

робота

органів

досудового

розслідування – планомірний, науково обґрунтований процес збирання
офіційної інформації, який дає кількісну характеристику результатів роботи з
розслідування кримінальних правопорушень або тих чи тих процесів, що
відбуваються під час її проведення, шляхом реєстрації в єдиному реєстрі
досудових розслідувань відповідних показників роботи за спеціальними
програмами, розробленими на основі відповідної методології, тобто
сукупності науково обґрунтованих способів, правил і методів вивчення
процесів, які встановлюють порядок збирання, опрацювання й аналізу
інформації.
Методична робота передбачає постійне ведення кодифікації чинного
законодавства та систематичне доведення до виконавців його змін різними
способами

(підготовка

інформаційних

листів,

проведення

занять,
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узагальнення судової практики, а також позитивного практичного досвіду в
роботі

з

розслідування

кримінальних

справ).

Основним

завданням

методичної роботи є підготовка методичних рекомендацій із проблемних
питань розслідування злочинів; систематичне виявлення, вивчення та
запровадження прогресивних форм і методів діяльності слідчих підрозділів
органів внутрішніх справ України; підготовка й проведення оперативних
нарад та інших організаційних заходів із проблемних питань діяльності
слідчих працівників; упровадження передового досвіду в роботу слідчих
підрозділів шляхом вивчення, узагальнення та розроблення рекомендацій
щодо впровадження нового й позитивного досвіду роботи в практику
організації

розслідування

кримінальних

проваджень,

у

тому

числі

впровадження передового зарубіжного досвіду; проведення нарад, науковопрактичних конференцій і семінарів з проблем досудового слідства,
підготовка та розповсюдження відповідних друкованих видань.
Метою аналітичної роботи є визначення головних проблем, що
виникають в управлінській діяльності органу досудового розслідування,
недоліків і причин їх виникнення. Крім того, передбачено розроблення і
вжиття заходів, спрямованих на усунення причин, недоліків та розв’язання
наявних проблем, а також доцільність використання конкретних форм і
методів упливу на ситуацію для її покращення. Досліджуються окремі
питання функціювання слідчих апаратів, включаючи стан взаємодії слідчих і
оперативних працівників; використання техніко-криміналістичних засобів і
методів;

забезпечення

якості

і

термінів

розслідування;

дотримання

законності; відшкодування збитків; здійснення профілактичної роботи;
розслідування окремих видів злочинів тощо.
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Форми роботи із запитами на публічну інформацію здійснюються
відповідно до вимог Закону України “ Про доступ до публічної інформації”
від 13 січня 2011 р.№2939-VI, згідно з яким методичний відділ або
уповноважена

на

те

особа

територіального

управління

забезпечує

опрацювання, систематизацію, аналіз і контроль щодо задоволення запитів на
інформацію та надання консультацій під час оформлення таких запитів
[371].Форми

міжнародної

діяльності

–

напрям

діяльності

у

сфері

міжнародного співробітництва, змістом якого, відповідно до міжнародноправових документів, є організація залучення міжнародної допомоги, поперше, під час проведення процесуальних дій, по друге – залучення
міжнародної

технічної

допомоги

(передусім

отримання

коштів

на

комп’ютеризацію згідно з європейськими вимогами як слідчих кабінетів, так
і кабінетів суду).
Будь-яка діяльність, у тому числі й слідча, неможлива без застосування
відповідних методів, які означають спосіб, прийом тактичного здійснення
будь-чого [285]. В. Кривенда вважає, що під час характеристики методів
адміністративної діяльності мають аналізуватися поняття, основні ознаки та
класифікація методів адміністративної діяльності. Так, при визначені поняття
методу досліджуються його етимологія, взаємозв’язок з такою правовою
категорією, як методи управління, а
формами

та

функціями

її

також співвідношення з метою,

адміністративної

діяльності.

З’ясовується

призначення їх, а також основні риси та властивості. На підставі проведеного
дослідження формулюються визначення методів адміністративної діяльності,
прямо закріплені в нормативно-правових актах або опосередковано
обумовлені

ними

способи,

засоби,

прийоми

безпосереднього

та

цілеспрямованого впливу спеціальних суб’єктів публічної адміністрації на
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суспільні відносини, що складаються у визначеній сфері з метою
практичного здійснення поставлених

цілей, завдань і функцій [248].Під

методами адміністративної діяльності публічної адміністрації будемо
розуміти заохочення, переконання, примус і контроль [77].Усі ці методи
діяльності

публічної

адміністрації

використовуються

у

сфері

адміністративно-правового забезпечення слідчої діяльності.
Сутність заохочення полягає в тому, що вона стимулює учасників
адміністративно-правових відносин до належної поведінки. Заохочення
призначено

для

стимулювання

активної

діяльності

суб’єктів

адміністративного права, формування правомірної поведінки, зміцнення
засад

справедливості

й

дисципліни

в

адміністративно-правовому

регулюванні.
Досліджуючи

метод заохочення, О. Стрельченко зазначає, що

поведінка особи визначається потребами й іншими суб’єктивними та
об’єктивними моментами, пов’язаними з їх задоволенням. Потреба – це
відчуття нестачі в чому-небудь. Зовнішнім виявом потреби є інтерес, який
можна тлумачити як основу суспільних відносин, оскільки вони складаються
між особистостями з приводу предмета потреби. Інтерес, що проник у
людську свідомість, стає мотивом для досягнення мети. Мотив є
внутрішньою спонукальною причиною. Але на особистість діє не тільки
внутрішній, але й зовнішній чинник у вигляді стимулу. Стимул – це те, що
неодмінно відбивається в почуттях або мисленнєвих образах, водночас
реально торкається потреби й інтересів особистості. Стимули, що визначені
нормативно-правовими актами, набувають характеру правових стимулів.
Правовий стимул –

закріплена в нормі права публічна можливість особи

задовольнити потреби та інтереси шляхом використання свого суб’єктивного
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права і (або) виконання юридичних обов’язків, а також отримати нагороду у
вигляді різних матеріальних та інших благ як закономірний наслідок
правомірної поведінки, що перевищує звичайно пропоновані вимоги.
Правовий стимул є ефективним прийомом практичної реалізації завдань і
функцій публічної адміністрації щодо задоволення загальних публічних
інтересів [473].
Прикладом застосування методу заохочення щодо забезпечення слідчої
діяльності є заохочення, які застосовуються до слідчих відповідно до ст. 9
Дисциплінарного статуту ОВС “Види заохочень”, а саме: За мужність,
відвагу, героїзм, розумну ініціативу, старанність, сумлінне та бездоганне
виконання службових обов’язків до осіб рядового і начальницького складу
можуть бути застосовані такі види заохочень: 1) дострокове зняття
дисциплінарного стягнення; 2) оголошення подяки; 3) нагородження
грошовою

винагородою;

нагородження

Почесною

4)

нагородження

грамотою

цінним

Міністерства

подарунком;

5)

внутрішніх справ

України;6) занесення на “Дошку пошани”; 7) нагородження відзнаками
Міністерства

внутрішніх

справ України ; 8) дострокове присвоєння

чергового спеціального звання;9) присвоєння спеціального звання, вищого на
один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою;10)
нагородження відзнакою Міністерства

внутрішніх

справ “Вогнепальна

зброя”.
Відзнакою Міністерства внутрішніх справ “Вогнепальна зброя” має
право нагороджувати міністр внутрішніх справ України за сумлінну службу,
особливі заслуги в боротьбі зі злочинністю та охороні громадського порядку
осіб начальницького складу. За мужність, відвагу, героїзм, особливі заслуги
перед державою в боротьбі зі злочинністю, охороні громадського порядку
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особи рядового і начальницького складу можуть бути подані до присвоєння
почесних звань та нагородження державними нагородами і відзнаками
Президента України [370].
У проекті Закону “Про дисциплінарний статут Національної поліції”
ст. 6 надано пояснення щодо відзнак і передбачено такі заохочення: 1.
Заохочення є засобом підтримання службової дисципліни, що полягає у
відзначенні поліцейського за успішне виконання ним обов'язків, а також за
інші заслуги перед державою та суспільством.2. До поліцейських можуть
бути застосовані такі види заохочень:1) дострокове зняття дисциплінарного
стягнення;2) занесення на “Дошку пошани”;3) заохочення грошовою
винагородою;4) заохочення цінним подарунком;5) заохочення відомчими
заохочувальними відзнаками Національної поліції України;6) заохочення
відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства внутрішніх справ
України;7)

дострокове

присвоєння

чергового

спеціального

звання;8)

присвоєння спеціального звання, вищого на один ступінь від звання,
передбаченого
заохочувальною

займаною
відзнакою

штатною

посадою;9)

Міністерства

заохочення

внутрішніх

справ

відомчою
України

“Вогнепальна зброя”;10) заохочення відомчою заохочувальною відзнакою
Міністерства внутрішніх справ України “Холодна зброя” [369].
Окрім того, цим же проектом передбачено й державні нагороди,
відзнаки Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, а саме:
1. За мужність, відвагу, героїзм, особливі заслуги перед державою в
боротьбі із злочинністю, забезпеченні публічної безпеки і порядку, зразкове
виконання

службових

обов’язків

може

бути

внесено

подання

про

нагородження державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України поліцейського.
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2. Подання про нагородження державними нагородами України,
відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України керівника
поліції вносить Міністр внутрішніх справ України.
3. Подання про нагородження державними нагородами України,
відзнаками Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України інших
поліцейських вносить Міністр внутрішніх справ України за поданням
керівника поліції.
4. Подання про нагородження державними нагородами України
поліцейського за проявлену мужність, відвагу, героїзм, особливі заслуги в
боротьбі із злочинністю, забезпеченні публічної безпеки і порядку, зразкове
виконання службових обов’язків вноситься незалежно від наявності в нього
дисциплінарних стягнень.
Отже, заохочення як метод у сфері адміністративної діяльності органів
досудового

розслідування

–

це

нормативно

закріплений

засіб

адміністративного впливу, який через інтерес і свідомість направляє волю
громадян, апарату слідчих підрозділів на здійснення корисних з погляду
специфічної публічної адміністрації діянь.
Універсальними методами державного управління, застосовуваними в
усіх галузях і сферах, на всіх рівнях управління, які (у багатьох випадках)
визначають зміст і конкретний прояв інших методів, є переконання
та примус. Ці методи найбільш послідовно реалізуються через механізм прав
і обов'язків, підкреслюють владність управління, особливість відносин влади
й підлеглості.
Метод переконання в діяльності публічної адміністрації полягає в тому,
що адміністрація здійснює попередження правопорушень шляхом упливу на
свідомість і поведінку людей; шляхом проведення роз’яснювальної роботи
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щодо протидії правопорушень через виступи в засобах масової інформації,
навчальних закладах та інше.
Так, наприклад, на думку Ф. Бортняка, заходи адміністративного
права, що застосовуються державною службою, можна поділити на
профілактичні й процесуальні (організаційні, праворегулювальні) [58].
Зміст переконання як особливого способу правового впливу полягає в
тому, щоб суб’єкти державного управління дотримувалися вимог через їх
внутрішнє визнання, а не внаслідок сліпого підпорядкування вимогам влади.
Це

позначає

впровадження

дисциплінованості,

розуміння

того,

що

громадська дисципліна і законність являють собою необхідну умову
успішного устрою правової, незалежної, демократичної держави, а також
формування свідомої звички, спрямованої на дотримання правових вимог,
почуття недопустимості порушення їх, потреби активно боротися з
правопорушеннями.
У

державному

управлінні

застосовуються

такі

основні

види

переконання:організація державних і громадських заходів, спрямованих на
розв’язання конкретних завдань (облік, контроль, прийняття необхідних
документів, проведення семінарів, зборів тощо);виховання (економічне,
правове,

моральне

та

ін.);роз’яснення

завдань

державного

управління;інструктаж осіб підпорядкованого апарату з питань найбільш
дієвого виконання поставлених завдань;заохочення (моральне – подяка,
нагородження почесним знаком, присвоєння почесного звання й ін.,
матеріальне – грошові премії, путівки окремим особам або групам осіб й
ін.);критика роботи й поведінки окремих осіб.
Таким чином, переконання – це система методів правового і
неправового характеру, здійснювана державними та громадськими органами,
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яка виявляється в застосуванні виховних, роз’яснювальних і заохочувальних
заходів з метою формування в громадян розуміння необхідності чіткого
виконання вимог законів та інших правових актів.
Державний примус у нашій країні є допоміжним методом державного
управління. Державний примус – це психологічний або фізичний уплив
державних органів (посадових осіб) на певних осіб з метою примусити,
змусити їх виконувати правові норми. Існує дві форми державного примусу –
судова та адміністративна. Застосовуються й заходи громадського примусу,
які не є державними. Адміністративний примус – це один з видів державного
примусу. Йому, як і державному примусу в цілому, притаманні риси,
державних органів, разом з тим адміністративний примус має особливості,
що

дозволяють

відрізнити

його

від

судового

та

громадського

примусу:адміністративний примус застосовується в державному управлінні
для охорони суспільних відносин, що виникають у цій сфері державної
діяльності;механізм правового регулювання адміністративного примусу
встановлює основи й порядок застосування відповідних примусових
заходів;порядок застосування примусових заходів регулюється, як правило,
нормами адміністративного права, що включають норми адміністративного
законодавства

або

адміністративно-правові

норми;застосування

адміністративного примусу – це результат реалізації державно-владних
повноважень

органів

державного

управління

тільки

у

виняткових,

установлених законодавством випадках, такі заходи можуть застосовуватися
судами (суддями).
Таким чином, адміністративний примус – це система заходів
психологічного або фізичного впливу на свідомість і поведінку людей з
метою досягнення чіткого виконання встановлених обов’язків, розвитку
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суспільних відносин у рамках закону, забезпечення правопорядку й
законності.
Примусові

заходи

адміністративного

характеру

застосовуються

органами виконавчої влади, судами (суддями) для впливу на громадян і
посадових осіб з метою виконання ними юридичних зобов’язань, припинення
протиправних дій, притягнення до відповідальності правопорушників,
забезпечення громадського порядку [50].
Метод примусу спрямований на забезпечення ефективної діяльності
слідчого та повноти збирання доказів під час розслідування кримінальних
правопорушень. Дотриманню прав громадян у кримінальному провадженні,
застосуванню до них заходів процесуального примусу присвячено значну
увагу не лише в національному законодавстві України, а й у міжнародноправових документах з питань здійснення кримінального провадження.
Зокрема, у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права
передбачено, що кожна людина має право на свободу та особисту
недоторканність, на невтручання в особисте та сімейне життя. У цьому
документі зазначено, що ніхто не має бути позбавлений свободи інакше, як
на таких підставах і відповідно до такої процедури, яку встановлено законом.
У кримінальному провадженні права і свободи його учасників
обмежуються найбільшою мірою як по відношенню до осіб, щодо яких
здійснюється кримінальне переслідування (підозрюваних, обвинувачених),
так і осіб, залучених в іншому статусі. Адже провадження досудового
розслідування невідворотно пов’язане із втручанням у сферу особистого
життя людини, застосуванням заходів процесуального примусу і порушенням
недоторканності особи, обмеженням її житлових та інших прав і є
потенційно небезпечним з позицій законності й обґрунтованості дій
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державних органів та посадових осіб, які здійснюють кримінальну
процесуальну діяльність.
Україна, будучи членом Ради Європи та інших міжнародних
організацій, стала на шлях чіткого виконання зобов’язань, визначених у
міжнародних договорах. Передусім це дотримання прав та свобод людини і
громадянина. На сьогодні в державі

приводиться у відповідність з

міжнародними стандартами чине законодавство, що забезпечує створення
необхідної системи права демократичного суспільства. Зростає вплив
міжнародних

норм,

принципів

і

стандартів

права

на

становлення,

удосконалення й розвиток національної системи права, у тому числі й
адміністративного права. Саме правові зміни, що відбулися в Україні,
диктують необхідність нових поглядів на проблематику адміністративноправових способів захисту прав та свобод людини і громадянина відповідно
до стандартів, принципів і норм, напрацьованих світовим співтовариством.
Для розкриття змісту адміністративно-правових гарантій прав і свобод
людини є розуміння того, що на державному рівні забезпечення прав і свобод
людини може здійснюватися лише органами публічного адміністрування або
інститутами громадянського суспільства, що мають відповідні делеговані від
держави повноваження, тому за своєю сутністю є адміністративноправовими.
Зараз в Україні ще недостатньо досліджено питання щодо діяльності
органів публічного адміністрування і організовано створення відповідних
умов для реалізації адміністративно-правових гарантій. У більшості країн
світу адміністративне право розглядається саме через призму забезпечення
прав і свобод людини. Для практичного забезпечення прав і свобод людини
необхідною передумовою є створення та функціювання їх гарантій.
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У науковій літературі є декілька підходів щодо тлумачення поняття
“гарантія”, яке походить із французької мови і означає “запорука; умова, яка
забезпечує

що-небудь” [63].

Більшість учених розглядає ці гарантії з конституційного погляду,
і вважає галузевим видом юридичних (правових) прав і свобод людини. Є і
адміністративно-правові гарантії прав і свобод людини, які мають
настановний характер для діяльності органів публічного адміністрування за
змістом та об’єктом, охоплюють суспільні відносини в різних сферах
життєдіяльності та виникають у процесі виконавчо-розпорядчої діяльності
державних органів публічного адміністрування. У працях вітчизняних
учених існують різні підходи до визначення та виділення в окрему категорію
адміністративно-правових гарантій прав та свобод людини.
На думку В. Б. Авер’янова адміністративно-правові гарантії прав і
свобод громадян виступають як комплекс адміністративно-правових засобів,
що забезпечують повноту, стійкість і стабільність прав і свобод громадян у
сфері державного управління [353]. І. Л. Бородін уважає, що зміст
адміністративно-правових гарантій полягає в практичному здійсненні
державними органами, особливо органами виконавчої влади, відповідно до
законів та підзаконних актів юридичних обов’язків щодо реалізації прав і
свобод громадян, створенні умов для їх реалізації і в разі порушення прав і
свобод громадян застосуванні санкцій [57].Е. О. Олефіренко говорить про те,
що адміністративно-правові гарантії прав і свобод людини є самостійною
сукупністю елементів, закріплених у нормах адміністративного права. Вони є
такими елементами адміністративної правоздатності, як визначена державою
здатність мати права, передбачені адміністративно-правовими нормами, і
такими елементами адміністративної дієздатності, як можливості громадян
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реалізовувати своїми діями конституційні права й обов’язки, конкретизовані
в нормах адміністративного права [316].
Серед учених є думка, що конституційно-правові гарантії прав і свобод
людини необхідно розглядати в декількох аспектах. По-перше, визначати за
вузьким і широким підходами; по друге, – за критерієм класифікації; по-третє
–за предметним змістом. При цьому можливі й інші критерії поділу на види
адміністративно-правових гарантій прав і свобод людини, проте на сьогодні
не розроблено класифікації, яка б систематизувала та враховувала всі
можливі критерії. Окрім того, в Україні немає чіткого діючого механізму
забезпечення прав і свобод людини.
Право на захист є найважливішим, природним, невід’ємним правом
громадянина, а держава його легалізує та закріплює за допомогою процедури
реалізації, унаслідок чого воно стає регульованим законом, юридичним
правом. Створення єдиної системи гарантій особистих прав громадян –
необхідна умова становлення держави, а їх основною гарантією є діяльність
спеціальних організаційно-правових інститутів. Вони функціюють як зі своєї
ініціативи, так і в зв’язку з надходженням до них звернень громадян. В
Україні створюються умови для реалізації прав і свобод людини і
громадянина через визначення системи органів та посадових осіб різних
рівнів, які захищають права і свободи людини і громадянина. Особливого
значення дотримання прав і свобод людини і громадянина набуває під час
розслідування

кримінальних

проваджень

органами

досудового

розслідування.
Таким чином, організація діяльності органів досудового розслідування
є різновидом державного управління та керується засобами, характерними
для державного управління, застосовуючи їх з урахуванням специфіки сфери
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свого функціювання. Відповідно організація діяльності названих органів
неприпустима без застосування певних методів. Ці методи насамперед
характеризують способи впливу суб’єктів організації діяльності органів
досудового

розслідування

на

поведінку

об’єкта

управління

заради

досягнення поставленої мети – підвищення ефективності й досягнення більш
значущих результатів застосування набору гласних і негласних слідчих
(розшукових) дій, оперативно-розшукових, процесуальних та організаційних
заходів в обсязі й послідовності, визначених законом, а також достатніх для
розвязання завдань кримінального провадження. Під методами організації
діяльності органів досудового розслідування слід розуміти сукупність
визначених на нормативно-правовому рівні засобів (способів, прийомів), за
допомогою яких зазначена діяльність має свій вираз. До вказаних методів
відносимо: аналіз, прогноз розвитку, визначення строків виконання та
відповідальних виконавців, облік, перевірку.
Усе вище наведене дає можливість сформулювати наступні висновки
щодо форм та методів адміністративної діяльності суб’єктів публічної
адміністрації щодо забезпечення слідчої діяльності:
1. Визначено, що форми забезпечення діяльності органів досудового
розслідування є різновидом форм адміністративної діяльності публічної
адміністрації при здійсненні адміністративно-правового регулювання, за
допомогою яких забезпечується цілі і завдання забезпечення слідчих і
слідчих органів.
2. Окреслено відмінності організації діяльності органів досудового
розслідування від адміністративної діяльності органів державного управління
та зроблено висновок про необхідність врахування специфіки в аналізованій
сфері. Підкреслюючи, що ці методи насамперед характеризують способи
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впливу суб’єктів організації діяльності органів досудового розслідування на
поведінку об’єкта управління заради досягнення поставленої мети –
підвищення ефективності й досягнення більш значущих результатів
застосування набору гласних і негласних слідчих (розшукових) дій,
оперативно-розшукових, процесуальних та організаційних заходів у обсязі й
послідовності, визначених законом і достатньому для вирішення завдань
кримінального провадження.
3. Доведено, що під методами організації забезпечення органів
досудового розслідування необхідно розуміти сукупність визначених на
нормативно-правовому рівні засобів (способів, прийомів), за допомогою яких
зазначена діяльність знаходить свій вираз.
4. Визначено, що планування є однією з основних форм організації
діяльності органів досудового розслідування, сутність якого полягає у
визначені заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності;
методична робота, як форма організації діяльності органів досудового
розслідування направлена на планове, послідовне та систематичне
забезпечення ефективності такої діяльності); статистична робота, як
планомірний,

науково

обґрунтований

процес

збирання

офіційної

інформації; аналітична робота, у процесі якої визначаються проблеми та
причини їх виникнення в управлінській діяльності органу досудового
розслідування, надання практичної та методичної допомоги.
Отже, форми діяльності публічної адміністрації у сфері забезпечення
слідчої діяльності – це зовнішньо виражена адміністративна діяльність
спеціальних суб’єктів публічної адміністрації (суддівського і виконавчої
гілок влади), яка здійснюється в рамках режиму законності та їх компетенції
для досягнення мети адміністративно-правового забезпечення незалежності
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слідчих, надання їм усього необхідного для якісного і своєчасного
досудового розслідування кримінальних правопорушень.

3.4. Деякі адміністративні процедури адміністративно-правового
забезпечення слідчої діяльності в Україні

У сучасних умовах взаємовідносини особи з відповідними державними
інституціями базуються на визнанні її свободи, дотриманні прав людини та
громадянина, державних гарантій їх забезпечення. Найбільш яскраво
окреслені вище моменти взаємовідносин громадян і держави в особі
уповноважених нею органів виявляються під час надання останніми
адміністративних процедур і послуг.
Питанням, пов’язаним з дослідженням адміністративних процедур,
присвячено наукові праці таких вітчизняних і зарубіжних учених, як
В. Авер’янов, Д. Бахрах, Ю. Битяк, О. Бандурка, Н. Галіцина, Е. Демський,
О. Кузьменко, О. Миколенко, Е. Талапіна, Ю. Тихомиров, В. Шкарупа та ін.
Безпосередньо проблему класифікації видів адміністративних процедур
розробляли С. Агафонов, М. Єфремов, П. Кононов, О. Лагода, І. Лазарєв,
С. Стеценко, В. Тимощук. Але на сьогодні відсутній єдиний підхід до
визначення

критеріїв

класифікації

та

виділення

відповідних

видів

адміністративних процедур.
У юридичній літературі існує декілька підходів до визначення поняття
“процедура”. Низка вчених процедуру розглядають як вид процесу, інші
розглядають процедуру і процес як тотожні об’єкти правової дійсності та
використовують обидва терміни як синоніми. Юридична процедура– це
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нормативно визначений порядок діяльності, спрямований на досягнення
певного юридичного результату [461].
\Прихильники юрисдикційної концепції адміністративного процесу під
процедурою вбачають діяльність повноважних органів влади так званого
позитивного управлінського характеру, а під “процесом” розуміють суто
юрисдикційні провадження.
Представники управлінської концепції процесу зазначають, що процес
складається з двох видів – юрисдикційного процесу та адміністративної
процедури.
Слово “процедура” (від латинського procedo) означає “проходжу”, або
“просуваюсь”, а “процес” (від латинського processus) – “проходження”,
“просування вперед” [460]. Процедура – це самостійне цілісне юридичне
утворення, яке регламентоване юридичними нормами, а в деяких випадках і
звичаєм чи традиціями, визначає порядок здійснення учасниками відносин
юридично й соціально значущих дій та забезпечує реалізацію нормативноправового регулювання суспільних відносин. У лексичному плані процедура
визначається як “установлена, прийнята послідовність дій для здійснення або
оформлення якої-небудь справи” [163] та “офіційний порядок дій, виконання,
обговорення чого-небуть” [315].
Так, на думку О. В. Кузьменко в процедурі відсутня головна
детермінанта процесу – подовженість у часовому вимірі. Якщо явище
процесу це передусім динаміка, безперервний рух, виражений у послідовних
переходах від одного стану до іншого, то процедура – не що інше, як
дискретність такого руху. Процедура не є явищем, наділеним часовою
динамікою [257]. Т. О. Коломоєць зазначає, що процедура не є рухом або
діяльністю і становить лише процесуальні етапи. Процедура – це розташовані

284
на часовому відтинку віхи, від яких і до яких здійснюється розвиток явища,
його прогрес або регрес [212].. На думку Л. Л. Попова, адміністративні
процедури – це процедури здійснення різних видів позитивної управлінської
діяльності (процедури нормотворчої діяльності, процедури реалізації прав і
обов’язків громадян та організацій у сфері управління, процедури
контрольної діяльності), а також процедури, пов’язані з організацією роботи
апарату органів виконавчої влади. Така діяльність характеризується як
організаційно-процедурна, що здійснюється органами виконавчої влади в
процесі реалізації своїх функцій [349]. Головне завдання адміністративних
процедур – сприяння реалізації прав і свобод та законних інтересів фізичних і
юридичних осіб. Процедурні норми складають основу позитивної діяльності
публічної адміністрації. Чітке встановлення адміністративних процедур
сприяє створенню сприятливих умов взаємодії громадян і виконавчих
структур, їхньої відкритості, прозорості процесу підготовки й ухвалення
управлінських рішень, обмеженню адміністративного свавілля та посадових
зловживань [78].
Професор В. Авер’янов зазначав, що адміністративні процедури здатні
істотно сприяти підвищенню ефективності управлінської діяльності, чіткому
виконанню функцій і повноважень органів та посадових осіб. Але головне,
ці процедури повинні забезпечити необхідну послідовність у реалізації
громадянами своїх прав та свобод і стати дієвою перешкодою для
суб’єктивізму й свавілля службовців органів виконавчої влади [8].
Ю. Тихомиров і Е. Талапіна, здійснюючи розподіл адміністративних
процедур відповідно до видів завдань, які вирішуються в межах компетенції
суб’єктів, запропонували таку класифікацію:

організаційні процедури

(розподіл обов’язків, регламент взаємин); прийняття рішень (правових актів,
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усних рішень тощо); використання інформації (документообіг, інформаційне
обслуговування);

вирішення

функціональних

завдань

(економічних,

фінансових та ін.); делегування повноважень; здійснення юридичних дій
(ліцензування та ін.);

проведення координації; здійснення контролю;

діяльність у межах цільових програм; розгляд звернень громадян; розгляд
пропозицій громадських об’єднань; вирішення розбіжностей та суперечок;
дії в екстремальних ситуаціях; порядок реорганізації та ліквідації організацій;
міжнародні та змішані процедури [481].
І. Лазарєв

виділяє

такі

види

адміністративних

процедур,

що

здійснюються органами виконавчої влади у взаєминах із громадянами та їх
організаціями: 1) правопредставницькі процедури; 2) процедури, пов’язані із
забезпеченням виконання обов’язків громадянами та їх організаціями; 3)
ліцензійно-дозвільні процедури; 4) реєстраційні процедури; 5) контрольнонаглядові процедури; 6) державно-заохочувальні процедури [264].
На думку Е. Ф. Демського, усі процедури класифікуються на три
групи, а саме:перша група процедур – передбачає наявність спору між
сторонами – спрямована на вирішення цих спорів у суді. Характеризується
змагальністю сторін у процесі. До цієї групи належать процедури,
врегульовані законодавством з адміністративного судочинства і здійснювані,
як правило, за ініціативою фізичних чи юридичних осіб;друга група
процедур – передбачає наявність порушених прав, а також необхідність
задоволення законних прав та інтересів громадян чи юридичних осіб й
інтересів держави – спрямована на розгляд і вирішення конкретних
адміністративних індивідуальних справ. Характеризується імперативним
регулюванням відносин, здійснюється за ініціативою як органів владних
повноважень, їхніх посадових і службових осіб, так і за ініціативою
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приватних (фізичних чи юридичних) осіб;третя група процедур – передбачає
необхідність внутрішньої самоорганізації органів владних повноважень –
спрямована на забезпечення реалізації форм і методів державного
управління. Характеризується застосуванням як методів субординації, так і
координації поведінки суб’єктів відносин. У більшості випадків здійснюється
за ініціативою органів владних повноважень, їхніх посадових і службових
осіб

[145].Виходячи з основних завдань діяльності слідчого, розглянемо

певні процедури адміністративно-правового забезпечення слідчої діяльності,
а саме реєстраційну процедуру. Поняття “реєстраційні” має тісний
взаємозв’язок із такими поняттями, як “реєстрація” та “реєстр”. Стосовно
першого зазначимо, що це поняття походить з пізнолатинської мови від слова
“registratio” й у перекладі означає “внесення до списку, переліку” [511].У
сучасній українській мові слово “реєстрація” означає дію за значенням
реєструвати, тобто:фіксувати, перевіряти за допомогою приладів яке-небудь
явище, спостереження, якийсь факт; уносити кого-, що-небудь у список,
книгу для запису справ, документів, майна, земельних володінь тощо з метою
обліку або надання йому законної чинності; автоматично записувати
значення вимірюваної величини, що змінюється в часі.
Слово “реєстр” можна вживати в кількох значеннях, зокрема,
як:список, письмовий перелік кого-, що-небудь; список, перелік у словнику
слів, що тлумачаться або перекладаються іншою мовою; книга для запису
справ, документів, майна, земельних володінь, обліку наявності, руху коштів
та цінностей тощо [461].
Згідно зі ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України [252]
початком

досудового

розслідування

є

прийняття

рішення

слідчим,

прокурором невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, унести
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відповідні

відомості

(повідомлення

про

вчинене

кримінальне

правопорушення або самостійно виявлені ним з будь-якого джерела
обставини,

що

можуть

свідчити

про

вчинення

кримінального

правопорушення) до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати
розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування,
визначається керівником органу досудового розслідування. Досудове
розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного
реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових
розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються
Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством
внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним
антикорупційним бюро України, органом, що здійснює контроль за
додержанням податкового законодавства.
Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та
ведення встановлений Положенням про порядок ведення Єдиного реєстру
досудових розслідувань, який затверджено Наказом Генерального прокурора
України № 139 від 6.04.2016 та зареєстровано в Міністерстві юстиції
України05 травня 2016 р. за № 680/28810 [389]. Реєстр – створена за
допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до
якої здійснюються збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення
даних, що використовуються для формування звітності, а також надання
інформації про відомості, унесені до Реєстру, з дотриманням вимог
кримінального процесуального законодавства та законодавства, яким
урегульовано питання захисту персональних даних і доступу до інформації з
обмеженим

доступом.

Держатель

здійснює:

розроблення

засобів

організаційного, методологічного та програмно-технічного ведення Реєстру;
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виконання функцій адміністратора електронної бази даних (технічне й
технологічне створення та супроводження програмного забезпечення
Реєстру, адміністрування та моніторинг використання системи, зберігання й
захист даних Реєстру, контроль права доступу тощо); організацію взаємодії з
базами даних Міністерства внутрішніх справ України та Державної судової
адміністрації

України;

розроблення

й удосконалення

нормативних

документів щодо створення, ведення та користування даними Реєстру.
Окрім того, виконання функцій адміністратора Реєстру також
покладається на регіональні прокуратури (за винятком військових), якими
забезпечуються адміністрування та моніторинг використання системи,
надання (обмеження) реєстраторам доступу до Реєстру у визначених цим
Положенням випадках, перевірка дотримання дисципліни та системи
безпеки, проведення навчання щодо наповнення й користування Реєстром, а
також виконання інших функцій, передбачених цим Положенням.
Відповідно п.7 цього наказу користувачі та реєстратори військових
прокуратур регіонів, підпорядкованих їм прокуратур гарнізонів та інших
військових прокуратур (на правах місцевих) отримують носії з електронним
ключем доступу в регіональних прокуратурах за місцем розташування цих
прокуратур.
Реєстраторами Реєстру

є:прокурори, у тому числі керівники

прокуратур; керівники органів досудового розслідування;слідчі органів
прокуратури, поліції, безпеки, органів, що здійснюють контроль за
додержанням податкового законодавства, та органів Державного бюро
розслідувань; детективи підрозділів детективів і внутрішнього контролю
Національного антикорупційного бюро України (далі – Національне бюро),
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уповноважені

здійснювати

досудове

розслідування

кримінальних

правопорушень.
Користувачами Реєстру (далі – Користувач) є:керівники прокуратур та
органів досудового розслідування;прокурори;слідчі органів поліції, безпеки,
органів,

що

здійснюють

контроль

за

додержанням

податкового

законодавства, та Державного бюро розслідувань, детективи Національного
бюро;інші

уповноважені

розслідування,

які

особи

виконують

органів
функції

прокуратури
з

та

досудового

інформаційно-аналітичного

забезпечення правоохоронних органів та ведення спеціальних обліків
(оперативних, оперативно-облікових, дактилоскопічних тощо) відповідно до
чинного законодавства.
Відомості про Реєстратора та Користувача заносяться до довідника
організаційної структури Реєстру окремо щодо кожного органу досудового
розслідування та прокуратури.
Кадрові підрозділи органів прокуратури, поліції, Служби безпеки
України, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового
законодавства, Національного бюро, Державного бюро розслідувань у день
підписання наказу про призначення чи звільнення керівника прокуратури,
прокурора, керівника органу досудового розслідування та слідчого,
детективів підрозділів детективів та внутрішнього контролю Національного
бюро письмово повідомляють про це осіб, відповідальних за ведення
довідників зазначених відомств, для внесення до них змін про Реєстратора та
Користувача.
Унесення відомостей здійснюється шляхом занесення реєстратором
інформації до Реєстру та вибору даних у довідниках для заповнення
документів первинного обліку. Після внесення відомостей до Реєстру
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реєстратором проводиться накладення електронного цифрового підпису.
Використання електронного підпису здійснюється відповідно до Закону
України “Про електронний цифровий підпис” [372]. До Єдиного реєстру
досудових розслідувань вносяться відомості про:1) дату надходження заяви,
повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого
джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального
правопорушення;2) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого
або заявника;3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть
свідчити про вчинення кримінального правопорушення;4) короткий виклад
обставин,

що

можуть

свідчити

про

вчинення

кримінального

правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого
джерела;5) попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з
зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну
відповідальність;6) прізвище, ім’я, по батькові та посада службової особи,
яка внесла відомості до реєстру, а також слідчого, прокурора, який вніс
відомості до реєстру та / або розпочав досудове розслідування;7) інші
обставини,

передбачені

положенням

про

Єдиний

реєстр

досудових

розслідувань.
У Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується
дата

внесення

інформації

та

присвоюється

номер

кримінального

провадження.Слідчий невідкладно в письмовій формі повідомляє прокурора
про початок досудового розслідування, підставу початку досудового
розслідування

та

інші

відомості.Якщо

відомості

про

кримінальне

правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань унесено
прокурором, він зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного дня, з
дотриманням правил підслідності передати наявні у нього матеріали до
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органу досудового розслідування та доручити проведення досудового
розслідування.
Формування Реєстру розпочинається з внесення до нього слідчим,
прокурором відповідних відомостей про кримінальне правопорушення,
зазначене в заяві чи повідомленні про його вчинення або виявлених ними
самостійно з будь-якого джерела. Усні заяви вносяться слідчим або
прокурором до протоколу, який підписується заявником.
Заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення вважаються
поданими з моменту попередження особи про кримінальну відповідальність
(за винятком випадків, коли таке попередження неможливо здійснити з
об’єктивних причин: надходження заяви, повідомлення поштою, іншим
засобом зв'язку, непритомний стан заявника, відрядження тощо).
Унесення відомостей реєстратором здійснюється шляхом заповнення
реквізитів статистичних карток або автоматизованого набору відповідних
даних у довідниках і включення їх до документів первинного обліку.
Номер кримінального провадження складається з таких реквізитів:
код органу, який розпочав досудове розслідування, рік, код відомства та
територіального органу, номер кримінального провадження. Реквізити
номера кримінального провадження зберігаються на всіх стадіях досудового
розслідування.
Право доступу до відомостей, які внесені до Реєстру, мають:
Держатель у повному обсязі з урахуванням повноважень, якими наділені
прокурори та керівники підрозділів Генеральної прокуратури України;
прокурори та керівники прокуратур Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя, спеціалізованих (на правах обласних), міських,
міських з районним поділом, районних, міжрайонних і прирівняних до них
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прокуратур у межах кримінальних правопорушень, щодо яких слідчими
прокуратури та слідчими піднаглядних їм органів провадиться досудове
розслідування; слідчі та керівники органів досудового розслідування –
органів прокуратури, поліції, Служби безпеки України; органів, що
здійснюють

контроль

за

додержанням

податкового

законодавства;

Національного бюро, Державного бюро розслідувань (з моменту створення)
– у межах кримінальних правопорушень, щодо яких цими органами
провадиться

досудове

розслідування

додержанням

вимог

кримінального

та

здійснюється

процесуального

контроль

за

законодавства;

користувачі – у межах наданих адміністратором прав доступу для отримання
інформації про розпочаті досудові розслідування та прийняті під час
досудового розслідування рішення, забезпечення ведення спеціальних
обліків, проведення аналізу результатів діяльності правоохоронних органів.
У Реєстрі автоматично фіксується дата внесення інформації.
Відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу. До витягу з Реєстру
включається інформація про: номер кримінального провадження; дату
надходження заяви, повідомлення та дату внесення відомостей про заяву,
повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Реєстру, правову
кваліфікацію кримінального правопорушення; прізвище, ім'я, по батькові
потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та ідентифікаційний
код ЄДРПОУ); короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення
кримінального правопорушення; прізвище, ім’я, по батькові та дату
народження особи, яку повідомлено про підозру; орган досудового
розслідування; прізвище, ім’я, по батькові слідчого, який здійснює досудове
розслідування, або прокурора, який здійснює процесуальне керівництво.
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Реєстратори самостійно формують (отримують) витяг з Реєстру в
межах унесеної в кримінальному провадженні інформації та посвідчують
його своїм підписом.
Принцип усебічності, повноти й об’єктивності дослідження всіх
обставин у вчиненого злочину припускає отримання слідчим різного роду
інформації, знання й оперування якою дозволять визначити шляхи збирання
доказів і встановити істину про його скоєння. Дієвим засобом зосередження в
розпорядженні слідчого необхідної інформації є витребування від установ,
підприємств, організацій, посадовців і громадян, предметів і документів, що
можуть установити необхідні в справі фактичні дані. Цей організаційний
захід частіше за все проводиться слідчим під час отримання таких предметів і
документів, подальше дослідження яких може допомогти розв’язати важливі
завдання досудового розслідування: 1) виявлення особи, яка вчинила злочин;
2) установлення деяких обставин, пов’язаних зі злочином, який розслідується
(виявлення співучасників обвинувачуваного; розкриття всіх фактів діяльності
обвинувачуваного; установлення особи вбитого, померлого й ін.); 3) розшук
відомих злочинців, що переховуються; розшук викраденого (нажитого
злочинним шляхом) майна; 4) установлення причин і умов, що сприяють
здійсненню злочинів.
До внесення відомостей до ЄРДР слідчий може виконувати лише
огляд місця події, що

є одним з основних заходів щодо розслідування

кримінальних правопорушень, складається з двох етапів: організаційні дії до
виїзду на місце події та організаційні дії після прибуття на місце. Підготовчі
дії до виїзду на місце події полягають у виконанні таких завдань: 1) слідчий
має уточнити характер події згідно з повідомленням, яке надійшло; 2) ужити
заходів (через органи поліції або адміністрацію установи) щодо охорони
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місця події та надання допомоги потерпілим; 3) ужити заходів щодо безпеки
громадян на ділянках, які межують з місцем події; 4) перевірити готовність
науково-технічних засобів; 5) розв’язати питання щодо транспортних засобів,
що необхідні для виїзду на місце події; 6) визначити коло осіб, які братимуть
участь

в

огляді

згідно

з

характером

злочину

(судово-медичний

експерт,експерт-криміналіст, кінолог); 7) знайти й запросити понятих,
особливо у випадках, коли місцем події є віддалена місцевість або огляд
відбувається в нічний час [305].
Слідчому необхідно застосовувати заходи щодо охорони цього місця
з метою збереження матеріальних слідів злочину й цілісної картини місця
вчинення злочину. Інколи проведення окремої слідчої дії потребує обмеженої
території. У таких випадках з цієї території видаляють сторонніх осіб,
виставляють пости або огородження. Незручності також можуть виникати і
під час проведення слідчих дій на території, розташованій у місцях великого
скупчення людей, руху транспорту, у виробничих приміщеннях з постійно
діючими механізмами. Якщо місце події знаходиться у виробничому
приміщенні, слідчий повинен погодити питання про проведення огляду з
адміністрацією, з’ясувати питання про цикл робіт, про правила техніки
безпеки, яких необхідно дотримуватися в період огляду [268].
Розпочинаючи розслідування після внесення відомостей до ЄРДР,
слідчий повинен скласти план розслідування кримінальних правопорушень,
який матиме сенс і практичну значущість лише в тому випадку, якщо він
включає графік виконання запланованих дій та може постійно корегується з
урахуванням результатів уже проведених слідчих та інших дій. До складання
плану ставляться такі вимоги, як: 1) конкретність – виявляється в чіткому
визначенні завдань, термінів, виконавців тощо;2) послідовність – обумовлює
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порядок у проведенні планованих дій;3) узгодженість – установлює
взаємозв’язок плану розслідування кримінальних правопорушень, який
складається, з іншими планами;4) взаємообумовленість реквізитів плану –
визначає число й характер граф плану, необхідні підписи тощо;5)
коригування – виявляється під час унесення за необхідності уточнень, змін,
доповнень, коректив до складеного плану.
Серед процесуальних дій особливе значення мають дії, спрямовані на
збирання, фіксацію, перевірку доказів. Такі дії є слідчими, їх характеризують
певні положення, за допомогою яких можна відмежувати слідчі дії від
процесуальних. Слідчі дії мають пізнавальну спрямованість, тобто вони
завжди спрямовані на збирання, фіксацію й перевірку доказів. Проведення
слідчих дій істотно зачіпає права і законні інтереси осіб, у зв’язку з чим деякі
з них можуть бути проведені тільки після дачі згоди на те суду.
Процесуальний порядок проведення слідчих дій детально закріплений
у

кримінально-процесуальному

законі

та

в

необхідних

випадках

забезпечується державним примусом. У Кримінальному процесуальному
кодексі в главі 10 “Заходи забезпечення кримінального провадження” ст. 131
передбачені види таких заходів [252]. Так, тимчасовий доступ до речей і
документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження і не
відноситься до слідчих дій. Відповідно до ст. 99 КПК України протоколи
процесуальних дій та додатки до них, а також носії інформації, на яких за
допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії, є документами,
тобто спеціально створеними з метою збереження інформації матеріальними
об’єктами, що містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку,
зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи
обставин, встановлених під час кримінального провадження. Відповідно до
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ст.159 КПК доступ до документів і речей полягає в тому, що стороні
кримінального

провадження

особою,

у

володінні

якої

знаходяться

документи, може бути надана можливість ознайомитися з ними, зробити їх
копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) лише в разі прийняття відповідного
рішення слідчим суддею чи судом. Тимчасовий доступ до речей і документів
здійснюється на підставі ухвали слідчого судді чи суду, яка є обов’язковою
до виконання, якщо вона оформлена з дотриманням усіх вимог КПК України
та пред’явлена до виконання особою, яка в ній зазначена, і тій особі, яка
вказана також у цій ухвалі. Виконання ж неправильно оформленої ухвали чи
виконання хоча й правильно оформленої ухвали, але неналежним чином
(надання не тих документів, що зазначені в ухвалі, не тим особам, яким треба
було б їх надати відповідно до ухвали, не тими особами, які зобов’язані
ухвалою

такі

документи

надати)

є

порушенням

кримінального

процесуального та іншого законодавства.
Ненадання слідчому необхідних документів може потягти за собою
проведення обшуку. Відповідно до ст. 234 КПК обшук як слідча (розшукова)
дія проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини
вчинення

кримінального

правопорушення,

відшукання

знаряддя

кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті
його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Він здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Для того щоб провести таку слідчу дію, слідчому необхідно виконати
низку певних процедур, а саме:

по перше, слідчий за погодженням

із прокурором або сам прокурор мають звернутися до слідчого судді з
відповідним клопотанням. В ухвалі має бути вказано житло чи інше
володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають
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бути піддані обшуку. Обшукувати інші приміщення забороняється. В ухвалі
про обшук мають бути зазначені речі, документи або особи, для виявлення
яких проводиться обшук, якщо вони не вказані, то ухвала вважається не
чинною. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її
постановлення.
Процедура обшуку описана в ст. 236 КПК України [252]. Так, обшук
може проводити лише слідчий чи прокурор. Для участі в проведенні обшуку
може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та
інші учасники кримінального провадження, спеціалісти, що мають потрібні в
таких випадках спеціальні знання. Слідчий чи прокурор повинні вжити
належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку
осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.
Обшук житла чи іншого володіння особи повинен відбуватися в час,
коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними
володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме , що виконання такої
умови може суттєво зашкодити меті обшуку.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє
житлом чи іншим володінням, а за її відсутності – іншій присутній особі
повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія. Особа, яка проводить
обшук, зобов’язана роз’яснити особам, присутнім при обшуку, їхні права й
обов’язки відповідно до їхнього процесуального статусу, у тому числі роботи
заяви, що підлягають занесенню до протоколу.
Слідчий, прокурор мають право заборонити будь-якій особі залишити
місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають
проведенню обшуку. У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні
копія ухвали повинна бути залишена на видному місці в житлі чи іншому
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володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов’язаний забезпечити
схоронність майна, що знаходиться в житлі чи іншому володінні особи, та
неможливість доступу до нього сторонніх осіб. У процесі обшуку слідчий,
прокурор можуть вилучити лише ті речі, предмети, документи тощо, які
мають значення лише для кримінального провадження, про що складається
відповідний

протокол.

Уповноважена

службова

особа

зобов’язана

забезпечити схоронність тимчасово вилученого майна. Процедура його
зберігання визначена інструкцією про порядок вилучення, обліку, зберігання
й передавання речових доказів у кримінальних провадженнях, цінностей та
іншого майна органами досудового розслідування і суду, затвердженої
наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ,
Державної податкової адміністрації, Служби безпеки України, Верховного
Суду

України,

Державної

судової

адміністрації

України

№

51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 року [186], яка спрямована на
встановлення єдиних правил вилучення, обліку, зберігання та передаваня не
лише речових доказів, а й цінностей та іншого майна для всіх органів.
Положення цього нормативно-правового акта стосуються:а) речових доказів
– матеріальних об’єктів, які були знаряддям учинення кримінального
правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які
можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються
під час кримінального провадження, у тому числі предмети, які були
об’єктом кримінально протиправних дій (гроші, цінності та інші речі) і були
набуті кримінально протиправним шляхом;б) предметів і документів, обіг
яких заборонено (якщо у власника немає дозволу на придбання їх і
зберігання);в)

документів,

які

засвідчують

особу

заарештованих

підозрюваних, обвинувачених;г) інших документів, що мають значення у
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справі;д) грошей та інших цінностей, виявлених під час накладення арешту
на майно підозрюваних, обвинувачених, підсудних або осіб, які несуть за
законом матеріальну відповідальність за їхні дії, на які може бути звернено
стягнення з метою відшкодування заподіяної матеріальної шкоди або
забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна [186]. Однак у
цій інструкції відсутні дані про інші документи, які підпадають під ст. 123
КПК України (витратити, пов’язані зі зберіганням і пересиланням речей і
документів), що не мають значення для кримінального правопорушення, але
були вилучені під час обшуку (наприклад, документи інших осіб, звітна
документація та інше).
Ефективність діяльності слідчих органів досудового розслідування
щодо організації кримінального провадження, особливо з тяжких або
особливо тяжких злочинів, не може здійснюватися без проведення негласних
слідчих

(розшукових)

дій.

Забезпечення

досудового

розслідування

кримінальних правопорушень значною мірою залежить від того, як
організовано

взаємодію

працівників

органів

досудового

слідства,

прокуратури, слідчого судді та суду, оперативних та інших працівників
правоохоронних органів з моменту реєстрації повідомлення в Єдиному
реєстрі досудового розслідування і до прийняття остаточного рішення.
Інструкцією

“Про

організацію

проведення

негласних

слідчих

(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному
провадженні” [301] визначено загальні засади та єдині вимоги до організації
проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчими органів досудового
розслідування

або

за

їх

дорученням

чи

дорученням

прокурора

уповноваженими оперативними підрозділами, а також використання їхніх
результатів у кримінальному провадженні.Суб’єктами, уповноваженими на
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проведення

негласних

слідчих

(розшукових)

дій,

є:

слідчі

органів

прокуратури (на час дії п. 1 розділу XI “Перехідних положень” КПК
України), органів внутрішніх справ, органів безпеки; органу, що здійснює
контроль за додержанням податкового законодавства; органу державного
бюро розслідувань (з дня початку його діяльності), а також уповноважені
оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки; органів, що
здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; органів і
установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної пенітенціарної
служби України, органів Державної прикордонної служби України, органів
Державної митної служби України, які проводять негласні слідчі (розшукові)
дії за письмовим дорученням слідчого, прокурора, який здійснює нагляд за
додержанням законів слідчими під час проведення досудового розслідування
у

формі

процесуального

керівництва.

Так,

до

негласних

слідчих

(розшукових) дій, які проводяться виключно в кримінальному провадженні
щодо

тяжких

або

особливо

тяжких

злочинів

зараховують:аудіо-,

відеоконтроль особи (негласна, без відома особи, фіксація розмови особи або
інших звуків, рухів, дій, пов’язаних з її діяльністю або місцем перебування
тощо), накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК України), що
полягає в забороні установам зв’язку та фінансовим установам вручення
кореспонденції адресату без відповідної вказівки слідчого, прокурора;огляд і
виїмка кореспонденції (ст. 262 КПК України), що полягає в негласному
відкритті й огляді затриманої кореспонденції, на яку накладено арешт, її
виїмці або знятті копії чи отриманні зразків, нанесенні на виявлені речі й
документи спеціальних позначок, обладнанні їх технічними засобами
контролю, заміні речей і речовин, що становлять загрозу для навколишніх чи
заборонені у вільному обігу, на їхні безпечні аналоги;зняття інформації з
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транспортних

телекомунікаційних

мереж,

що полягає

в

негласному

проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження,
відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою, а також
одержанні, перетворенні й фіксації різних видів сигналів, що передаються
каналами зв’язку (знаки, сигнали, письмовий текст, зображення, звуки,
повідомлення

будь-якого

виду);зняття

інформації

з

транспортних

телекомунікаційних мереж (контроль за телефонними розмовами, каналами
зв’язку мережі Інтернет); зняття інформації з електронних інформаційних
систем без відома її власника, володільця або утримувача (ст. 264 КПК
України), що полягає в одержані інформації, у тому числі із застосуванням
технічного

обладнання,

машинах

(комп’ютер),

яка

міститься
автоматичних

в

електронно-обчислювальних
системах,

комп’ютерній

мережі;обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння
особи (ст. 267 КПК України), що полягає в таємному проникненні слідчого
чи уповноваженої особи без відома власника чи володільця, приховано, під
псевдонімом або із застосуванням технічних засобів у приміщення та інше
володіння для встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи
або безпосередньо з метою виявлення й фіксації слідів злочину, проведення
огляду, виявлення документів, речей, що мають значення для досудового
розслідування, виготовлення копій чи їхніх зразків, виявлення осіб, які
розшукуються, або з іншою метою для досягнення цілей кримінального
провадження;спостереження за річчю або місцем у публічно доступних
місцях (ст. 269 КПК України), що полягає у візуальному спостереженні за
певною річчю або певним місцем слідчим чи уповноваженою особою для
фіксації її переміщення, контактів з нею певних осіб, подій у певному місці
для перевірки відомостей під час досудового розслідування тяжкого чи
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особливо тяжкого злочину або застосуванні з цією метою спеціальних
технічних засобів для спостереження;аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270
КПК України), що полягає в застосуванні технічного обладнання в публічно
доступному місці з метою фіксації відомостей (розмов, поведінки осіб, інших
подій), які мають значення для кримінального провадження, без відома
присутніх у ньому осіб;контроль за вчиненням злочину (ст. 271 КПК
України);негласне

отримання

зразків,

необхідних

для

порівняльного

дослідження (ст. 274 КПК України), що полягає в діях слідчого чи
уповноваженої особи, які дозволяють без відома власника чи володільця
отримати зразки матеріалів, сировини, виробів тощо, у тому числі в публічно
не доступних місцях.
Усі

вищеперераховані

дії

виконуються

відповідно

до

регламентованого порядку, де прийняття рішень чи надання дозволів на
проведення негласних слідчих (розшукових) дій входять до компетенції
слідчого судді (зокрема, такими діями є аудіо- чи відеоконтроль особи,
накладення арешту на кореспонденцію, огляд і виїмка кореспонденції, зняття
інформації з транспортних телекомунікаційних мереж чи з електронних
інформаційних

систем,

обстеження

публічно

недоступних

місць,

спостереження за особою та інші ).
Із призначенням слідчого судді всі слідчі та інші дії, які обмежують
конституційні права людини, повинні проводитися виключно за його
рішенням. Тому і в тих невідкладних випадках, коли слідчий має право
провести процесуальні дії без відповідного рішення слідчого судді, останній
має бути негайно повідомлений про них і з урахуванням конкретних
обставин прийняти рішення про визнання отриманих фактичних даних
допустимими доказами. Як гарант забезпечення прав і свобод людини на
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досудовому розслідуванні щодо кримінального провадження слідчий суддя
повинен мати такі важелі, які б надавали йому реальну можливість
здійснювати контроль за законністю провадження, у зв’язку з чим
пропонуємо віднести до компетенції слідчого судді повноваження, що
пов’язані із забезпеченням прав учасників кримінального процесу, а саме:
розв’язання питання про допуск захисника до участі у справі в разі відмови
слідчого, відвід захисника та прийняття відмови захисника від виконання
обов’язків; здійснення контролю під час ознайомлення учасників з
матеріалами

кримінального

провадження;

прийняття

рішення

про

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у провадженні за матеріалами
кримінального провадження тощо.
Так, для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його
завершення необхідно подати клопотання стороною захисту, потерпілого і
його представника чи законного представника про виконання будь-яких
процесуальних дій, після чого слідчий, прокурор зобов’язані розглянути
подане клопотання в строк не більше трьох днів з моменту подання і
задовольнити його за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду
клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або
часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована
постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а в разі
неможливості вручення з об’єктивних причин – надсилається їй.
Також слідчий, прокурор зобов’язані за клопотанням сторони захисту,
потерпілого

надати

їм

матеріали

досудового

розслідування

для

ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки
щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих
матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження
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може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова в наданні для
ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в
матеріалах досудового розслідування, не допускається. Під час ознайомлення
з матеріалами досудового розслідування особа, яка його здійснює, має право
робити необхідні виписки та копії.
Зупинення кримінального провадження передбачено ст. 284 КПК
України [252]. До зупинення досудового розслідування слідчий зобов’язаний
виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких
необхідне та можливе, а також усі дії для встановлення місцезнаходження
особи.
Якщо в кримінальному провадженні є два або декілька підозрюваних,
а підстави для зупинення стосуються не всіх, прокурор має право виділити
досудове розслідування й зупинити його стосовно окремих підозрюваних.
Досудове

розслідування

зупиняється

вмотивованою

постановою

прокурора або слідчого за погодженням із прокурором, відомості про що
вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Копія постанови
надсилається стороні захисту, потерпілому, які мають право її оскаржити
слідчому судді.
Після зупинення досудового розслідування проведення слідчих
(розшукових) дій не допускається, крім тих, що спрямовані на встановлення
місцезнаходження підозрюваного. Кримінальним процесуальним кодексом
передбачена можливість закриття кримінального провадження як на стадії
досудового розслідування, так і під час судового провадження.
Крім того, ч. 2 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України
встановлено, що кримінальне провадження закривається судом:1) у зв’язку зі
звільненням особи від кримінальної відповідальності;2) якщо прокурор
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відмовився від підтримання державного обвинувачення, за винятком
випадків, передбачених КПК.
Цей перелік є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.
Важливе

значення

має

правильна

класифікація

підстав

закриття

кримінального провадження.
Підстави для закриття кримінального провадження також можна
поділити на реабілітуючі та нереабілітуючі. Реабілітація означає, що особа,
яка не вчинила кримінального діяння, передбаченого кримінальним
законодавством, як результат, має право на реабілітацію. До реабілітуючих
підстав закриття кримінального провадження, за ст. 130 КПК України,
належать ті, які свідчать про повну невинуватість особи у вчиненні
кримінального правопорушення, що їй інкримінується, тягнуть за собою
зняття з неї підозри, відновлення її гідності, репутації, а також
відшкодування (компенсацію) шкоди, завданої незаконними рішеннями,
діями чи бездіяльністю органу, який здійснює оперативно-розшукову
діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду.
Порушення норм інших галузей права, норм моралі не знімає з держави
обов’язку поновити цю особу в її правах.
Нереабілітуючі

підстави

закриття

кримінального

провадження

передбачені п.п. 5–8 ч. 1 та п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України [252]. Для
застосування їх необхідно встановити факт учинення конкретною особою
протиправного діяння, передбаченого законом України про кримінальну
відповідальність, що не надає права цій особі на реабілітацію.
Про закриття кримінального провадження слідчий, прокурор виносить
постанову,

яку

може

бути

оскаржено

в

порядку,

установленому

Кримінальним процесуальним кодексом України. Якщо прокурор відповідно
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до ч. 1 ст. 340 КПК України в результаті судового розгляду дійде
переконання, що пред’явлене обвинувачення не підтверджується і викладе
мотиви відмови від державного обвинувачення у своїй постанові, потерпілий
також відмовиться від наданого йому права підтримувати обвинувачення або
буде підтримувати обвинувачення, але воно не буде доведено (скасовано)
ч. 2–6 ст. 340 КПК України. Суд зобов’язаний не закрити провадження, як
зазначено в законі, а винести виправдовувальний вирок.
Проведення організаційних заходів слідчого щодо забезпечення
відшкодування

(компенсації)

матеріальної

шкоди

в

кримінальному

провадженні, цивільний позовмають важливе значення в діяльності
правоохоронних органів. Ст. 127 КПК України передбачено способи захисту
майнових прав потерпілих від кримінального правопорушення, ч. 1 введено
як

добровільне

відшкодування

шкоди,

заподіяної

кримінальним

правопорушенням, підозрюваним, обвинуваченим, а також за його згодою
будь-якою іншою фізичною чи юридичною особою. Однак механізм
відновлення майнових прав потерпілого від кримінального правопорушення
за згодою будь-якої іншої фізичної чи юридичної особи не передбачений у
КПК України.
Відшкодування

(компенсація)

матеріальної

шкоди,

заподіяної

злочином, передбачено главою 9 КПК України як один з основних
функціональних обов’язків у діяльності слідчого зі встановлення істини в
межах

конкретного

акту

розслідування.

Комплекс

дій

слідчого

із

забезпечення відшкодування матеріальної шкоди або можливої конфіскації
включає окремі слідчі дії (наприклад, допит, виїмка, обшук) й організаційні
заходи (накладення арешту на майно, вилучення майна, передавання майна
на зберігання). Проте якщо для вказаних організаційних заходів слідчого
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забезпечення відшкодування матеріальної шкоди або можливої конфіскації –
основна і єдина мета їх проведення, то для слідчих дій ця мета, як правило,
не є головною, вона лише супутня (факультативна) [497]. Що ж стосується
механізму відшкодування шкоди в добровільному порядку, то слідчий або
прокурор після вручення підозрюваному письмового повідомлення про
підозру мають роз’яснити йому, що це є обставиною, яка пом’якшить
покарання. У стадії судового розгляду суд досліджує всі докази, що
стосуються певного кримінального провадження, і в своєму вироку вирішує
питання про винність підсудного й про застосування або незастосування до
нього покарання.
Слідчий, готуючись до виконання конкретного організаційного заходу,
має розробити відповідне управлінське рішення, яке дасть змогу послідовно
виконувати конкретні слідчі дії. Для вибору конкретного організаційного
заходу можуть бути використані такі дії слідчого, які відповідатимуть
вимогам чинного законодавства, забезпечуватимуть виконання конкретних
завдань, від виконання яких буде отримано високий ефективний професійний
позитивний результат.
Щодо деяких адміністративних процедур адміністративно-правового
забезпечення слідчої діяльності в Україні можливо сформулювати наступні
висновки , що:
1) реєстраційна процедура, яку виконують слідчі, є характерною для
всіх

правоохоронних

органів,

оскільки

досудове

розслідування

розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру
досудових

розслідувань.

Положення

про

Єдиний

реєстр

досудових

розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються
Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством
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внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним
антикорупційним бюро України, органом, що здійснює контроль за
;дотриманням податкового законодавства.
2) адміністративними чинниками ведення реєстру є те, що кадрові підрозділи
органів прокуратури, поліції, Служби безпеки України, органів, що
здійснюють адміністративний контроль за додержанням податкового
законодавства, Національного бюро, Державного бюро розслідувань у день
підписання наказу про призначення чи звільнення керівника прокуратури,
прокурора, керівника органу досудового розслідування та слідчого,
детективів підрозділів детективів та внутрішнього контролю Національного
бюро письмово повідомляють про це осіб, відповідальних за ведення
довідників зазначених відомств, для внесення до них змін про Реєстратора та
Користувача. Внесення відомостей реєстратором здійснюється шляхом
заповнення реквізитів статистичних карток або автоматизованого набору
відповідних даних у довідниках та включення їх до документів первинного
обліку.
3) проведеним розмежуванням слідчих і адміністративних аспектів
процесуальних дій, визначено, щослідчими діями є діяльність слідчих щодо
збирання, фіксації та перевірки доказів, а
процесуальних

дій

характеризуються

адміністративні аспекти

підготовчими

і

організаційно-

правовими чинниками процедури обшуку, виїмки, проведення негласних
слідчих (розшукових) дій.
Отже,

адміністративні

процедури

адміністративно-правового

забезпечення слідчої діяльності – це специфічна адміністративна діяльність
суб’єктів публічної адміністрації, яка здійснюється на основі матеріальних
норм конституційного права, що отримує реалізацію в процесуальних нормах
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адміністративного права та складається з етапів, стадій і дій щодо діяльності
органів досудового розслідування.

Висновки до розділу 3

1. Доведено,

що

за

змістом

механізму адміністративно-правове

забезпечення слідчих є правовою системою, побудованою на основі норм
адміністративного права, елементами якого є адміністративно-правові
відносини та форми і методи адміністративної діяльності й адміністративних
процедур, які формують комплексний інститут адміністративного права, що
наповнений вертикальними і горизонтальними зв’язками, поєднує однорідні
суспільні відносини з метою створення адміністративного інструментарію
практичної незалежності слідчих і створення для них гідних умов для
проведення якісного досудового розслідування.
2. Зроблено

висновок,

що

відсутність

комплексності

джерел

адміністративного права у сфері забезпечення слідчої діяльності привело до
того, що у чинному законодавстві чітко не сформована мета та критерії
оцінки ефективності забезпечення слідчої діяльності, що в кінцевому
випадку приводить до порушення прав громадян на стадії досудового
розслідування та не забезпечує слідчим гідні умови для здійснення своєї
професійної діяльності;
3. У Конституції України згадка про «слідство» зустрічається лише
один раз побічно у ст. 89, щодо визначення юридичної сили рішень
тимчасових слідчих комісій «Висновки і пропозиції тимчасових слідчих
комісій не є вирішальними для слідства і суду». І хоча аналізоване
положення є таким, що піднімає незалежність слідства від законодавчої гілки
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влади, існує конституційно-правова прогалина щодо правового статусу
слідства в Україні та його адміністративно-правового забезпечення. Здобувач
пропонує виправити шляхом доповнення Розділу VIII «Правосуддя» ст. 131-3
«Для здійснення досудового слідства в Україні діють слідчі».
4. Визначено, що слідчим для прийняття юридично обґрунтованого
рішення та вирішення ряду питань необхідно звертатись до великої кількості
нормативних документів, що негативно впливає на їх роботу. Також, багато
чинних законодавчих та підзаконних нормативних актів не відповідають
сьогоднішнім умовам та потребують оновлення.
5. Визначено, що нормативно-правове забезпечення діяльності слідчих
підрозділів правоохоронних органів – це юридичний уплив держави за
допомогою нормативно-правових актів та інших засобів юридичної техніки
на суспільні відносин, які виникають з приводу визначення їхнього
правового статусу та організаційної структури. Воно здійснюється значною
кількістю законодавчих актів України, які на сьогодні мають

певну

невідповідність вимогам міжнародних стандартів в потребують оновлення. З
метою підвищення ефективності роботи слідчих необхідно розробити і
прийняти єдиний закон про органи слідства, де б визначалося правове
регулювання діяльності, цілі, завдання, функції, принципи, форми, методи та
процедури діяльності,

соціально-правовий статус та їх організаційна

структура, порядок взаємодії та координації діяльності, нагляд і контроль ,
організаційно-правові основи забезпечення.
6. З’ясовано, що форми діяльності публічної адміністрації у сфері
забезпечення слідчої діяльності – це зовнішньо виражена адміністративна
діяльність спеціальних суб’єктів публічної адміністрації (суддівської і
виконавчої гілок влади), яка здійснюється в рамках режиму законності та їх
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компетенції для досягнення мети адміністративно-правового забезпечення
незалежності слідчих і забезпечення їх усім необхідним для якісного і
своєчасного досудового розслідування кримінальних правопорушень.
7. Проаналізовані правові норми, які діють у сфері слідчї діяльності,
об’єднано в такі групи: правові норми, що регулюють поведінку людей,
якими визначені права й обов’язки фізичних осіб як учасників кримінального
процесу; особливу групу правових норм, що регулюють суспільні відносини
у сфері діяльності слідчих підрозділів складають норми, що визначають
правовий статус слідчих (завдання, функції, повноваження, підслідність,
відповідальність, адміністративні процедури їх діяльності).
8. Визначено, що реєстраційна процедура, яку виконують слідчі, є
характерною

для

всіх

правоохоронних

органів,

оскільки

досудове

розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного
реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових
розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються
Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством
внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним
антикорупційним бюро України, органом, що здійснює контроль за
;додержанням податкового законодавства; 2) адміністративними чинниками
ведення реєстру є те, що кадрові підрозділи органів прокуратури, поліції,
Служби безпеки України, органів, що здійснюють адміністративний
контроль за додержанням податкового законодавства, Національного бюро,
Державного бюро розслідувань у день підписання наказу про призначення чи
звільнення керівника прокуратури, прокурора, керівника органу досудового
розслідування та слідчого, детективів підрозділів детективів та внутрішнього
контролю Національного бюро письмово повідомляють про це осіб,
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відповідальних за ведення довідників зазначених відомств, для внесення до
них змін про Реєстратора та Користувача.
9. Зроблено висновок, що адміністративні процедури адміністративноправового забезпечення слідчої діяльності – це специфічна адміністративна
діяльність суб’єктів публічної адміністрації, яка здійснюється на основі
матеріальних норм конституційного права, що отримує реалізацію в
процесуальних нормах адміністративного права, та складається з етапів,
стадій і дій щодо діяльності органів досудового розслідування.
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РОЗДІЛ 4
УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛІДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

4.1. Міжнародний і зарубіжний досвід адміністративно-правового
забезпечення слідчої діяльності

Важливим напрямом реформування є чітке законодавче встановлення
повноважень правоохоронних органів, що виконують завдання у сфері
боротьби зі злочинністю. Це пов’язано з низкою чинників, зокрема:
недопущенням концентрації надмірно широких повноважень в одному органі,
що характерно для недемократичних держав; недопущенням “конкуренції”
між різними правоохоронними органами внаслідок наявності завдань у тій
самій сфері; недопущенням зловживання наданими правоохоронним органам
спеціального
технічного

призначення
прогресу

та

повноваженнями.

Крім цього,

соціально-економічного

розвитку

прискорення
обумовлює

виникнення або посилення загроз у тих сферах, які до цього не розглядались.
У зв’язку з цим виявлення позитивного закордонного досвіду законодавчого
закріплення повноважень у правоохоронній діяльності стає цілком доцільним.
Права і свободи людини та гарантії їх визначають зміст і спрямованість
діяльності демократичної, соціальної, правової держави. Згідно зі ст. 8
Конституції України в нашій державі діє принцип верховенства права,
а відповідно до ст. 22 не допускається звуження змісту наявних прав і свобод
людини [236]. Закріплення й забезпечення прав і свобод людини є головним
обов’язком

держави,

який

делегується

правоохоронним

органам

як

представникам виконавчої гілки влади держави. До таких належать і органи
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досудового

розслідування.

Українська

політика

спрямована

на

євроінтеграцію, що безпосередньо впливає і на організацію діяльності з
розкриття,

розслідування

та

попередження

структурної організації діяльності органів

злочинів.

Тому

розгляд

розслідування в державах –

членах Європейського Союзу набуває значної актуальності, особливо у світлі
нинішньої реформи кримінально-процесуального законодавства. В основі
міжнародно-правове регулювання організації діяльності органів досудового
розслідування України здійснюється за допомогою відповідних міжнародноправових актів.
У великому тлумачному словнику сучасної української мови термін
“міжнародний” розглядається в кількох значеннях: у якому беруть участь
представники різних країн, народів; стосовно до відносин між народами та
країнами; який існує між народами, поширюється на них;

який

використовується для зв’язку між країнами, народами [63].
Організація діяльності щодо забезпечення правопорядку, громадської
безпеки, боротьби зі злочинністю у всіх її виявах у кожній країні має свою
специфіку. Якщо розглядати системи слідчих органів інших країн, то вони
дуже різноманітні та складні за своєю структурою, що обумовлено
особливостями

державного

устрою

й

певними

історичними

закономірностями розвитку держав. Але залишається низка нерозв’язаних і
дискусійних питань. Зокрема, на сьогодні відсутнє комплексне дослідження
адміністративно-правових засад діяльності системи органів досудового
розслідування як держав різних правових систем, так і України. З
урахуванням специфіки процесуальної діяльності в кожній державі функціює
своя система органів досудового слідства. Одним з основних кодифікованих
актів, за допомогою якого здійснюється правове регламентування організації
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діяльності органів досудового розслідування України виступає Кримінальний
процесуальний кодекс України, який до того ж є основним нормативноправовим актом, що визначає порядок кримінального провадження на
території України. Так, відповідно до Кримінального процесуального
кодексу України зі змінами та доповненнями, а саме ст. 38, органами
досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання й досудове
слідство) є: слідчі підрозділи: органів Національної поліції; органів безпеки;
органів,

що

здійснюють

контроль

за

додержанням

податкового

законодавства; органів державного бюро розслідувань; органів державної
кримінально-виконавчої

служби;

підрозділів

детективів,

підрозділ

внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України
[252]. Якщо брати до уваги спеціальні служби (наприклад, Служба безпеки
України) та правоохоронні органи країн Євроатлантичної спільности

і

НАТО, то вони відрізняються порядком створення, підпорядкування,
законодавчою регламентацією їхньої діяльності, структурною побудовою
тощо.
На сьогодні серед науковців існують різні погляди щодо моделей
правоохоронних систем.

Так, за системою організації та контролю

спецслужби європейських країн умовно можна розділити на три моделі:
американська
(підпорядкування

(підпорядкування
прем’єр-міністру)

президенту
і

країни),

французька

британська

(підпорядкування

президентові та прем’єр-міністру). Наявність різних моделей об’єктивно
призводить до відмінностей в організаційній побудові системи контролю в
різних країнах [465].Також правові системи зарубіжних країн доцільно
поділити на загальну систему (систему статутного права, до якої належить
Велика Британія) та континентальну систему, представниками якої є
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Франція,

Німеччина,

Італія,

Польща.

Аналізуючи

вітчизняне

чинне

законодавство та законодавство країн ЄС, можна говорити, що в науці існує
два концептуальні підходи до побудови системи органів досудового
розслідування: централізований і диференційований. Модель централізації
передбачає

концентрацію

переважної

більшості

повноважень

щодо

виявлення й розслідування злочинів в єдиному органі. Так, В. І. Фаринник
зазначає, що частина країн ЄС фактично повністю відмовилися від
досудового

слідства

в

його

“класичному”

розумінні.

Специфікою

кримінального процесу цих держав є те, що досудове провадження за
кримінально-процесуальним законодавством в основному проводиться у
формі поліцейсько-прокурорського дізнання, головна ж роль у встановленні
обставин учинення кримінального діяння відводиться судовому слідству (яке
проходить з суворим дотриманням принципу змагальності сторін та
“реальної” участі судді (суду) в слідчих діях) [498].
На думку М. І. Сірого, базовим для демократичних правових систем
Європи в частині попереднього розслідування залишається положення про
те, що поліція здійснює лише агентурну й розшукову роботу, а також є
інструментом примусу під час затримання підозрюваних, арештах, обшуках
тощо [338].
До основних завдань правоохоронних органів, у тому числі й органів
досудового

розслідування,

належать

попередження,

розкриття

й

розслідування злочинів. У вітчизняному кримінальному процесі досудове
розслідування поділяється на дві форми: дізнання та досудове слідство.
Схожа система є і в КПК Франції (1958), де також закріплено дві форми
розслідування: попереднє судове слідство, що здійснюється судовими
чиновниками – слідчими суддями, і дізнання, або поліцейське розслідування,
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що

проводиться

прокуратурою

та

судовою

поліцією.

Проведення

попереднього слідства є прерогативою слідчого судді, а у справах про діяння
неповнолітніх – судді у справах неповнолітніх. У більшості випадків
розслідування здійснюється у формі поліцейського дізнання. Функцію
розслідування злочинів у Франції здійснюють слідчий суддя, поліція і
жандармерія. Французька прокуратура керує діяльністю поліції та підтримує
обвинувачення в суді.
Основними напрямами в роботі поліції є адміністративна й судова
діяльність. Судова діяльність полягає в сприянні слідчому судді під час
встановлення порушень норм кримінального законодавства, збиранні
необхідних доказів за його дорученнями, розшуку осіб, які вчинили злочини,
і передаванні їх судовому слідчому.
Незважаючи на свою назву, слідчий суддя за суттю виконуваних ним у
процесі функцій – слідчий. Перевагою наявної у Франції організації слідчого
апарату є самостійність слідчих суддів, підкорення їх лише закону,
відсутність стороннього втручання в розслідування кримінальних справ.
Певними повноваженнями під час розслідування злочинів наділений суддя зі
свобод і ув’язнень. Контролює діяльність слідчих суддів слідчий орган, у
роботі якого беруть участь судді апеляційного суду. Їхній процесуальний
статус характеризується такими основними суттєвими ознаками: суддя діє в
складі суду та призначається і звільняється з посади Президентом за
поданням Міністра юстиції ; рішення слідчий суддя приймає самостійно,
крім взяття під варту; проводить слідчі дії, але позбавлений права
порушувати кримінальну справу, пред’являти особі обвинувачення, складати
обвинувальний акт після закінчення розслідування.
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Слідчий суддя відповідно до закону здійснює всі слідчі дії, які вважає
необхідними для встановлення істини. Також слідчий суддя забезпечує
обвинуваченому реалізацію його права на захист. Слідчий суддя може дати
доручення посадовим особам судової поліції провести необхідні слідчі дії,
проте вони не можуть проводити допити обвинуваченого та ставки віч-навіч.
Усі дії слідчого судді можуть бути оскаржені. Прокурор не наділений
правом давати слідчому судді вказівки, обов’язкові для виконання,
скасовувати його рішення. Слідчий суддя має право самостійно накладати
значні штрафи на осіб, які неналежним чином виконують процесуальні
обов’язки [189].До централізованих поліцейських систем належить також
поліцейська система Італії. Діяльність органів поліції Італії здійснюється на
основі підпорядкування та підконтрольності судовим органам, на які
покладено проведення попереднього слідства.
Поліцейську
децентралізованих

систему

Німеччини

також

(напівцентралізованих).

можна

Формально

зарахувати
право

до

видання

законодавства про поліцію та управління нею було закріплене Конституцією
1949 року за землями. У 1974 році досудове слідство було “замінено”
поліцейським дізнанням під безпосереднім керівництвом прокурора або
слідчого судді. Таким чином, прокурор самостійно проводить розслідування
в кримінальних справах і лише він наділений функцією обвинувачення з
подальшим

його

підтриманням

під

час

розгляду

справи

в

суді.

Диференційована модель органів досудового розслідування передбачає
наявність декількох структур, відповідальних за виявлення та розслідування
злочинів [125].
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Найбільш складною є система органів слідства США, де існують
численні приватні детективні агентства, які за плату проводять розшуки на
користь замовника. Існує приблизно 20 тисяч різного роду поліцейських
служб, що займаються припиненням, попередженням і розкриттям злочинів.
Загалом у системі правоохоронних органів США функціюють федеральні
правоохоронні органи і правоохоронні органи штатів, на які покладається
відповідно

до

правил

підвідомчості

функція

щодо

припинення,

попередження та розкриття злочинів.
Агенти розшукових бюро часто виступають у суді як свідки
обвинувачення і на їхніх показаннях ґрунтуються вироки. У більшості
випадків кримінальне переслідування порушується і ведеться поліцією,
федеральним бюро розслідування (ФБР) і органами атторнейської служби.
До складу поліції входять численні установи, які створюються різними
гілками влади. Розрізняють поліцію федеральну, поліцію штатів і місцеву.
Федеральна поліція включає ФБР, яке підпорядковується міністру юстиції
(генерал-атторнею) США та розслідує найнебезпечніші злочини, які
переслідуються за федеральним законом і законами штатів.
Основними сферами діяльності ФБР є такі: боротьба з тероризмом;
контррозвідувальна

робота;

боротьба

з

наркобізнесом;

економічна

злочинність, щодо представників держави, бізнесу, посадових осіб і
чиновників; розслідування порушень громадянських прав; боротьба з
тяжкими злочинами проти особистості.
Оперативний-слідчий

співробітник

Бюро

(спеціальний

агент)

наділений правом носіння зброї, затримання підозрюваного, за наявності
санкції суду – арештів, обшуків і вилучень, електронного спостереження та
прослуховування, проведення оперативних заходів і розробок, які згідно із
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законом не потребують санкції суду. Порядок розслідування, проведеного
ФБР,

регламентований

федеральним

кримінально-процесуальним

законодавством, рішеннями Верховного суду США, наказами, інструкціями
та розпорядженнями Президента і Генерального прокурора. Уся слідчооперативна

діяльність

ФБР

проходить

під

загальним

керівництвом

федеральних прокурорів. Проведення більшості негласних операцій вимагає
затвердження як відповідними керівниками ФБР, так і федеральною
прокуратурою. ФБР –централізоване відомство, штаб-квартира якого
знаходиться у Вашингтоні, її утворюють дев’ять управлінь і чотири служби.
Управління ФБР на місцях очолює “керівний спеціальний агент”, керівники
найбільших місцевих управлінь – Вашингтона і Нью-Йорка за посадою є ще
помічниками директора. Місцевим управлінням підпорядковані близько 400
філій ФБР – резидентур, також ще входять регіональних центри – Регіональні
Центри комп’ютерного забезпечення та Центри інформаційної технології.
ФБР тісно співпрацює з Національним Центром розвідувальної інформації
про торгівлю наркотиками під керівництвом Міністерства юстиції і Центром
розвідувальної інформації. Представниками ФБР за кордоном курирує відділ
міжнародних зв’язків управління кримінальних розслідувань ФБР. Цей відділ
також відповідає за роботу з Інтерполом, представниками зарубіжних
відомств поліції та служб безпеки, акредитованими у Вашингтоні, і
зарубіжними правоохоронними відомствами. Федеральне бюро розслідувань
виконує також важливі для всіх правоохоронних відомств країни функції
сприяння та методичної допомоги [516].
Діяльність інших федеральних органів розслідування в межах поліції
визначена федеральним законодавством з урахуванням їхньої належності до
тієї

чи

тієї

галузі

виконавчої

влади.

Також

начальник

поліції
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підпорядковується губернатору. Відсутнє чітке розмежування компетенції
федеральних органів розслідування і відповідних органів у штатах, оскільки
відповідальність за деякі злочини може бути передбачена й федеральним
законом, і законом штату. Місцева поліція являє собою багато різних за
структурою так званих поліцейських сил [151].
Отже, аналізуючи вищенаведене, зазначимо, що системи органів
досудового розслідування держав кількох правових систем та України є
різними, і це залежить від багатьох чинників. У більшості випадків основну
роль у розслідуванні кримінальних правопорушень та відповідний контроль
за цим покладається на слідчого суддю. На нашу думку, для України
корисним є вивчення досвіду країн, які знаходилися в схожому становищі,
мали ті самі проблеми, але вже пройшли певний етап реформування з метою
запобігання помилок, яких вони припустилися, та винайдення найбільш
оптимального шляху для реформи. На нашу думку, доцільно слідчих
правоохоронних органів виокремити в окрему структуру, а саме Державне
бюро розслідувань, та зарахувати їх до судової гілки влади, унаслідок чого
значно б підвищився рівень довіри населення до останніх.
Україна на шляху реформування правоохоронних органів, ураховуючи
досвід

європейських

держав,

ратифікувала

низку

документів

щодо

міжнародної співдружності. Таким чином, міжнародно-правове регулювання
організації
здійснюється

діяльності
за

органів

допомогою

досудового

відповідних

розслідування

України

міжнародно-правових

актів.

Співпраця здійснюється, як правило, у трьох площинах: залучення
інвестиційних надходжень від іноземних донорів, упровадження зарубіжного
досвіду на гуманітарних засадах, виконання висновків і рекомендації органів
ООН і Ради Європи.
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Взаємодія

органів

правоохоронними
відбувається

досудового

органами

в

рамках

Ю. М. Чорноус

взаємодія

посадових

окремих

осіб

розслідування

зарубіжних

міжнародного

держав

діяльністю,

співробітництва.

правоохоронних
держав,

є

України

На

(компетентних)

міжнародних

з
що

думку
органів,

організацій

під

час

розслідування злочинів міжнародного характеру має не лише організаційнотактичний характер, її зміст є ширшим. Так, взаємодія може виражатися у
розв’язанні процесуальних питань, також питань техніко- чи експертнокриміналістичного забезпечення, інформаційно- довідкового забезпечення
тощо [507].
В. І. Борисов та В. С. Зеленецький уважають, що плідна співпраця
органів досудового розслідування та прокуратури різних країн сприятиме
підвищенню результативності їхньої роботи. До спільних заходів у сфері
боротьби із злочинністю на теренах Європейського Союзу (ЄС) залучаються
як представники національних правоохоронних органів, так і різноманітні
міжнаціональні структури. Одним з найбільш ефективних є інститут
спільних слідчо-оперативних груп [526].
У юридичній літературі уживають терміни “зовнішня взаємодія”,
“взаємодія

правоохоронних

(правоохоронними

органами,

органів

з

іноземними

міжнародними

державами

організаціями

тощо)”,

“міжнародне співробітництво”, “міжнародна співпраця”. О. В. Пчеліна
звертає увагу, що в цих термінах єдина сутність – сумісна діяльність: 1)
різних держав у сфері правової регламентації відповідних аспектів боротьби
зі

злочинністю

міжнародних

судових

і

поліцейських

органів;

2)

спеціалізованих органів різних держав щодо надання професійно-технічної
допомоги в боротьбі зі злочинністю, розшуку та затриманні осіб, які
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підозрюються у вчиненні злочинів, їхній екстрадиції тощо; 3) міжнародних
недержавних

організацій

[436].

Під

міжнародною

взаємодією

правоохоронних органів О. Бандурка розуміє форму співробітництва держав
у боротьбі зі злочинністю, що виявляється у виконанні на підставі взаємно
дозволених за національними законами й міжнародними угодами заходів з
виявлення та розкриття злочинів, їх розслідування і судового розгляду, а
також реалізації вироків та інших рішень [29].О. Г. Волеводз указує, що
міжнародна діяльність здійснюється шляхом прийняття узгоджених між
країнами заходів зі: 1) встановлення кримінальної караності певних
суспільно небезпечних діянь (криміналізації) та уніфікації на цій основі
кримінального законодавства; 2) припинення злочинів, у тому числі тих, що
готуються, із застосуванням у необхідних випадках оперативно-розшукових
дій; 3) надання допомоги в розслідуванні кримінальних справ і здійсненні
кримінального переслідування; 4) організації діяльності міжнародних
судових органів, що пов’язані з розслідуванням міжнародних злочинів,
здійснення кримінального переслідування і покарання осіб, винних у їх
учиненні;

5)

забезпечення

виконання

кримінальних

покарань;

6) постпенітенціарного впливу; 7) надання професійної технічної допомоги й
попередження злочинів [68]. Особливостями взаємодії органів досудового
розслідування України з правоохоронними структурами іноземних держав
визначаємо такі: вказана діяльність реалізується на міжнародному рівні, на
рівні співпраці різних держав в обличчі їхніх правоохоронних органів;
учасники такої взаємодії мають статус правоохоронних органів; діяльність
учасників взаємодії повинна здійснюватися на вимогу та суворо з
дотриманням

норм

міжнародного

права

та

їхнього

національного

законодавства; реалізується така діяльність шляхом проведення заходів,
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закріплених у міжнародно-правових актах або тих, які просить в запиті
учасник, у тому разі, якщо вони не суперечать внутрішньому законодавству
виконавця цього запиту; дії учасників взаємодії повинні бути узгодженими та
цілеспрямованими; основною метою такої співпраці є опосередкований
захист прав і свобод людини через ефективне, своєчасне, усебічне, повне й
істинне здійснення кримінального переслідування; взаємодія повинна
здійснюватися згідно з чинними принципами міжнародного співробітництва
в боротьбі зі злочинністю.
До особливостей також прийнято зараховувати суверенну рівність
держав, невтручання у внутрішні справи; повагу прав людини й основних
свобод;

сумлінне

незастосування

виконання

сили

або

зобов’язань

погрози

силою;

з

міжнародного
непорушність

права;

кордонів;

територіальну цілісність кордонів; невідворотність покарання; гуманність;
ефективність; швидке реагування; захист прав своїх громадян за кордоном
[444].
У

процесі

аналізу

законодавства

щодо

міжнародно-правового

регулювання будь-якої сфери суспільного життя з’ясовано, що ст. 9
Конституції України визначає чинні міжнародні договори, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою, є частиною національного
законодавства України [236].
Основним нормативно-правовим актом, який встановлює порядок
укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України з
метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей,
завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції
України та законодавстві України, виступає Закон України “Про міжнародні
договори України” від 29 червня 2004 року [400]. Зокрема, відповідно до
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ст. 2 цього нормативно-правового акту міжнародний договір України – це
укладений у письмовій формі з іноземною державою або іншим суб’єктом
міжнародного права документ, який регулюється міжнародним правом,
незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов’язаних між
собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір,
угода, конвенція, пакт, протокол, тощо) [173].
Основний
двосторонніх
регламентувався

механізм
договорів

реалізації
з

Інструкцією

міждержавних

питань
про

багатосторонніх

кримінального

порядок

виконання

і

судочинства
європейських

конвенцій з питань кримінального судочинства, затвердженою спільним
наказом Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України,
Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної
податкової адміністрації України, Верховного Суду України, Державного
департаменту України з питань виконання покарань від 29 червня 1999 року
№ 34/5/22/130/512/326/73 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
07 липня 1999 року за № 446/373. Із прийняттям у 2012 році Кримінального
процесуального кодексу України механізм реалізації взятих міжнародноправових зобов’язань, наближений до норм ратифікованих Україною
міжнародних договорів, було передбачено на національному рівні [54].
Отже, виходячи з вищевказаного, визначимо найбільш поширені назви
міжнародно-правових актів:
– договір – взаємна угода (правочин), волевиявлення двох або більше
сторін про встановлення, зміну або припинення взаємних прав і обов’язків.
Договір є підставою виникнення зобов’язання, він має відповідати
законодавству, бути вчиненим у належній формі. Особливою категорією
договору є міжнародний договір [173];
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– угода – у міжнародному праві одне з найменувань міжнародного
договору. Терміном “угода міжнародна”, як правило, позначаються
міждержавні акти, що підписуються від імені уряду та не підлягають
ратифікації.

Угода

міжнародна

регулює

відносини

економічного,

політичного, соціально-культурного, нормативного характеру. Можуть
укладатися й такі угоди, що підлягають ратифікації [510];
– конвенція (від лат. conventio – договір) – міжнародна багатострокова
угода з питань міжнародного життя, яка потребує спеціального розгляду з
установленням

відповідних

процедур

вирішення

[173].

Конвенції

поділяються на багатосторонні та двосторонні, загальні й галузеві, глобальні
та регіональні. Конвенції приймаються міжнародними організаціями,
конференціями, нарадами тощо. Обов’язкові для виконання сторонамиучасниками відповідних конвенцій [510]:
– пакт (лат. pactum – договір, угода) – одне з найменувань двосторонніх
або багатосторонніх договорів щодо конкретної сфери політичних відносин.
У міжнародно-правовій практиці пакт укладається з питань ненападу,
взаємодопомоги, взаємної або колективної безпеки. У сучасній договірній
практиці держав назва “пакт” застосовується під час укладання міжнародних
договорів з питань основних прав і свобод людини. Пакти укладаються та
реалізуються в такому ж самому порядку, як і міжнародні договори й угоди
[511];
– протокол (грец. πρωτοχολλου, первісно – перший аркуш, що
приклеювали до сувою, від πρωτος – перший і χολλοω – приклеювати) –
офіційний документ, у якому фіксуються певні фактичні обставини, хід і
рішення відповідних зібрань, результати переговорів перед укладанням
договору або в процесі його виконання [173].У міжнародному праві протокол
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– офіційний документ як додаток

і невід’ємна частина основного

міжнародного договору, а інколи важлива міжнародна політична угода.
Також протокол

–

це загальноприйняті

правила й традиції, яких

дотримуються в міжнародних відносинах і спілкуванні найвищих посадових
осіб держави [41]
Також, на практиці розповсюдженими є:
– меморандум (від. лат. memorandum – те, про що слід пам’ятати) –
дипломатичний документ, у якому докладно викладається факт та
юридичний бік будь-якого питання та наводяться відповідні аргументи [510].
Часто містить виклад та обговорювання міжнародно-правової позиції
держави. Може бути або додатком до дипломатичної ноти, або самостійним
документом;
– хартія (від грец. – χαρτης – аркуш папірусу) – міжнародно-правовий
документ, який установлює особливий статус деяких організацій або
інститутів. Загальноприйнятим перекладом слова “хартія” є термін “статут”,
хоча хартія підкреслює більш урочистий характер акта. Хартією також
називають міжнародно-правові акти, які установлюють визнані у світовому
співтоваристві стандарти в певній галузі, зокрема прав людини, судочинства,
здійснення влади; проголошують перспективні напрямки розвитку того чи
того інституту [511];
– статут (лат. statutum – постанова, визначення, від statuere – ставити,
установлювати, вирішувати) – у міжнародному публічному праві статут – це
багатосторонній договір, що визначає характер, зміст діяльності, головні
завдання та цілі міжнародної організації, утвореної на основі договору.
У статуті міжнародної організації, як правило, закріплюються: повноваження
головних органів організації, порядок їх утворення та представництва в них
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держав-членів, основні принципи діяльності організації та її членів, правила
прийняття до організації та виходу або виключення з неї, порядок прийняття
рішень органами організації та забезпечення їх виконання, порядок
вирішення спорів між членами організації [41];
– комюніке (франц. communique – офіціальне повідомлення, від лат.
communicare – робити спільним, повідомляти) – офіційне повідомлення про
події міжнародного життя (хід і наслідки переговорів, зустрічей і
консультацій, міжнародного з’їзду, конференції тощо). Поширюється через
пресу та інші засоби масової інформації. Поряд з офіційними матеріалами
комюніке може містити зазначення позицій сторін з обговорюваних питань,
заяви про їхні наміри, оцінки тощо. У ньому іноді фіксуються зобов’язання
сторін щодо досягнення відповідних спільних цілей. У цій частині комюніке
може мати міжнародно-правове значення [374]., тощо.
Для того щоб міжнародно-правовий акт став частиною національного
законодавства і здійснював міжнародно-правову регламентацію організації
діяльності органів досудового розслідування України, він повинен пройти
процедуру

встановлення

автентичності

міжнародно-правового

акту.

Відповідно до ст. 10 Віденської конвенції про право міжнародних договорів
від 23 травня 1969 року текст договору стає автентичним і остаточним у
результаті застосування такої процедури, яку може бути передбачено в цьому
тексті або погоджено між державами, що беруть участь у його складенні та
при відсутності такої процедури – шляхом підписання, підписання ad
referendum або парафування представниками цих держав тексту договору чи
заключного акта конференції, який містить цей текст [400].
Особливе місце серед міжнародно-правових актів посідає Міжнародна
конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 21 грудня
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1965 року. Згідно зі ст. 2 цього договору держави-сторони засуджують
дискримінацію щодо жінок в усіх їх формах, погоджуються негайно всіма
відповідними заходами здійснювати політику ліквідації дискримінації щодо
жінок і з цією метою зобов’язуються:
– уключити принцип рівноправності чоловіків і жінок у свої
національні конституції або інше відповідне законодавство, якщо цього ще
не було зроблено, та забезпечити за допомогою закону й інших відповідних
заходів практичне здійснення цього принципу;
– уживати відповідних законодавчих та інших заходів, уключаючи
санкції там, де це необхідно, що забороняють будь-яку дискримінацію щодо
жінок;
– установити юридичний захист прав жінок на рівній основі з
чоловіками та забезпечити за допомогою компетентних національних судів
та інших державних установ ефективний захист жінок проти будь-якого акту
дискримінації;
– утримуватися від учинення будь-яких дискримінаційних актів або дій
щодо жінок та гарантувати, що державні органи та установи діятимуть
відповідно до цього зобов’язання;
– уживати всіх відповідних заходів для ліквідації дискримінації щодо
жінок з боку будь-якої особи, організації або підприємства;
– уживати всіх відповідних заходів, включаючи законодавчі, щодо
зміни або скасування чинних законів, постанов, звичаїв і практики, які
являють собою дискримінацію щодо жінок;
– скасувати всі положення свого кримінального законодавства, що
являють

собою

дискримінацію

щодо

жінок

процесуальному кодексі України розділом ІХ

[230].У

кримінальному

визначено міжнародне
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співробітництво під час кримінального провадження. У ст. 542 визначається
обсяг такого співробітництва, де вказано що міжнародне співробітництво під
час кримінального провадження полягає у вживанні необхідних заходів з
метою

надання

міжнародної

правової

допомоги

шляхом

вручення

документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили
кримінальне

правопорушення,

тимчасової

передачі

осіб,

перейняття

кримінального переслідування, розслідування злочинів групою слідчих,
передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором
України можуть бути передбачені інші, ніж у КПК України, форми
співробітництва під час кримінального провадження [252].
Т. С. Гавриш зауважує, що важливу роль у визначенні правомірності
діяльності міждержавної слідчої або слідчо-оперативної групи відіграють
такі положення: правовою основою створення та діяльності спільної слідчої
або слідчо-оперативної групи має бути відповідний міжнародний договір;
правовою підставою її створення та діяльності – угода компетентних органів
держав-учасниць договору; докази повинні бути зібрані посадовими особами,
які, відповідно до угоди компетентних органів двох або більше сторін, є
членами або відрядженими членами спільної слідчої групи; збирання та
фіксація доказів мають бути проведені з дотриманням вимог процесуального
законодавства держави, на території якої діє спільна слідча або слідчооперативна група; фактичні дані, отримані в результаті слідчих дій,
проведених відрядженим членом слідчої або слідчо-оперативної групи,
мають значення допустимих доказів лише за умови наявності відповідного
доручення керівника слідчої або слідчо-оперативної групи, що передбачено
угодою про створення спільної слідчої або слідчо-оперативної групи [74].
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Так, прагнучи забезпечити своїм громадянам та іншим особам, які
проживають на території відповідної держави, надійний правовий захист
їхніх особистих, майнових і немайнових прав, надаючи важливого значення
розвиткові співробітництва в галузі надання установами юстиції правової
допомоги

в

цивільних,

сімейних

і

кримінальних

провадженнях,

Співдружністю Незалежних Держав було укладено Конвенцію про правову
допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах
1993 року (Мінська конвенція). Відповідно до ст. 6 цієї Конвенції обсяг
правової допомоги становлять: складання та передавання документів;
проведення обшуків, виїмки, проведення огляду; пересилання й видача
речових доказів; проведення експертизи; допит сторін, третіх осіб,
підозрюваних, потерпілих, обвинувачених, свідків, експертів; порушення
кримінального переслідування; розшук і видача осіб, які вчинили злочини;
визнання і виконання судових рішень у цивільних справах, вироків у частині
цивільного позову, виконавчих приписів та вручення документів [166].
На думку Е. Б. Мельникової, Мінську конвенцію можна вважати
ідеальною моделлю міжнародної багатосторонньої угоди про правову
допомогу.

Вона

істотно

заповнює

прогалини

нашого

кримінально-

процесуального законодавства в розглянутій царині, полегшує реалізацію
відносин міжнародно-правової допомоги, зменшує число правових колізій,
що виникають у цьому процесі [285].Конвенцією ООН проти корупції від 31
жовтня

2003

року

передбачено

взаємодію

правоохоронних

органів,

спрямовану на виявлення, припинення, розкриття, розслідування та
попередження кримінальних правопорушень корупційної спрямованості, а
саме:
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– проведення обшуку та накладення арешту, а також заморожування
майна;
– виявлення, заморожування та відстеження доходів від злочинів,
визначених у цій Конвенції, або майна, вартість якого відповідає вартості
таких доходів; майна, обладнання та інших засобів, що використовувалися
або призначалися для використання під час учинення злочинів, визначених
цією Конвенцією; вилучення активів; захист свідків, експертів і потерпілих;
захист осіб, які повідомляють інформацію;одержання показань свідків або
заяв

окремих

осіб;вручення

судових

документів;огляд

об’єктів

і

місць;надання інформації, речових доказів та висновків експертів;надання
оригіналів або засвідчених копій відповідних документів та матеріалів, у
тому

числі

урядових,

банківських,

фінансових,

корпоративних

або

комерційних документів; виявлення та відстеження доходів від кримінальної
діяльності, майна, засобів вчинення злочинів або інших предметів з метою
доказування; сприяння добровільній явці відповідних осіб до органів за
запитом

держави-учасниці;надання

інформації

за

власною

ініціативою;надання будь-якого іншого виду допомоги, який не суперечить
законодавству держави-учасниці яка робить запит [226].Закон України “Про
ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та
конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування
тероризму” від 17 листопада 2010 року направлений на недопущення та
протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, основою
якого стала Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та
конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 16 травня 2005 року
[227].Цим міжнародним договором установлено, що Кожна Сторона вживає
заходів, які можуть бути необхідними для того, щоб вона могла
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конфісковувати знаряддя й засоби злочину та доходи або майно, вартість
якого відповідає таким доходам, та відмите майно, а також застосовувати
заходи з блокування, арешту й конфіскації: майна, у яке було перетворено
або конвертовано доходи; майна, одержаного із законних джерел, якщо до
нього було цілком або частково прилучено доходи, – не більш ніж в обсязі
оцінночної вартості таких доходів; прибутку або інших вигод, одержаних від
доходів, від майна, у яке було перетворено або конвертовано доходи,
одержані злочинним шляхом, або від майна, до якого прилучено доходи,
одержані злочинним шляхом, – аж до оцінної вартості таких доходів, у такий
самий спосіб і настільки, який і наскільки застосовується до доходів [227].
Підставою до міжнародного співробітництва в галузі протидії
організованим злочинним групам є такі нормативні документи: Єдина
конвенція про наркотичні засоби 1961 року (з поправками, унесеними
відповідно до Протоколу 1972 року) [222]; Конвенція ООН про психотропні
речовини 1971 року, ратифікована 27 жовтня 1978 року[224]; Конвенція ООН
про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних
речовин 1988 року, ратифікована Україною у 1991 року[224]; Конвенція
ООН про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних
злочинним способом від 8 листопада 1990 року, підписана 29 травня 1997
року

[227];

Конвенція

ООН

проти

транснаціональної

організованої

злочинності, ратифікована Україною 04 лютого 2004 року [225]. Щодо
Конвенції боротьби з транснаціональною організованою злочинністю, то
колектив авторів науково-практичного посібника “Проблеми протидії
транснаціональній організованій злочинності” зазначає, що налагоджена
співпраця правоохоронних органів країн і міжнародних організацій під час
виявлення, припинення, розслідування та попередження злочинів є основою
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ефективної протидії злочинності. Саме така взаємодія правоохоронних
органів на сучасному етапі реалізується в різних напрямах, основними з яких
є: взаємодія правоохоронних органів України з правоохоронними органами
іноземних

держав;–

взаємодія

правоохоронних

органів

України

з

Міжнародною організацією кримінальної міліції – Інтерполом;– взаємодія
правоохоронних органів України з неурядовими організаціями [66].
У 1950 році Генеральна Асамблея за рекомендацією Економічної та
Соціальної ради ООН прийняла резолюцію, відповідно до якої ООН
прийняла на себе функції Міжнародної кримінальної та пенітенціарної
комісії. Діяльності організації об’єднаних націй щодо співробітництва
держав у боротьбі зі злочинністю притаманні два напрями: боротьба з
міжнародними злочинами й боротьба зі злочинами міжнародного характеру
та розроблення рекомендацій щодо попередження загальнокримінальних
злочинів і поводження із злочинцями.
Організація

Об’єднаних

Націй

була

створена

не

тільки

для

забезпечення миру і спокою у світі, але й для боротьби з міжнародними
злочинами – агресією, тероризмом, геноцидом, екоцидом, біоцидом,
апартеїдом, рабством та работоргівлею, незаконною міграцією тощо. Це
найбільш універсальна міжнародна організація, яка має мандат і механізм,
необхідний для здійснення ефективного захисту та допомоги країнам з
метою попередження злочинності й боротьби з нею в національному та
міжнародному масштабах. Питання співробітництва, загальна стратегія
боротьби з міжнародною злочинністю розглядають у таких органах ООН, як
Рада Безпеки, Міжнародний Суд, в Екологічній та Соціальній Радах, у
Комітетах Генеральної Асамблеї, зокрема в Комісії з правових питань,
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Комісії із соціальних та гуманітарних питань, Комісії з прав людини, Комісії
з боротьби зі злочинністю тощо.
Як правило, міжнародна взаємодія відбувається на основі направлення
запиту однією державою до іншої. Взаємодія між органами досудового
розслідування України в частині направлення та виконання запиту про
надання допомоги здійснюється відповідно до КПК України та чинних
міжнародних договорів України. Якщо ж міжнародного договору немає, то
така взаємодія може відбуватися на підставі запиту іншої держави чи запиту
на засадах взаємності. Запити про надання міжнародної правової допомоги
чи про інше співробітництво орган досудового розслідування направляє до
іноземного правоохоронного органу, як і отримує, виключно через
уповноважений (центральний) орган України. За відсутності міжнародного
договору з відповідною державою уповноважений (центральний) орган
України надсилає запит про надання міжнародної правової допомоги до
Міністерства закордонних справ України для подальшого передавання його
компетентному органу запитуваної сторони дипломатичним шляхом.
Відповідно до ст. 545 КПК України Генеральна прокуратура України
як центральний орган України звертається із запитами про міжнародну
правову допомогу в кримінальному провадженні під час досудового
розслідування та розглядає відповідні запити іноземних компетентних
органів. Міністерство юстиції України звертається із запитами судів про
міжнародну правову допомогу в кримінальному провадженні під час
судового провадження та розглядає відповідні запити судів іноземних
держав. Якщо ж КПК України або чинним міжнародним договором України
передбачено інший порядок зносин, на визначений цими законодавчими
актами орган поширюються повноваження, передбачені ч. 1 і ч. 2 ст. 545
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КПК України [252]. У структурі Генеральної прокуратури України функціює
Управління

міжнародно-правового

співробітництва,

на

яке

покладено:забезпечення реалізації функцій органів прокуратури, виконання
яких вимагає застосування норм міжнароднихдоговорів України в галузі
міжнародного співробітництва під час кримінального провадження або
взаємодії з компетентними установами іноземних держав і міжнародними
організаціями;організацію розгляду й безпосередній розгляд у межах
компетенції запитів про міжнародну правову допомогу, екстрадицію та
перейняття кримінального провадження на підставі міжнародних договорів,
законодавства України, відомчих угод, а в окремих випадках – без договору,
на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, а також
підготовку рішень за такими запитами;розгляд матеріалів, підготовку
висновків і пропозицій, а також документів, спрямованих на їхню реалізацію,
щодо:а) додержання вимог міжнародних договорів та законодавства держави
з питань правової допомоги українськими органами, дії або рішення яких
оскаржуються чи перевіряються;б) можливості та доцільності укладання
нових і приєднання до чинних угод про міжнародне співробітництво під час
кримінального провадження з огляду на зобов’язання за міжнародними
договорами,

учасницею

яких

є

Україна;організаційне

забезпечення

службових відряджень працівників органів прокуратури за кордон на підставі
наказів Генерального прокурора України та відповідно до правил,
установлених Інструкцією про організаційно-протокольне забезпечення
заходів

міжнародного

прокуратури

співробітництва,

України;координацію

які

діяльності

здійснюються
структурних

органами
підрозділів

Генеральної прокуратури України в межах реалізації програм та заходів
міжнародного

співробітництва,

обміну

досвідом

з

компетентними
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установами іноземних держав і міжнародними організаціями, підготовки
договорів з питань міжнародного співробітництва під час кримінального
провадження у сфері протидії злочинності та вдосконалення правової бази
співробітництва, а також надання консультативної і методичної допомоги
зазначеним підрозділам;підготовку та здійснення заходів міжнародноправового

характеру,

співробітництва;взаємодію

спрямованих
з

на

відповідними

розвиток

міжнародного

підрозділами

Міністерства

юстиції України та інших центральних органів державної влади, судовими і
правоохоронними органами з питань міжнародно-правового співробітництва
та інше [252].
Тобто вказаний орган перевіряє наявність, обсяг і відповідність
матеріалів, необхідних для отримання ствердної відповіді на запит про
надання міжнародної правової допомоги чи про інше міжнародне
співробітництво. Реформування правоохоронних органів України, у тому
числі й органів досудового розслідування, – це приведення системи та
діяльності правоохоронних органів у відповідність до європейських
стандартів, які спрямовані на забезпечення європейських цінностей у їхній
діяльності, а саме: верховенство права; прозорість діяльності та підзвітність
суспільству; захист громадян та інтересів окремого громадянина; захист
свобод і основоположних прав людини та громадянина. Ураховуючи
специфіку поліцейської діяльності, ці принципи стосуються передусім
застосування

запобіжних

заходів,

які

обмежують

права

громадян

(затримання, арешт, обшук тощо), застосування сили та зброї; попередження
тортур та іншого негуманного ставлення; організації роботи з громадянами
та підзвітності, оскільки поліція для населення є органом державної влади.
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Міжнародне співробітництво правоохоронних органів реалізується
шляхом проведення заходів, закріплених у міжнародно-правових актах, у
тому разі, якщо вони не суперечать чинному законодавству; дії учасників
взаємодії повинні бути узгодженими та цілеспрямованими; основною метою
такої співпраці є опосередкований захист прав і свобод людини через
ефективне, своєчасне, усебічне, повне й істинне здійснення кримінального
переслідування; повинно здійснюватися згідно з чинними принципами
міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю.
Виявлений і узагальнений досвід міжнародних правових актів щодо
створення ефективної системи досудового слідства

дозволяє зробити

висновки:
1) міжнародні правові акти, що регламентують організацію діяльності
органів досудового розслідування, об’єднано у такі групи: договори, які
закріплюють основні права та свободи людей і обов’язок їх захисту й
охорони (дана група міжнародних нормативно-правових актів, закріплюючи
основні права та свободи людей, а також обов’язок їх захисту й охорони,
визначає

міжнародні

стандарти

відповідно

до

яких

здійснюється

регулювання правовідносин, пов’язаних із організацією діяльності органів
досудового розслідування; міжнародні акти, що визначають процедуру
провадження

досудового

розслідування

в

рамках

міжнародного

співробітництва.
2) на сьогодні існує два концептуальні підходи до побудови системи
органів досудового розслідування: централізований та диференційований.
Модель централізації передбачає концентрацію переважної більшості
повноважень щодо виявлення й розслідування правопорушень в єдиному
спеціальному слідчому органі.
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3) визначено, що у європейських країнах основними суб’єктами
провадження слідчих дій є органи судової влади та прокуратура під судовим
наглядом. Так, в Україні досудове розслідування поділяється на дві форми:
дізнання та досудове слідство, схожа система у Франції, де також закріплено
дві форми розслідування: попереднє судове слідство, що здійснюється
судовими чиновниками – слідчими суддями, і дізнання, або поліцейське
розслідування, що проводиться прокуратурою та судовою поліцією.
Адміністративно-правове забезпечення попереднього слідства Франції є
прерогативою слідчого судді, а у справах про діяння неповнолітніх – судді у
справах неповнолітніх. Незважаючи на свою назву, слідчий суддя по суті
виконуваних ним в процесі функцій – слідчий. Але, перевагою існуючої у
Франції організації слідчого апарату є самостійність слідчих суддів, їх
підкорення лише закону, відсутність стороннього втручання в розслідування
кримінальних справ. Вимоги до слідчих суддів, ідентичні як і до суддів.
Контролює діяльність слідчих суддів слідчий орган, в роботі якого беруть
участь

судді

апеляційного

суду.

В

Італії

адміністративно-правове

забезпечення діяльність органів слідства, як і поліції в цілому здійснюється
на основі підпорядкування та підконтрольності судовим органам, на які
покладено проведення попереднього слідства.
4) в Німеччині у 1974 р. досудове слідство, було «замінено»
поліцейським дізнанням під безпосереднім керівництвом прокурора або
слідчого судді, тобто у законодавстві Німеччини відсутнє поняття таке, як
процесуальна

особа

як

слідчий.

Прокурор

самостійно

проводить

розслідування у кримінальних справах і лише він наділений функцією
обвинувачення з подальшим його підтриманням при розгляді справи в суді.
У провадженні дізнання може брати участь і слідчий суддя. Якщо прокурор
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вважає за необхідне здійснення слідчих дій, то він подає клопотання
дільничному судді за територіальністю. Основним завданням слідчого судді є
реалізація судових доказів шляхом проведення за клопотанням сторін, в
першу чергу прокурора і поліції – судових процесуальних дій, вирішення
питання про арешт.
5) найбільш складною є система органів слідства США, де існують
численні приватні детективні агентства, які за плату проводять розшуки на
користь замовника, на кшалт і в Україні новостворені детективи НАБУ. У
більшості випадків кримінальне переслідування порушується і ведеться
поліцією, федеральним бюро розслідування (ФБР) і органами атторнейської
служби. Федеральне бюро розслідувань є провідним слідчим органом
федерального уряду, який входить до Міністерства юстиції США і
підпорядковане Генеральному прокурору США. Вся слідчо-оперативна
діяльність ФБР проходить під загальним керівництвом федеральних
прокурорів. Аналізуючи законодавство США то що стосується України,
можна стверджувати, що частково певні засади використовуються в слідчій
роботі НАБУ та СБУ.
6) співпраця

у

міжнародній

сфері

правоохоронних

органів

здійснюється, як правило: це залучення інвестиційних надходжень від
іноземних держав, впровадження зарубіжного досвіду на гуманітарних
засадах, виконання висновків і рекомендації органів ООН і Ради Європи.
7) реформування правоохоронних органів України, у тому числі і
органів досудового розслідування, це приведення системи та діяльності
правоохоронних органів у відповідність до європейських стандартів, які
спрямовані на забезпечення європейських цінностей в їх діяльності:
верховенство права; прозорість діяльності та підзвітність суспільству;
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захисту громадян та інтересами окремого громадянина; захист свобод і
основоположних прав людини та громадянина. Враховуючи специфіку
поліцейської діяльності, ці принципи стосуються в першу чергу застосування
запобіжних заходів, які обмежують права громадян (затримання, арешт,
обшук), застосування сили та зброї; попередження тортур та іншого
негуманного ставлення; організації роботи з громадянами та підзвітності,
оскільки поліція для населення є органом державної влади.
8) Міжнародне співробітництво правоохоронних органів реалізується
шляхом проведення заходів, закріплених у міжнародно-правових актах, у
тому разі, якщо вони не суперечать чинному законодавству; дії учасників
взаємодії повинні бути узгодженими та цілеспрямованими; основною метою
такої співпраці є опосередкований захист прав і свобод людини через
ефективне, своєчасне, всебічне, повне й істинне здійснення кримінального
переслідування; повинно здійснюватися згідно з існуючими принципами
міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю.
Отже, міжнародно-правове регулювання організації діяльності органів
досудового
договорів

розслідування
України,

що

здійснюється
пройшли

за

допомогою

процедуру

міжнародних

встановлення

їхньої

автентичності та у визначених законодавством випадках – ратифіковані
уповноваженими органами.

4.2. Удосконалення законодавства стосовно забезпечення слідчої
діяльності в Україні

Україна, прагнучи позитивних змін, головним пріоритетом зовнішньої
політики визнає

повноцінну інтеграцію з Європейським Союзом.
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Активізація дій у цьому напрямі зумовлює комплекс заходів. У царині
юриспруденціїодним з основних завдань є приведення у відповідність до
європейських норм та цінностей всієї правової системи. Це передбачає
вжиття відповідних заходів щодо вдосконалення чинного законодавства
згідно з Конституцією України й міжнародно-правових стандартів. Під час
реформування правової системи особливу увагу приділено органам
досудового слідства держави, які є одним з основних суб’єктів реалізації її
правоохоронної

функції.

Реорганізація

системи

досудового

слідства,

удосконалення організації й діяльності органів, які її представляють і яким
відводиться важливе місце в кримінальному процесі України. Аналіз чинного
законодавства показує, що існує чимало прогалин і суперечностей, які
породжують проблеми теоретичного й практичного характеру в організації та
діяльності органів досудового слідства. У правоохоронній системі держави
боротьба відомств за володіння відомчим слідчим апаратом велася постійно і
продовжується зараз.
Більше того, зміст кримінально-процесуального закону є своєрідним
результатом протистояння різних державних органів (прокуратури, органів
безпеки, поліції та ін.), які намагалися й намагаються створити не стільки
єдину, логічно завершену та внутрішньо узгоджену слідчу структуру, скільки
закріпити в ній свої відомчі інтереси. Зацікавленість відомств у такому
становищі легко пояснюється, оскільки вже доведено, що попереднє
(досудове) слідство – це реальна і досить сильна влада [178].Окрім того,
результати слідчої роботи визначають загальні показники ефективності
функціювання вищевказаних відомств. У зв’язку з тим, що слідчий апарат
ніколи не мав самостійної організації і завжди виступав придатком більш
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могутніх організаційних систем, він, природно, був позбавлений можливості
на рівних захищати власні потреби [169].
В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Водночас на
сьогодні система правосуддя не виконує поставлені перед нею завдання на
належному рівні. Основними чинниками такої ситуації визначено низький
рівень правової культури та правової свідомості суспільства; поширеність
корупційних явищ у сфері правосуддя. Функціювання прокуратури та
кримінальної юстиції як суміжних правових інститутів також має свої
недоліки, зокрема недостатній рівень функціональної незалежності та
доброчесності, потребу в більш розвинених інструментах управління , значно
жорсткі етичні вимоги йі дисциплінарні правила; малорозвинені інструменти
внутрішнього та зовнішнього контролю в рамках боротьби з корупцією;
перешкоди для структурної автономії слідчих органів; недостатній рівень
формальних і практичних каналів комунікації (у тому числі мереж обміну
даними) між виконавчими органами та прокуратурою, а також між органами
державної влади та європейськими й міжнародними партнерами; відсутність
належної ІТ-інфраструктури та можливостей використання інформаційних
систем і системи електронного правосуддя; недостатній рівень дотримання
принципу

змагальності

в

кримінальному

провадженні,

відсутність

професійної відповідальності за порушення прав людини й ігнорування
принципу

змагальності;

повноваженнями
досудового

та

процесуальних

та

реальними

судового
норм

розбіжності

етапів

між

новими

інституційними
слідства;

прокуратурою;

процесуальними

функціями

непослідовне

відсутність

суб’єктів

застосування

індивідуалізованого,

заснованого на доказах підходу до попередження злочинів, реабілітації та
ресоціалізації; обмежене застосування альтернативних видів покарання та
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відсутність

позитивного

досвіду;

відсутність

належної

динаміки

в

наближенні до стандартів Європейського Союзу [472]. З цього приводу
Т. Моршакова пропонує враховувати в організації слідчої структури те,
що одна й та сама ланка об’єктивно не може виконувати різні функції без
шкідливої конкуренції між ними, а зв’язки між органами, що діють у
досудових стадіях кримінального судочинства, повинні відбиватися в
постійному контролі одного за іншим. При цьому контроль повинен
виключати повторення неправильних рішень, послідовно прийнятих у різних
інстанціях [178].
У Конституції України про слідчі органи, які можна назвати одними з
найважливіших у системі органів, зобов’язаних забезпечувати охорону прав і
свобод людини, нічого не сказано. З цього приводу М. М. Михеєнко вважав
таке ставлення до слідчого та слідства ненормальним [289].
Незважаючи на те що функція досудового розслідування в системі
кримінального судочинства має специфічний і досить самостійний характер,
слідчі

залишаються

в

адміністративно-організаційній

залежності

від

прокуратури та органів дізнання в системі Національної поліції, СБУ, ДФА
та ін., завдання яких значно ширші від тих, які покладаються на органи
досудового розслідування, а це вплив на слідчих відомчих інтересів,
поєднання

процесуальної

діяльності

з

іншими

видами

діяльності,

обвинувальний ухил, суміщення суперечливих процесуальних функцій тощо.
Так, Л. Карнеєва висловила думку про те, що ні захисник, уведений у процес
з моменту затримання підозрюваного, ні присяжні засідателі не забезпечать
законності в здійсненні правосуддя й реального захисту прав, свобод та
законних інтересів осіб доти, доки не буде організаційної перебудови
досудового слідства [178].
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Незважаючи на об’єктивну необхідність, до цього часу немає й закону,
який би врегулював проблеми, пов’язані зі статусом слідчого. У проекті
закону, який був поданий до Верховної Ради, не враховується, що слідчий під
час проведення досудового розслідування не повинен бути ні обвинувачем,
ні захисником, він має лише досліджувати істину разом із суддям, при цьому
його необхідно забезпечити гарантіями незалежності та самостійності, тобто
підпорядкувати судовій гілці влади за аналогією слідчий-суддя.
Діяльність органів досудового розслідування регулюється великою
кількістю нормативно-правових актів різної юридичної сили. Так, згідно із
чинним законодавством слідчий – посадова особа, яка перебуває на
державній службі. У ст. 9 Закону України “Про державну службу” зазначено,
що регулювання правового становища державних службовців, які працюють
в апараті органів прокуратури, судів, дипломатичної служби, митного
контролю, служби безпеки, внутрішніх справ та інших, здійснюється
відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено законами України.
Граничний вік перебування на державній службі становить 65 років.
У виняткових випадках після досягнення граничного віку перебування
на державній службі державні службовці можуть бути залишені на державній
службі лише на посадах радників або консультантів за рішенням керівника
відповідного державного органу. Крім загальних підстав, передбачених
Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється в разі:
1)

порушення

умов

реалізації

права

на

державну

службу;2)

недотримання пов’язаних із проходженням державної служби вимог;3)
досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної
служби;4) відставки державних службовців, які займають посади першої або
другої категорії;5) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають
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перебуванню державного службовця на державній службі;6) відмови
державного службовця від прийняття або порушення Присяги;7) притягнення
державного

службовця

до

кримінальної

або

адміністративної

відповідальності за корупційні правопорушення, пов’язані з порушенням
обмежень, передбачених Законом України “Про засади запобігання і протидії
корупції”.Припинення державної служби в цьому випадку здійснюється в
триденний строк з дня отримання органом, у якому працює державний
службовець, копії відповідного судового рішення, що науло законної сили
[365].
Однак слідчі як державні службовці на сьогодні повинні мати
відповідний ранг або було б доцільно встановити кваліфікаційні класи, які
присвоювати колегіальною комісією залежно від рівня професійних знань,
посади, стажу роботи тощо.
Досудове розслідування в Україні проводять слідчі правоохоронних
органів. З огляду на новий порядок кримінального провадження, у якому
прокурор

виконує

функцію

процесуального

керівництва

досудовим

розслідуванням, а суд дає дозвіл на обрання заходів забезпечення
кримінального провадження, а також на проведення негласних слідчих
(розшукових) дій, законодавець передбачив найбільш тісний процесуальний
зв’язок між слідчим, прокурором і судом [305].
Ст. 121 Конституції України визначено основні функції прокуратури,
але не передбачено надання органам прокуратури повноважень щодо
здійснення досудового слідства, що знайшло своє відбиття в новому КПК
України [236] . З цього приводу В. Гончаренко наголошував, що нагляд за
слідством і керівництво ним у правовому сенсі ефективно та неупереджено
може здійснювати лише відокремлена прокуратура [126]. Важливим кроком
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реформування є прийняття Закону, який регулюватиме відносини щодо
функціювання нового слідчого органу – Державного бюро розслідувань, –
історичні передумови для утворення якого виникли ще у 2005 році, коли
Президентом України 15 березня 2005 року було видано Розпорядження
“Про робочу групу з розроблення концепції утворення та організації
діяльності Національного бюро розслідувань України” № 782/2005-рп [126].
З початком функціювання Державного бюро розслідувань України
прокуратура

як

державний

орган

утратить

функцію

досудового

розслідування. Ця система спрямована на виконання Україною обов’язків,
узятих перед Радою Європи. Завданнями Державного бюро розслідувань
України є такі: захист особи, суспільства та держави від кримінальних
правопорушень;

забезпечення

швидкого, повного

та неупередженого

проведення досудового розслідування відповідно до законодавства України;
участь у межах своєї компетенції в реалізації державної кримінальної
політики тощо. Фактично це завдання, які зараз виконують органи
прокуратури. Тому можна зробити висновок про тісний зв’язок органів
прокуратури з Державним бюро розслідувань.
Реформування слідства в органах прокуратури зумовить необхідність
законодавчого узгодження Конституції України, КПК України, Закону “Про
прокуратуру”, інших законодавчих актів, що стосуються організації та
порядку

діяльності

системи

досудового

розслідування

кримінальних

правопорушень. Запровадження нового органу досудового розслідування є
потребою сьогодення та умовою розвитку й реформування кримінальної
юстиції в Україні.
Як правоохоронний орган спеціального призначення Служба безпеки
України

зобов’язана

виявляти,

припиняти

та

розкривати

злочини,
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розслідування яких віднесено законодавством до її компетенції, проводити
дізнання та досудове слідство.
На сьогодні питання доцільності проведення органами СБУ досудового
розслідування

залишається

також

дискусійним,

оскільки

ключовим

принципом, викладеним у Рекомендаціях Парламентської асамблеї Ради
Європи 1402 (1999), є позбавлення служб внутрішньої безпеки права
проводити розслідування за кримінальними провадженнями [526].
Такої ж думки дотримується і низка вітчизняних дослідників. Так,
наприклад, О. М. Полковниченко вказує, що, незважаючи на аргументи про
те,

що

розосередження

слідчих

підрозділів

у

структурі

кількох

правоохоронних органів відповідає вітчизняним процесуальним традиціям і
перевірено часом, а встановлення спеціалізації їх відповідно до профілю
правоохоронного органу, у якому вони діють, підвищує ефективність їх
роботи, виведення досудового слідства з переліку функцій Служби безпеки
України відповідає європейським стандартам та світовим тенденціям
забезпечення внутрішньої безпеки держави [343].
На законодавчому рівні робилось декілька спроб формування органу
досудового розслідування СБУ. Так, ще в 1997 році було видано Указ
Президента України “Про Національне бюро розслідувань України”, згідно з
яким на Бюро покладались також завдання щодо проведення відповідно до
законодавства України досудового розслідування та оперативно-розшукових
заходів в особливо складних кримінальних справах про злочини, які
становлять підвищену суспільну небезпеку [403]. Повторну спробу створення
подібного органу було зроблено у 2005 році з виданням розпорядження
Президента України “Про робочу групу з розроблення концепції утворення та
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організації діяльності Національного бюро розслідувань України” [422], але
формування не було завершене.
Наразі тривають дискусії щодо прийняття закону про створення
спеціального державного органу з проведення досудового слідства або
передачі Національному бюро розслідувань. Однак, на нашу думку, повне
позбавлення СБУ повноважень у сфері досудового слідства видається
недоцільним, ураховуючи, що його формування та оцінка ефективності
діяльності можуть зайняти певний час, тому доцільним є скорочення
переліку складів злочинів, що відносяться до підслідності СБУ. Необхідно
залишивши лише ті з них, що посягають на основи національної безпеки
України, а в подальшому підпорядкувати Державному бюро розслідувань.
Залишається низка проблем і в слідчих підрозділів, що входять у
структуру Національної поліції України. Так, відповідно до ст. 17 Закону
України “Про Національну поліцію” [405], поліцейським є громадянин
України, який склав Присягу поліцейського, проходить службу на
відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції.
Але це загальне визначення, однак про посади слідчих у ньому не зазначено
нічого.
Норми

законодавства,

що

визначають

порядок

реєстрації

та

розслідування кримінальних проваджень є недосконалими. Чинна система
призвела до перевантаження слідчого Національної поліції кількістю
кримінальних

проваджень

та

є

малоефективною

через

інститут

процесуального керівництва прокуратури. Згідно з чинним законодавством
слідчі

органи поліції зобов’язані відреагувати належним чином на всі

звернення громадян, але через величезну кількість їх це просто фізично
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зробити неможливо, особливо це стосується так званих фактичних злочинів,
коли не встановлено особу правопорушника.
Усі правопорушення реєструються в ЄРДР, однак у більшості випадків
за ними формально проводяться першопочаткові слідчі дії, і слідчий
виносить окреме доручення оперативному підрозділу на встановлення особи,
але реально встановленням особи та розслідуванням кримінального
провадження ніхто не займається.
Передбачений новим Кримінальним процесуальним кодексом інститут
кримінальних проступків і досі не запроваджено. Його реалізація дозволить
декриміналізувати

деякі

категорії

злочинів,

що

суттєво

зменшить

навантаження на слідчих, дозволивши їм ґрунтовніше займатись тяжкими
злочинами. Такі провадження просто накопичуються в слідчих, що викликає
велику кількість скарг з боку осіб, які потерпіли від правопорушень.
Накопичення в провадженні нерозслідуваних кримінальних проваджень, у
яких протиправна діяльність винних осіб не зупинена (особи, які скоїли
злочини, не встановлені, не розшукані або не притягнуті до кримінальної
відповідальності), негативно відбивається на стані боротьби зі злочинністю.
У зв’язку з цим розв’язання завдань щодо підвищення ефективності роботи
та продуктивності праці слідчих не можливо вирішити без забезпечення
кваліфікованого розслідування на високому професійному рівні та суворому
дотриманню законності в процесі прийняття процесуальних рішень.
Тому підтримуємо погляди тих учених, а також

практичних

працівників, які пропонують виділити окремий вид правопорушень
кримінальних проступків, провадження за якими дозволити здійснювати
дільничним офіцерам поліції, оперуповноваженим та іншим підрозділам
поліції. А також створити окремий підрозділ, який би здійснював
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першопочаткову перевірку наявності складу кримінального правопорушення
чи іншої події, та лише залежно від тяжкості правопорушення передавати в
слідчий

підрозділ.

За слідчими

ж

підрозділами

залишити

досудове

розслідування тяжких й особливо тяжких злочинів. Уважаємо, що потрібно
збільшити час для прийняття рішення щодо внесення відомостей до ЄРДР та
початку кримінального провадження за заявою чи повідомленням про
вчинене правопорушення.
Також слід відзначити внутрішньосистемну проблему, яка полягає в
роздутті штатної чисельності управлінського складу поліції й відсутності
належної взаємодії між окремими підрозділами Національної поліції, що
викликано обмеженістю в повноваженнях окремих підрозділів Національної
поліції. Наприклад, це стосується патрульної поліції, яка фактично
обмежується

лише затриманням та доставлянням правопорушника до

відділу поліції або ж охорони місця події до прибуття слідчої оперативної
групи слідчих підрозділів, що в кримінальному провадженні уповноваженні
виконувати тільки вказівки процесуального керівника, яким за чинним
законодавством виступає прокурор.
Занадто багато робочого часу витрачається на внутрішню діяльність
поліції не пов’язану з безпосереднім виконанням обов’язків, покладених на
поліцію щодо забезпечення публічної безпеки і порядку, попередження та
розкриття злочинів, захист прав свобод та законних інтересів громадян.
Статус керівника слідчого підрозділу, піднесений до рівня заступника
начальника

органу,

ще

більше

погіршив

організацію

досудового

розслідування, оскільки він фактично став заступником начальника органу
дізнання та відіграє гібридну роль – органу дізнання та досудового слідства в
одній особі, що суперечить Концепції судово-правової реформи, яка
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передбачає чітке розмежування функцій органів досудового розслідування та
органів,

що

здійснюють

оперативно-розшукову

діяльність

як

у

процесуальному, так і в організаційному плані [239].
М. А. Погорецький пропонував “…з метою подальшого зміцнення
процесуальної самостійності слідчого й підвищення ролі начальника слідчого
підрозділу як самостійного суб’єкта кримінально-процесуальної діяльності,
увести процесуальну діяльність начальника слідчого підрозділу в рамки
строго позначеного в законі процесуального регламенту, який би позначив не
тільки перелік його процесуальних повноважень, а й підстави їхнього
застосування,

послідовність

здійснення,

порядок

процесуального

оформлення, механізм відповідальності за прийняте рішення” [336].Немає
сумніву, що без кадрової аналітичної та іншої внутрішньо-організаційної
роботи не можна обійтись, вона повинна бути оптимізована, і кожна дія в
такій роботі має бути спрямована на підвищення ефективності виконання
основних завдань у зовнішній діяльності поліції, направленої на протидію
адміністративним і кримінальним правопорушенням.
У своїй діяльності працівники органів досудового розслідування
повинні враховувати норми-принципи з питань професійної поведінки під
час виконання правоохоронних функцій. Залишається проблемою і слабка
взаємодія між різними структурними підрозділами під час виконання
спільних завдань, через що втрачається ефективність усієї роботи.
Розкриття й розслідування кримінальних правопорушень різної
тяжкості потребує професіонального підходу до розв’язання багатьох питань,
у тому числі й належної підготовки осіб, які повинні займатись цією
діяльністю. Професійно підготовлені фахівці правоохоронних органів є
основним

джерелом

ефективної

діяльності

їх.

Основним

способом

353
забезпечення якості та ефективності діяльності працівників правоохоронних
органів є “сучасна система професійної підготовки, що орієнтована на
формування професіонала, здатного виконувати свої функції” [452].
Робота з кадрами – це діяльність, яка пов’язана з виконанням функцій
управління. У зв’язку з тим, що функція управління реалізується стосовно
людини, яка займається трудовою діяльністю, необхідно враховувати
психологічний аспект її особистості. З урахуванням цього здійснюють добір,
розміщення, виховання й професійну підготовку кадрів. Так, В. Т. Томін до
основних напрямів оптимізації слідства відносить такі: непроведення дій, без
яких можна обійтися; збільшення корисності від тих дій, які провадяться;
послідовне звільнення робітників вищої кваліфікації від проведення дій, що
можуть бути виконані робітниками нижчої кваліфікації; послідовна заміна
“універсалів” під час провадженні слідчих і судових дій спеціалістами [493].
Підвищення

вимог

до

рівня

професійної

придатності

слідчих

працівників зумовлює необхідність поглибленого і всебічного вивчення
індивідуальних якостей кандидатів на службу за рахунок науковообґрунтованого використання сучасних методів юридичної психології і
психофізіології. Професійно-психологічний відбір – це комплекс заходів,
який забезпечує визначення відповідності індивідуально-психологічних
властивостей особистості вимогам професійної діяльності та спрямований на
підвищення комплектування слідчих підрозділів.
З цього приводу В. О. Слюсарєв роботу з персоналом визначає як
нормативно

урегульовану

діяльність,

що

здійснюється

спеціально

вповноваженими підрозділами (службами, окремими працівниками) з метою
реалізації кадрової функції та складає цілісну систему пов’язаних між собою
напрямів (форм, методів) діяльності цих суб’єктів щодо формування та
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відповідного супроводження професійної діяльності кадрового корпусу [463].
Зазначений відбір складається з соціально-психологічного вивчення,
психологічного та психофізичного обстеження, що здійснюються фахівцями
(психологами,

психофізіологами,

лікарями-психіатрами)

Центрів

психіатричної допомоги та професійно-психологічного відбору.
Головною метою такого вивчення є аналіз умов і динаміки становлення
особистості кандидата в період, що передував оформленню на службу і
дозволяє

виявити

й закріпленню

тих

соціальні

передумови,

індивідуальних

які

сприяли

особливостей,

що

формуванню
є

професійно

важливими (значущими) для слідчої діяльності, та виділити в службовій і
громадській діяльності кандидата конкретні прояви, які свідчать про
стійкість певних інтересів, ціннісних та інших особистісних якостей.
Важливим є вироблення в кожного слідчого навичок самоаналізу, адекватної
професійної самооцінки, критичного ставлення до професійної деформації.
Але серед практичних працівників у більшості випадків домінує
тенденція сприймати деформацію як фатальний атрибут діяльності,
поблажливість в оцінки її проявів та наслідків. Регулярні заняття з
професійно-психологічної підготовки, пропаганда психологічних знань як
елемента соціально-психологічної культури особистості. Психологічне
стимулювання кожного працівника до професійного, загальноособистого
зростання з визначенням ліній близької, середньої та віддаленої перспективи
нададуть можливість підвищити рівень рофесіоналізма.
Але,

як

приклад,

значна

частина

нормативно-правових

актів,

які безпосередньо регулюють механізм проходження служби, розстановку
кадрів та інші напрями кадрового забезпечення органів СБУ, має гриф
обмеження доступу, що зумовлено специфікою завдань, виконання яких
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покладено на органи СБУ, і відсутні у відкритому доступі на відміну від
інформації про основні напрями діяльності та завдання Департаменту
кадрового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України, які
висвітлено на офіційному сайті зазначеного міністерства [146], що не дає
належної змоги молодим людям ознайомитись із ними та визначитись із
вибором професії.
Одним з найбільш перспективних напрямів удосконалення роботи
слідчих підрозділів є впровадження в практику роботи слідчих сучасних
інформаційних технологій. Комп’ютеризація роботи слідчого значною мірою
створює сприятливі умови для творчої діяльності, без якої ефективність
розслідування

злочинів

неможлива.

Л. О. Соя-Серко

наголошує,

що

“в найзагальнішому вигляді розв’язання цієї проблеми може бути реалізоване
шляхом забезпечення слідчих так званим “інформаційним сервером”, під
яким розуміють надання слідчому в потрібний момент максимального обсягу
необхідної

інформації.

інформаційних

процесів

Це,
за

звичайно,

пов’язують

допомогою

з

автоматизацією

використання

електронно-

обчислювальних пристроїв – персональних комп’ютерів (ПК) [469].
П. П. Іщенко, розробник автоматизованого робочого місця слідчого
вважає, що органи слідства мають отримати сучасні засоби оброблення
текстової та графічної інформації, можливості її накопичення й аналізу;
програмне

забезпечення

повинно

бути

стандартизовано,

забезпечено

можливість зв’язку автоматичного робочого місці з іншими інформаційними
масивами. Таким чином можна досягнути суттєвого покращення слідства і
полегшення праці слідчого. Програмне забезпечення за призначенням він
розподіляє на такі: сервісні програми, що служать для оброблення текстів
і зображень; програмне забезпечення баз даних; спеціальні прикладні
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програми, які призначені для вирішення конкретних слідчих завдань [179]. У
період, коли з’являються нові види злочинів, коли триває судова реформа, а
проблеми перепідготовки та підвищення кваліфікації слідчих набувають
більш актуального значення, слід дійти висновку про необхідність
удосконалення підготовки слідчого, і з цією метою створити комплексну
програму відбору кандидатів на навчання у фахових вищих навчальних
закладах,

продумати

систему

початкової

підготовки

професійної майстерності післявишівської підготовки.

та

підвищення

Відповідно до

Положення про єдину систему підвищення кваліфікації прокурорськослідчих працівників органів прокуратури України, затвердженої наказом
Генерального прокурора України від 11 квітня 2007 року № 583-ц [344],
основними складниками є:самостійне навчання;

надання індивідуальних

завдань; стажування в структурних підрозділах і кабінетах криміналістики
прокуратур обласного рівня; навчально-методичні семінари, у тому числі
заняття

в

школах

молодого

спеціаліста

тощо;

науково-практичні

конференції; навчання за окремими планами працівників, які зараховані до
резерву на заміщення керівних посад;навчання в Інституті підвищення
кваліфікації кадрів.
На нашу думку, ідентичні навчання повинні проходити у всіх без
винятку структурних слідчих підрозділах.
Таким чином, приймаючи до уваги, що функція досудового слідства в
системі кримінального судочинства має специфічний і досить самостійний
характер, слідчі залишаються в адміністративно-організаційній залежності
від прокуратури та органів дізнання в системі Національно поліції, СБУ,
ДФА та ін., завдання яких значно ширші від тих, які покладено на органи
досудового розслідування, а це вплив на слідчих відомчих інтересів,
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поєднання

процесуальної

діяльності

з

іншими

видами

діяльності,

обвинувальний ухил, суміщення суперечливих процесуальних функцій тощо.
На нашу думку, сьогодні є помилковим створення слідчих апаратів у
всіх без винятку правоохоронних органах, оскільки це розпорошує слідчі
апарати. Окрім того, суперечить змісту всіх розроблених в Україні проектів
та концепції судово-правової реформи, де міститься положення про
необхідність створення єдиного незалежного, не підпорядкованого будь-яким
відомствам органу, який повинен проводити досудове розслідування в
провадженнях про вчинення всіх злочинів. Створення нових відомчих
слідчих апаратів зумовлює їхню залежність від інтересів відомств, у
підпорядкуванні яких вони перебувають, ускладнює реалізацію принципу
процесуальної незалежності слідчого і його підпорядкування тільки закону.
Необхідно

вивести

слідчих

в

окрему

структуру

з

вертикальним

підпорядкуванням. Уважаємо, що слідчих необхідно акумулювати в
Державному бюро розслідувань. Це дозволить: 1) виключити втручання
органу дізнання в процесуальну та іншу діяльність слідчих; 2) унеможливить
відволікання слідчих на виконання функцій, не пов’язаних з розслідуванням
кримінальних проваджень (охорона громадського порядку, особливо за
рахунок власного часу, відпрацювання різних оперативних ситуацій і таке
інше); 3) керівники будуть позбавлені можливості

реорганізовувати

структуру слідчого апарату за своїм розсудом, скорочувати його штатну
чисельність, ліквідовувати окремі посади; 4) не будуть допускатися
викривлення та перегини в дисциплінарній практиці; 5) припиняться
суперечки про підслідність; 6) висновки про сутність ефективності діяльності
як окремого слідчого, так і підрозділу в цілому можуть бути зроблені за
наявності єдиних критеріїв ефективності діяльності і створення методики
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застосування таких критеріїв; 7) усі виділені матеріально-технічні засоби та
фінанси будуть надходити лише в розпорядження слідчих; 8) взаємодія
слідчих з іншими службами будуватиметься на основі Закону і буде
позбавлена відомчого впливу зацікавлених служб та їх керівництва.
Окрім того, є доцільним доповнити положення КПК України нормами,
які б регламентували, що таке взаємодія, її засади, основні форми та інше.
З урахуванням досвіду Європейський держав пропонується підняти
незалежність слідчого за аналогією до статусу судді. З метою забезпечення
якісного і вчасного досудового розслідування кримінальних

проваджень,

відповідно до закону України “Про Державне бюро розслідувань”необхідно
внести зміни та доповнення щодо статусу слідчого в такій редакції (Додаток
В):
Стаття 14-1-1. Статус слідчого
1. Слідчим є громадянин України, який відповідно до Конституції
України та цього Закону призначений слідчим, займає штатну посаду в
одному зі слідчих органів і здійснює досудове розслідування на професійній
основі.
2. Слідчі в Україні мають єдиний статус незалежно від місця й відомчої
належності слідчого органу чи адміністративної посади, яку слідчий обіймає
в слідчому органі.
Стаття 14-1-2. Право обіймати посаду слідчого .
Порядок обіймання посади слідчого здійснюється відповідно до статей
69–79 Закону України від 02.06.2016 № 1402-VIII“Про судоустрій та статус
суддів” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 31, ст. 545)
Стаття 14-1-3. Призначення на посаду слідчого
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1. Призначення на посаду слідчого здійснюється Міністром юстиції
України на підставі та в межах подання Вищої ради правосуддя, без
перевірки додержання встановлених цим Законом вимог до кандидатів на
посаду слідчого та порядку проведення добору чи кваліфікаційного
оцінювання кандидатів.
Будь-які

звернення

щодо

кандидата

на

посаду

слідчого

не

перешкоджають його призначенню на посаду. Викладені в таких зверненнях
факти можуть бути підставою для порушення Міністром юстиції України
перед компетентними органами питання про проведення в установленому
законом порядку перевірки цих фактів.
2. Міністр юстиції України видає наказ про призначення слідчого не
пізніше тридцяти днів з дня отримання відповідного подання Вищої ради
правосуддя.
Стаття 14-1-4. Незмінюваність слідчого
1. Слідчому гарантується перебування на посаді слідчого до
досягнення ним шістдесяти п’яти років, крім випадків звільнення слідчого з
посади або припинення його повноважень відповідно до Конституції України
та цього Закону.
2. Слідчого не може бути переведено до іншого органу без його згоди,
крім переведення:
1) у разі реорганізації, ліквідації або припинення роботи слідчого
органу;
2) у порядку дисциплінарного стягнення.
Стаття 14-1-5. Вимоги щодо несумісності
1. Перебування на посаді слідчого несумісне із зайняттям посади в
будь-якому іншому органі державної влади, органі місцевого самоврядування
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та з представницьким мандатом. Перебування на посаді слідчого також
несумісне з наявністю заборони такій особі обіймати посади, щодо яких
здійснюється очищення влади в порядку, визначеному Законом України “Про
очищення влади”.
2. Слідчий не може поєднувати свою діяльність із підприємницькою,
адвокатською діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади,
виконувати іншу оплачувану роботу (крім викладацької, наукової чи
творчої), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради
підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.
3.

Особи,

які

є

власниками

акцій

або

володіють

іншими

корпоративними правами чи мають інші майнові права або інший майновий
інтерес у діяльності будь-якої юридичної особи, що має на меті отримання
прибутку, зобов’язані передати такі акції (корпоративні права) або інші
відповідні права в управління незалежній третій особі (без права надання
інструкцій такій особі щодо розпорядження такими акціями, корпоративними
або іншими правами, або щодо реалізації прав, які з них виникають) на час
перебування на посаді судді. Слідчий може отримувати відсотки, дивіденди
та інші пасивні доходи від майна, власником якого він є.
4. Слідчий не може належати до політичної партії чи професійної
спілки, виявляти прихильність до них, брати участь у політичних акціях,
мітингах, страйках. Перебуваючи на посаді, слідчий не може бути
кандидатом на виборні посади в органах державної влади (крім судової) та
органах місцевого самоврядування, а також брати участь у передвиборчій
агітації.
Стаття 14-1-6. Відрядження як тимчасове переведення слідчого до
іншого слідчого органу того самого рівня та спеціалізації
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1. У зв’язку з неможливістю здійснення досудового розслідування
у відповідному слідчому органі, виявленням надмірного рівня навантаження
у відповідному слідчому органі, припиненням роботи слідчого органу у
зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з
тероризмом

або

іншими

надзвичайними

обставинами,

за

рішенням

Директора Державного бюро розслідувань, слідчий може бути, за його
згодою, відряджений до іншого слідчого органу того самого рівня та
спеціалізації для здійснення досудового слідства.
2. Відрядження слідчого до іншого слідчого органу того самого рівня
та спеціалізації здійснюється на строк, що визначає Директор Державного
бюро розслідувань, але не більше ніж на один рік. Слідчий, строк
відрядження якого закінчився, повертається на роботу до слідчого органу, з
якого був відряджений.
3. У разі припинення роботи слідчого органу у зв’язку зі стихійним
лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або
іншими надзвичайними обставинами слідчий, якого було відряджено з такого
слідчого органу, має бути переведений на постійне місце роботи до
закінчення строку відрядження.
4. Слідчий, який відряджений до іншого слідчого органу того самого
рівня та спеціалізації, здійснює досудове розслідування й отримує
винагороду в слідчому органі, до якого його відряджено.
Стаття 14-1-7. Права та обов’язки слідчого
1. Права слідчого, пов’язані зі здійсненням досудового розслідування,
визначаються Конституцією України, кримінально-процесуальним та іншими
законами.
2. Слідчий має право брати участь у самоврядуванні слідчих.
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3. Слідчі можуть утворювати громадські об’єднання і професійні
спілки, брати участь у них з метою захисту своїх прав та інтересів,
підвищення професійного рівня.
4. Слідчий може бути членом національних або міжнародних асоціацій
та інших організацій, що мають на меті захист інтересів слідчих,
утвердження авторитету судової влади в суспільстві або розвиток юридичної
професії та науки.
5. Слідчий має право підвищувати свій професійний рівень і проходити
з цією метою відповідну підготовку.
6. Слідчий повинен додержуватися Присяги.
7. Слідчий зобов’язаний:
а) справедливо, безсторонньо та своєчасно здійснювати досудове
розслідування відповідно до закону з дотриманням засад і правил
кримінального процесу;
б) дотримуватися правил слідчої

етики, у тому числі виявляти й

підтримувати високі стандарти поведінки в будь-якій діяльності з метою
укріплення суспільної довіри до слідчої діяльності, забезпечення впевненості
суспільства в чесності й непідкупності слідчих;
в) подавати декларацію доброчесності слідчого та декларацію
родинних зв’язків слідчого;
г) виявляти повагу до учасників кримінального процесу;
д) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що
охороняється законом;
е) виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених
законодавством у сфері запобігання корупції;
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ж) подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування;
з) систематично розвивати професійні навички (уміння), підтримувати
свою кваліфікацію на належному рівні, необхідному для виконання
повноважень в органі досудового розслідування, де він обіймає посаду;
и) звертатися з повідомленням про втручання в його діяльність як
слідчого до Вищої ради правосуддя та до Генерального прокурора та
Директора Державного бюро розслідувань упродовж п’яти днів після того, як
йому стало відомо про таке втручання;
к) підтверджувати законність джерела походження майна у зв’язку з
проходженням кваліфікаційного оцінювання або в порядку дисциплінарного
провадження щодо слідчого, якщо обставини, які можуть мати наслідком
притягнення слідчого до дисциплінарної відповідальності, викликають
сумнів у законності джерела походження майна або доброчесності поведінки
слідчого.
8. Слідчий проходить підготовку в Національній школі суддів України
не менше ніж раз на три роки.
9. Слідчий до звільнення з посади або припинення його повноважень
може бути нагороджений державними нагородами, а також будь-якими
іншими

нагородами,

відзнаками,

грамотами.

Слідчий

може

бути

нагороджений державними нагородами лише за проявлену ним особисту
мужність і героїзм в умовах, пов’язаних з ризиком для життя.
Стаття 14-1-8. Присяга слідчого
1. Особа, призначена на посаду слідчого, набуває повноважень
слідчого після складення Присяги слідчого такого змісту:
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“ Я (ім’я та прізвище), уступаючи на посаду слідчого, урочисто
присягаю Українському народові об’єктивно, безсторонньо, неупереджено,
незалежно,

справедливо

та

кваліфіковано

здійснювати

досудове

розслідування на благо народу України, керуючись принципом верховенства
права,

підкоряючись

лише

закону,

чесно

й

сумлінно

здійснювати

повноваження та виконувати обов’язки слідчого, дотримуватися етичних
принципів і правил поведінки слідчого, не вчиняти дій, що порочать звання
слідчого або підривають авторитет правосуддя”.
2. Слідчий складає присягу під час урочистої церемонії в присутності
Міністра юстиції України. До участі в церемонії запрошуються Голова
Верховного Суду, Голова Ради суддів України, Голова Вищої ради
правосуддя та Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
Директор Державного бюро розслідувань.
3. Текст присяги підписується слідчим і зберігається в його особистій
справі слідчого.
Стаття 14-9. Етика слідчого
Питання етики слідчого визначаються Кодексом слідчої етики, що
затверджується Міністром юстиції України за пропозицією Державного бюро
розслідувань.
Окрім

того,

необхідно

виділити

окремий

вид

правопорушень

кримінальних проступків провадження за якими дозволити здійснювати
дільничним офіцерам поліції, оперуповноваженим та іншим підрозділам
поліції. А також створити окремий підрозділ, який би здійснював
першопочаткову перевірку наявності складу кримінального правопорушення
чи іншої події та лише залежно від тяжкості правопорушення передавати
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матеріали в слідчий підрозділ. За слідчими ж підрозділами залишити
досудове розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів.
Також уважаємо за потрібне збільшити час для прийняття рішення
щодо внесення відомостей до ЄРДР та початку кримінального провадження
за заявою чи повідомленням про вчинене правопорушення.
Усе вище наведене вище у цьому підрозділі дає можливість
сформулювати наступні висновки що:
1) намагання

правоохоронних

органів,

які

мають

кримінально-

процесуальний статус органів дізнання не допустити залежності слідчих
органів

від

них,

пов’язаний

із

політичною

кон’юнктурою

або/та

відстоюванням хибного відомчого інтересу, і не має нічого спільного із
забезпечення прав громадян на своєчасне і якісне досудове розслідування;
2) досудове слідство – це реальна і досить сильна влада. Відповідно
реформувати самі себе слідчі органи неспроможні. Для цього потрібна
політична воля (сили), які мають більшість у Верховній Раді України.
3) функціонування прокуратури та кримінальної юстиції як суміжних
правових інститутів також має свої недоліки, зокрема:
а) недостатній рівень функціональної незалежності та доброчесності,
потреба в більш розвинених інструментах управління ефективністю, значно
жорсткіших етичних вимогах і дисциплінарних правилах; малорозвинені
інструменти внутрішнього та зовнішнього контролю в рамках боротьби з
корупцією; б) перешкоди для структурної автономії слідчих органів;
недостатній рівень формальних і практичних каналів комунікації (у тому
числі мереж обміну даними) між виконавчими органами та прокуратурою, а
також між органами державної влади та європейськими й міжнародними
партнерами;в) відсутність належної ІТ-інфраструктури та можливостей
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використання

інформаційних

систем

і

системи

електронного

правосуддя;г) недостатній рівень дотримання принципу змагальності в
кримінальному провадженні, відсутність професійної відповідальності за
порушення

прав

людини

й

ігнорування

принципу

змагальності;

д) розбіжності між новими процесуальними повноваженнями та реальними
інституційними функціями суб’єктів досудового та судового етапів слідства;
ж) непослідовне

застосування

процесуальних

норм

прокуратурою;

відсутність індивідуалізованого, заснованого на доказах підходу до
попередження

злочинів,

реабілітації

та

ресоціалізації.

Обмежене

застосування альтернативних видів покарання та відсутність позитивного
досвіду; відсутність належної динаміки у наближенні до стандартів
Європейського Союзу.
4) незважаючи на об’єктивну необхідність, до цього часу немає закону,
який би врегулював проблеми, пов’язані зі статусом слідчого. Пропонується
підняти незалежність слідчого до аналогічний як судді, запропоновано низку
положень, які б забезпечили якісне і вчасне досудове розслідування
кримінальних проваджень .
5) найбільш із перспективних напрямків удосконалення робочого
місця слідчого є впровадження у практику роботи слідчих сучасних
інформаційних технологій. Комп’ютеризація роботи слідчого у значній мірі
створює сприятливі умови для творчої діяльності, без якої ефективність
розслідування злочинів неможлива.
Отже, необхідно внести зміни й доповнення до Конституції України,
законів України “Про Державне бюро розслідувань”, “Про судоустрій та
статус суддів”, КУпАП, КПК щодо визначення адміністративно-правового
статусу слідчого як невід’ємного елемента судової влади, його призначення,

367
звільнення

та

притягнення

до

дисциплінарної

відповідальності,

що

здійснюється на основі норм права, які є аналогічними для адміністративноправового статусу суддів, що забезпечить незалежність слідчих від відомчого
впливу, підвищить якість досудового розслідування в суворій відповідності
до закону при пануванні принципу верховенства права.

4.3. Підвищення

ефективності

адміністративно-правого

забезпечення діяльності слідчих органів України

Побудова демократичної, соціальної, правової держави України
нерозривно пов’язана з реформуванням національного законодавства,
узгодженням його зі світовими та європейськими стандартами. Україна,
приєднавшись до процесу інтеграції демократичних держав Європи, взяла на
себе зобов’язання в процесі проведення власної правової реформи
враховувати загальноєвропейські принципи судочинства та судову практику
Європейського суду з прав людини. Зміни, які відбуваються в українському
суспільстві протягом років її незалежності, вимагають пошуку нових
підходів до проблем ефективності державного управління в тій чи тій сферах.
Державні органи вступають в адміністративно-правові відносини з приводу
виконання покладених на них функцій і реалізації належних їм прав у сфері
державного управління. До таких органів відносяться і правоохоронні
органи, до структури яких входять слідчі підрозділи. Реформування їх з
новою силою розпочалось у 2015 році, коли одні підрозділи припиняють своє
існування, інші були юридично розформовані, але продовжували існувати до
створення нових, а новостворені – виконують функції, ідентичні діючим
підрозділам, що спричиняє певні непорозуміння.
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Питання зміцнення законності й правопорядку, посилення захисту
прав і законних інтересів громадян, удосконалення роботи слідчих
підрозділів стають предметом спеціального розгляду Президента України,
Верховної

Ради

та

Кабінету

Міністрів

України.

Актуальність

цієї

проблематики пояснюється ще й тим, що Конституція України визначила
необхідність формування системи органів досудового слідства і введення в
дію законів, що регулюють її функціювання [236] Б. В. Романюк указував,
що інститут досудового слідства – “живий організм”, і радикальні та
непродумані заходи можуть призвести до соціально небезпечних наслідків
[438].
07 листопада 2015 року набув чинності Закон України “Про
Національну поліцію”. Законом передбачено, що у складі Національної
поліції функціюють органи досудового розслідування, національна поліція
здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах
визначеної підслідності [405].Але підслідність кримінальних правопорушень
визначається ст. 38 КПК України зі змінами, відповідно з якими органами
досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове
слідство) є:1) слідчі підрозділи: а) органів Національної поліції;б) органів
безпеки;в) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового
законодавства;г) органів державного бюро розслідувань;д) органів Державної
кримінально-виконавчої служби України;2) підрозділ детективів, підрозділ
внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.
Також п. 3 передбачено, що під час досудового розслідування кримінальних
проступків у встановлених законом випадках повноваження слідчого органу
досудового розслідування можуть здійснюватися співробітниками інших
підрозділів органів Національної поліції, органів безпеки, органів, що
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здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства [252].. Але
проблемою в цьому напрямі залишається відсутність законодавчого
врегулювання поняття та переліку кримінальних проступків у законодавстві
України.
Згідно із чинним законодавством Національна поліція є центральним
органом виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення
охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної
безпеки та порядку. На сьогодні в наукових колах

існують певні спірні

питання щодо повноважень і функцій поліції. Так, О.М. Бандурка вважає, що
до

функцій

поліції

слід

зарахувати:

адміністративну,

кримінально-

процесуальну, оперативно-розшукову, профілактичну, попереджувальну,
виконавчу, охоронну та деякі інші функції [32]. Професори

Ю.П. Битяк,

В.К. Колпаков та інші науковці виокремлюють адміністративну, оперативнорозшукову, кримінально-процесуальну, виконавчу та охорону (на договірних
засадах) функції [49;215].
У

більшості

європейських

держав

розгляд

матеріалів

про

правопорушення здійснюється поліцією з подальшим передаванням справи
до суду. У державах Західної Європи поліція доповідає про скоєні
правопорушення спеціальній посадовій особі – судовому слідчому, який
проводить розгляд матеріалів самостійно або за допомогою поліції.
Однак в Україні, незважаючи на зміни, які відбуваються в
правоохоронній системі, робота слідчих органів національної поліції
регламентується наказами, які видані ще до цього реформування, до сьогодні
відсутній Закон України „Про органи досудового слідства”. Так, згідно з
наказом Міністерства внутрішніх справ від 09 серпня 2012 року № 686, яким
керуються слідчі й сьогодні, відповідно до принципів верховенства права,
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законності, рівності перед законом і судом, поваги до людської гідності,
здійснюється забезпечення права на свободу та особисту недоторканність;
недоторканності житла чи іншого володіння особи; таємниці спілкування;
невтручання в приватне життя; недоторканності права власності; презумпції
невинуватості та забезпечення доведеності вини; забезпечення права на
захист; змагальності сторін кримінального провадження та свободи в поданні
ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості;
безпосередності дослідження показань, речей і документів; забезпечення
права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності;
публічності; диспозитивності; розумності строків досудового розслідування,
а також на основі тісної взаємодії з органами та підрозділами, іншими
правоохоронними органами, органами державної влади, органами місцевого
самоврядування і громадськими організаціями [413].
Однак, аналізуючи Кримінально-процесуальний кодекс України,
можемо стверджувати, що структурно слідчі відносяться до різних відомств,
що на практиці, як правило, викликає неузгодженість і відсутність зв’язків не
тільки між підрозділами, а і відомствами; немає чіткої спеціалізації щодо
розслідування окремих категорій злочинів; законодавчо не закріплений
правовий статус як органів досудового розслідування, так і слідчих; слідчі
здебільшого погано обізнані з формами та методами оперативної роботи, не
мають відповідного досвіду роботи, що викликає в суспільстві певний
резонанс і ставить під сумнів їхню компетенцію. Ця проблема розв’язується
за допомогою якісно нової підготовки кадрів для органів досудового
розслідування, а також набуттям відповідного досвіду слідчими, які вже
працюють з метою забезпечення належного функціювання всієї системи
органів досудового розслідування.
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В.М. Плішкін

зауважував,

що

завдання

та

функції

системи

обумовлюють її організаційну структуру, яка є одним з основних елементів
управління системою. Вона характеризується насамперед розподілом цілей і
завдань системи між підрозділами та працівниками організації [334].
На

сьогодні

трансформування

системи

органів

досудового

розслідування в Україні має враховувати не тільки аспекти оптимальної
європейської моделі загальних елементів системи органів кримінальної
юстиції, а й найбільш ефективні напрями протидії злочинності в Україні.
У ст. 3 Конституції України сформульовано, що “людина, її життя і
здоров’я, честь і гідність,недоторканість і безпека визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії
визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає
перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і
свобод людини є головним обов’язком держави” [236]. У правознавстві
термін “функція” визначається як соціальна роль держави, державного
органу, права стосовно макро- або мікрооточення. Функції тлумачаться як
основні напрями або види діяльності, що виражають сутність, призначення,
роль і місце держави, державного органу, права в суспільстві. Функції
держави – це основні напрями її діяльності, які відбивають її сутність та
соціальне призначення в галузі управління справами суспільства [502].
Від імені держави виступають правоохоронні органи, до складу яких
входять слідчі підрозділи. У своїй діяльності слідчі застосовують специфічні
методи діяльності й виступають від імені й за дорученням держави. Слідчі
органи, як і інші органи державної влади, утворюються у встановленому
законодавством порядку. Слідчий є одноосібним органом державної влади,
на нього покладено повноваження з провадження досудового слідства. На
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думку Ю. Єрьоменка, сама наявність слідчих органів зумовлена існуванням
досудового слідства як самостійного виду діяльності [165]
З цього приводу Л. Кудінов зауважує, що слідчий апарат існує як
відносно самостійна система державних органів, похідна від більш загальної
функції правосуддя [254]. Такої ж думки дотримується і М.Гурс ький,
визначаючи, що “функція попереднього слідства є самостійною, вона не
зобов’язана своїм походженням ні якій іншій державно-правовій діяльності й
не може безпосередньо випливати ні із завдань, здійснюваних прокуратурою
та судом у кримінальному судочинстві, ні із завдань органів безпеки та
охорони громадського порядку, розв’язуваних ними у сфері державного
управління” [137]. Є.Д. Лук’янчиков переконаний, що перебування слідства в
будь-якому

відомстві

обумовлює

його

управління

тими

самими

адміністративними методами, як й інших служб правоохоронних органів, що
не можливо визнати прийнятним, зважаючи на особливий статус слідчого
[270]. Ю. Єрьоменко наголошує, що досудове слідство є самостійною
формою охоронної діяльності державної влади, оскільки за своїм змістом
вона не збігається із жодною з інших конституційних форм державної
діяльності. Досудове слідство здійснює правозастосовчу функцію, і, хоча
його можна розглядати як практичну організацію перетворення в життя
певних правових норм, воно не є виконавчо-розпорядчою діяльністю з
погляду адміністративної науки [165]
Отже, функція досудового розслідування є самостійною, вона не
зобов’язана своїм безпосереднім походженням ніякій державно-правовій
діяльності, тому не може випливати ні із завдань, вирішуваних прокуратурою
та судом у кримінальному судочинстві, ні із завдань органів безпеки, органів
державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за

373
додержанням

податкового

законодавства,

національної

поліції,

які

розв’язуються ними у сфері державного управління.
На сьогодні низка науковців узагалі заперечують самостійність і
незалежність слідчого внаслідок нагляду з боку прокурора, суду та
підконтрольності начальнику слідчого відділу, та відповідним керівником
структурного правоохоронного органу, куди він відноситься, а перевагу
віддають процесуальній самостійності (яка існує разом з відповідальністю),
сполученою з прокурорським наглядом і відомчим контролем [439]. На
думку В.М. Тертишника, принцип процесуальної незалежності слідчого є
початком, завдяки чому слідчий виконує свою функцію незалежно від
органів влади та місцевого самоврядування, громадських і політичних
організацій,

фізичних

і

юридичних

осіб,

суб’єктів

кримінально-

процесуальної діяльності; провадження досудового слідства здійснюється
винятково згідно з вимогами закону; прийняття рішення – на підставі закону
відповідно до внутрішнього переконання [483]. У ст. 3 Закону України “Про
державне бюро розслідувань” визначено, що Державне бюро розслідувань
організовується і діє на засадах незалежності й персональної відповідальності
кожного працівника [401].
Згідно з кримінально-процесуальним законодавством на слідчого
покладається основна функція – це розслідування кримінальних проваджень.
Воно реалізується в таких діях: розгляд заяв і повідомлень про злочини й
розв’язання питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових
розслідувань; дослідження обставин учиненого злочину; відшкодування
збитку, завданого злочином; забезпечення реалізації прав і законних
інтересів осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні та
профілактична діяльність. За сучасних умов слідчий під час кримінально-
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процесуальної діяльності одночасно виконує три функції кримінального
процесу: обвинувачення, захисту та вирішення справи по суті, а повинен
виконувати лише функцію досудового розслідування.
Також у главі 21 КПК України визначено нові функції слідчого, а
саме: право проводити негласні (розшукові) дії як різновид слідчих
(розшукових дій). Негласні слідчі (розшукові) дії можуть проводитися у
випадках, коли відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо
отримати іншим способом. Рішення про проведення слідчих (розшукових)
дій буде приймати слідчий, прокурор, а у випадках, передбачених КПК
України, – слідчий суддя за клопотанням прокурора або за клопотанням
слідчого, погодженим із прокурором [252].
Про виконання слідчим лише функції розслідування злочинів
свідчать:

соціальне

призначення

органів

досудового

розслідування,

специфічні умови та спрямованість їхньої діяльності, особливий порядок і
послідовність виконання процесуальних дій та процесуальних рішень.
Окрім того, у наш час ще триває практика виконання слідчими,
особливо органів національної поліції, функцій, не пов’язаних з розкриттям і
розслідуванням злочинів (участь у охороні громадського порядку під час
масових заходів тощо), тому що саме на цей орган покладається основне
навантаження щодо забезпечення дотримання громадського порядку.
Необхідність виконувати некваліфіковану роботу не належить ні до функцій
органів досудового розслідування, ні до обов’язків слідчого. Також у
чинному кримінально-процесуальному законодавстві України відсутнє чітке
розмежування завдань між різними органами кримінальної юстиції.
Стратегією розвитку України визначено першочергові пріоритети і
стратегічні індикатори оборонних, соціально-економічних, організаційних,
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політико-правових

умов

становлення

та

розвитку

держави.

Серед

першочергових реформ, що необхідно впровадити, особливу увагу приділено
судовій реформі, метою якої є утвердження такого правопорядку, який
ґрунтується на високому рівні правової культури в суспільстві, діяльності
всіх суб’єктів суспільних відносин на засадах верховенства права та захисту
прав і свобод людини, а в разі порушення їх – справедливого відновлення в
розумні строки.
На сьогоднішній день полеміка щодо питання реформування органів
досудового розслідування, як і раніше, проходить здебільшого навколо місця
слідчого апарату в системі державних органів, що безумовно не маловажно,
проте висловлюється дуже мало кваліфікованих пропозицій фахівців щодо
пріоритетних засад правового статусу і функціювання самого інституту
слідчих, що є актуальним і найбільш ефективним.
Конституція Українипроголошує Україну правовою державою, у якій
права і свободи людини та гарантії їх визначають зміст і спрямованість
діяльності держави. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини є
головним обов’язком держави [236].
В умовах розбудови України інтеграція в європейський правовий
простір

супроводжується

реформуванням

правової

системи

України,

результативність якого залежить від урахування основних правових цінностей,
що напрацьовані європейською спільнотою. Питання ефективної боротьби зі
злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення прав і свобод
людини та громадянина є найважливішою проблемою внутрішньої та
зовнішньої політики всіх держав без винятку. Саме стан справ у сфері
боротьби зі злочинністю, забезпечення прав і свобод людини, створення умов
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для їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень
демократичного розвитку будь-якої держави й суспільства в цілому.
Тому особливої значущості й терміновості набуває забезпечення на
належному рівні європейської безпеки, а саме гарантування безпеки й
добробуту громадян, забезпечення їхніх прав і свобод, боротьба зі
злочинністю, підтримання належного правопорядку в суспільстві. Ці
завдання покладаються передусім на правоохоронну систему.
У Конституції України підкреслено, що основними об’єктами, які
повинні захищатись системою державних органів, є особистість – її права та
свободи; суспільство – його матеріальні й духовні цінності; держава – її
конституційний лад, суверенітет і територіальна цілісність. У ч.1 ст. 8
Конституції визначено, що в Україні діє принцип верховенства права [236].
Ч. 2 ст. 29 Загальної декларації прав людини вказує, що при
здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких
обмежень, які встановлені законом, виключно з метою забезпечення
належного визнання й поваги прав і свобод інших та забезпечення
справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в
демократичному суспільстві [171].
Ст. 64 Конституції України встановлює, що конституційні права і
свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків,
передбачених Конституцією. Але цим же Законом передбачено низку певних
обмежень.
Так, ч. 3 ст. 29

передбачено, що в разі необхідності запобігти

злочинові чи його припинити уповноважені на те органи можуть застосувати
тримання особи під вартою, тобто обмеження права на свободу та особисту
недоторканність; ч.2 ст.31 визначено невідкладні випадки, пов’язані з
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урятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб,
яких підозрюють у вчиненні злочину, що зумовлює обмеження права на
недоторканність житла ; у ст.31 з метою запобігання злочинові виникає
необхідність обмеження права на таємницю листування, телефонних розмов,
телеграфної та іншої кореспонденції; ст. 34 Конституції визначає, що право
вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію
обмежується законом в інтересах національної безпеки, територіальної
цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи
злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав
інших людей, для запобігання розголошенню інформації, яка одержана
конфіденційно, або для підтримки авторитету і неупередженості правосуддя.
Відповідно до статей 35 і 36 Конституції лише в інтересах охорони
громадського порядку, здоров’я і моральності населення, захисту прав і
свобод інших людей, право на свободу світогляду й віросповідання, а також
право громадян на свободу об’єднання в політичні партії та громадські
організації може бути обмежене законом. Також встановлюються обмеження
щодо права на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій [236].
Однак основний Закон чітко не визначає меж обмежень, які можуть
застосовуватись до особи, можемо лише говорити про обмеження щодо
реалізації деяких прав і свобод людини та громадянина. У подальшому
необхідно робити посилання на інше чинне законодавство, а саме
кримінальний та кримінально-процесуальний кодекси. Основне завдання
кримінального кодексу полягає в забезпеченні охорони прав і свобод людини
і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки,
довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань,
забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам. Окрім
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того, визначає, які суспільно-небезпечні діяння є злочинами та які покарання
застосовуються до осіб, які їх учинили [252].
Забезпечення прав і свобод людини як головний обов’язок держави
реалізовано в Кримінальному процесуальному кодексі України, завданням
якого

є

захист

особи,

суспільства

та

держави

від

кримінальних

правопорушень [483]. Свого часу А.Ф. Коні зазначав, що, які б гарні не були
правила діяльності, вони можуть утратити свою силу та значення в
“недосвідчених, грубих або несумлінних руках” [234].
Більшість науковців говорять, що конституційні права можуть бути
обмежені на законних підставах. Але Р.А. Мюллеррсон уважає, що якщо
дотримання і забезпечення державних інтересів вимагає обмеження прав і
свобод конкретних людей, то така держава – не держава цих людей. Така
держава протиставляє себе народу, і шлях до масового порушення прав і
свобод людини під гаслом необхідності забезпечення інтересів держави або
партії відкритий. Крім того, обмеження прав і свобод особи має місце не в
ім’я справжніх інтересів суспільства, а заради абстрактних теорій, за якими
стоять інтереси певного класу або групи людей [298].
На жаль, сьогодення вказує на те, що виконання головного завдання
кримінального

судочинства

–

здійснення

швидкого,

повного

та

неупередженого розслідування і судового розгляду за умови додержання
прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження
правоохоронними органами – не забезпечено, оскільки, не завершено
реформу всіх без винятку правоохоронних органів, суддів (відповідно до
Указу Президента його намічено проводити до 2020 року) [495],
спостерігається відсутність професіоналів вищого ґатунку, усе це призводить
до порушень чинного законодавства саме тими особами, які мають його
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захищати, і негативно впливає не тільки на ефективність досудового
розслідування, а і, за твердженням В.В. Сокуренка, на невідповідність
чинного кримінального процесуального законодавства міжнародно-правовим
актам у сфері захисту прав і свобод людини; неприйняття до теперішнього
часу закону про кримінальні проступки; обмежені повноваження слідчого;
обмежене використання запобіжних заходів, альтернативних утриманню під
вартою; неефективність механізму укладання угод; проблемні питання у
визначенні часу затримання особи [465].
З цього приводу В.В. Кальницький зазначив, що чим суттєвіші
обмеження конституційних прав громадян, тим вище має бути рівень
обґрунтованості таких дій [190], а А.М. Колодій наголосив, що під час
виконання

працівниками

правоохоронних

органів

своїх

функцій

з

правомірного обмеження прав людини, у процесі своєї діяльності вони не
повинні переходити дозволених меж, повинні діяти згідно із чинним
законодавством, використовувати форми і методи забезпечення прав людини,
що не суперечать правовим і моральним вимогам [211].
Проте О. Тодика відмічає, що в Україні порушення прав і свобод
людини і громадянина не вважається рідкістю, особливо з боку держави, її
органів і посадових осіб, що справедливо викликає соціальну напругу в
суспільстві та нерідко сприяє виникненню політичних і соціальних
конфліктів [491]. Є низка проблем щодо обсягу правової допомоги особам,
процесуальний статус яких чітко не визначено кримінально-процесуальним
законодавством. Наприклад, надання правової допомоги правопорушнику у
справах за протокольною формою досудової підготовки матеріалів за своїм
змістом аналогічне діяльності захисника, що і в кримінальних провадженнях.
У таких випадках використання адвокатом правопорушника процесуальних
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прав, що надаються захиснику, буде сприяти всебічному, повному й
об’єктивному здійсненню правосуддя [207]. Так, під час ознайомлення
правопорушника з протоколом про обставини вчиненого правопорушення
саме адвокат у змозі кваліфіковано оцінити законність протоколу,
достатність фактичних даних для подальшого порушення кримінального
провадження прокурором і розгляду справи в суді та визначитись із
необхідністю оскарження протоколу.
Ще перед початком реформування правоохоронних органів у
більшості науковців були певні побоювання з приводу назви “поліцейські”,
оскільки саме це ті особи, які першими прибувають на місце вчинення
злочину і надають необхідну допомогу потерпілим та вживають заходи щодо
знешкодження злочинця. Чомусь проводилась аналогія зі словом “поліцаї” та
тими негативними діями, які ними вчинялись.
Як, наприклад, доктор права Iван Макух у своїх “Спогадах” писав про
Західну Україну, що карна поліція “арештованих немилосердно била й у
багатьох випадках людей замучувала”. Жорстокість допоміжної поліції
підсилювала нелюдську жорстокість окупаційної адміністрації [152].
І сьогодні, як не прикро, такі випадки повторюються. Тому, хоч і
говоримо про нове реформування та європейські цінності щодо дотримання
прав людини, однак у більшості правоохоронців ще занадто глибоко сидять
засади “совдепівського” виховання.
Саме тому визнання, дотримання і захист прав людини та
громадянина – це в наш час обов’язок держави, який може бути реалізований
передусім через діяльність судової влади. При цьому необхідно виходити із
закріпленого

Конституцією

України

правового

статусу

людини

та

громадянина, обмеження якого законом і судом можливе лише в тій частині,
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у якій це необхідно для встановлення істини і для здійснення покарання.
Принцип пріоритету прав і свобод людини адресований усім гілкам
державної влади і зобов’язує останніх до його дотримання. Однак саме суд,
не будучи залежним від кожної гілки влади і володіючи конституційними
гарантіями цієї незалежності, виступає як універсальний засіб захисту прав і
свобод громадянина [328]. Істотною вадою українського законодавства, на
відміну від

європейського, є відсутність реальних дієвих

гарантій

забезпечення, охорони та захисту прав, свобод і законних інтересів людини.
Нерідко ці гарантії мають суто декларативний характер, а отже, фактично не
діють на практиці.
Тому, на нашу думку, гарантії захисту прав і свобод людини
і громадянина повинні набувати особливого значення саме через призму
судового

контролю

для

забезпечення

дотримання

прав

учасників

кримінального процесу під час розслідуванні злочинів.
Усе вище наведене вище у цьому підрозділідає можливість
сформулювати

наступні

висновки

щодо

підвищення

ефективності

адміністративно-правого забезпечення діяльності слідчих органів України:
1) удосконалення

слідчої

діяльності

нерозривно

пов’язано

з

питаннями оцінки її діяльності. В науці публічного управління ефективність
визначається, як досягнення поставлених перед об’єктом управління цілей і
завдань за допомогою відповідних зусиль і затрат;
2) визначено, що основні цілі публічного управління слідчими
органами виходять із загальних завдань кримінального судочинства, а саме:
захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень;
охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального
провадження;

забезпечення

швидкого,

повного

та

неупередженого
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розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний хто вчинив
кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру
своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна
особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до
кожного учасника кримінального провадження була застосована належна
правова процедура.
3) ефективними напрямками професійної підготовки слідчих є:
постійна, цілеспрямована організаційно-управлінська робота керівників усіх
рівнів, яка спрямована на удосконалення професійної майстерності слідчих;
проведення занять на високому теоретичному і методичному рівні; належне
методичне забезпечення занять із професійної підготовки; активне та свідоме
ставлення працівників органів досудового розслідування до підвищення своєї
професійної майстерності; удосконалення форм і методів розслідування
злочинів, впровадження новітньої методики з розслідування певних категорій
злочинів; постійний і дієвий контроль за виконанням навчальних програм,
теоретичних планів, а також засвоєнням матеріалу під час проведення занять
в системі професійної підготовки.
4) в системі службової підготовки персоналу органів досудового
розслідування необхідно приділяти саме функціональній підготовці під час
якої основна увага повинна відводитись вивченню нормативних актів, які
регулюють повноваження слідчих під час проведення досудового слідства,
взаємодію слідчих під час проведення слідчих дій. У процесі функціональної
підготовки повинні розглядатись проблемні та дискусійні питання відносно
кваліфікації окремих злочинів, складання процесуальних документів,
проведення окремих процесуальних дій. На заняття з функціональної
підготовки обов’язково повинні запрошуватись працівники прокуратури та
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судді, які проводили б роз’яснення із спірних питань досудового
розслідування.
Окрім того,у системі службової підготовки персоналу органів
досудового

розслідування

необхідно

приділяти

саме

функціональній

підготовці, під час якої основна увага повинна відводитись вивченню
нормативних актів, що регулюють повноваження слідчих у процесі
проведення досудового слідства, взаємодію слідчих під час проведення
слідчих дій. Для належного рівня функціональної підготовки необхідно
розглядати проблемні та дискусійні питання відносно кваліфікації окремих
злочинів,

складати

процесуальнихі

документи,

проводити

окремі

процесуальні дії. На заняття з функціональної підготовки обов’язково
повинні запрошуватись працівники прокуратури та судді, які проводили б
роз’яснення із спірних питань досудового розслідування.

Висновки до розіділу 4

1. Виявлено,

що

міжнародні

правові

акти,

що

регламентують

організацію діяльності органів досудового розслідування, об’єднано у такі
групи: договори, які закріплюють основні права та свободи людей і обов’язок
їх захисту й охорони (дана група міжнародних нормативно-правових актів,
закріплюючи основні права та свободи людей, а також обов’язок їх захисту й
охорони, визначає міжнародні стандарти відповідно до яких здійснюється
регулювання правовідносин, пов’язаних із організацією діяльності органів
досудового розслідування; міжнародні акти, що визначають процедуру
провадження

досудового

розслідування

в

рамках

міжнародного

співробітництва.
2. Визначено, що на сьогодні існує два концептуальні підходи до
побудови системи органів досудового розслідування: централізований та
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диференційований.

Модель

централізації

передбачає

концентрацію

переважної більшості повноважень щодо виявлення й розслідування
правопорушень в єдиному спеціальному слідчому органі.
3. Визначено, що у європейських країнах основними суб’єктами
провадження слідчих дій є органи судової влади та прокуратура під судовим
наглядом. Так, в Україні досудове розслідування поділяється на дві форми:
дізнання та досудове слідство, схожа система у Франції, де також закріплено
дві форми розслідування: попереднє судове слідство, що здійснюється
судовими чиновниками – слідчими суддями, і дізнання, або поліцейське
розслідування, що проводиться прокуратурою та судовою поліцією.
Адміністративно-правове забезпечення попереднього слідства Франції є
прерогативою слідчого судді, а у справах про діяння неповнолітніх – судді у
справах неповнолітніх. Незважаючи на свою назву, слідчий суддя по суті
виконуваних ним в процесі функцій – слідчий. Але, перевагою існуючої у
Франції організації слідчого апарату є самостійність слідчих суддів, їх
підкорення лише закону, відсутність стороннього втручання в розслідування
кримінальних справ. Вимоги до слідчих суддів, ідентичні як і до суддів.
Контролює діяльність слідчих суддів слідчий орган, в роботі якого беруть
участь

судді

апеляційного

суду.

В

Італії

адміністративно-правове

забезпечення діяльність органів слідства, як і поліції в цілому здійснюється
на основі підпорядкування та підконтрольності судовим органам, на які
покладено проведення попереднього слідства.
4. Установлено, що в Німеччині у 1974 р. досудове слідство, було
«замінено»

поліцейським

дізнанням

під

безпосереднім

керівництвом

прокурора або слідчого судді, тобто у законодавстві Німеччини відсутнє
поняття таке, як процесуальна особа як слідчий. Прокурор самостійно
проводить розслідування у кримінальних справах і лише він наділений
функцією обвинувачення з подальшим його підтриманням при розгляді
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справи в суді. У провадженні дізнання може брати участь і слідчий суддя.
Якщо прокурор вважає за необхідне здійснення слідчих дій, то він подає
клопотання дільничному судді за територіальністю. Основним завданням
слідчого судді є реалізація судових доказів шляхом проведення за
клопотанням сторін, в першу чергу прокурора і поліції – судових
процесуальних дій, вирішення питання про арешт.
5. Установлено, що найбільш складною є система органів слідства
США, де існують численні приватні детективні агентства, які за плату
проводять розшуки на користь замовника, на кшалт і в Україні новостворені
детективи НАБУ. У більшості випадків кримінальне переслідування
порушується і ведеться поліцією, федеральним бюро розслідування (ФБР) і
органами атторнейської служби. Федеральне бюро розслідувань є провідним
слідчим органом федерального уряду, який входить до Міністерства юстиції
США і підпорядковане Генеральному прокурору США. Вся слідчооперативна

діяльність

ФБР

проходить

під

загальним

керівництвом

федеральних прокурорів. Аналізуючи законодавство США то що стосується
України, можна стверджувати, що частково певні засади використовуються в
слідчій роботі НАБУ та СБУ.
6. Доведно, що реформування правоохоронних органів України, у тому
числі і органів досудового розслідування, це приведення системи та
діяльності правоохоронних органів у відповідність до європейських
стандартів, які спрямовані на забезпечення європейських цінностей в їх
діяльності: верховенство права; прозорість діяльності та підзвітність
суспільству; захисту громадян та інтересами окремого громадянина; захист
свобод і основоположних прав людини та громадянина. Враховуючи
специфіку поліцейської діяльності, ці принципи стосуються в першу чергу
застосування

запобіжних

заходів,

які

обмежують

права

громадян

(затримання, арешт, обшук), застосування сили та зброї; попередження
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тортур та іншого негуманного ставлення; організації роботи з громадянами
та підзвітності, оскільки поліція для населення є органом державної влади.
7. Доведено, що міжнародне співробітництво правоохоронних органів
реалізується шляхом проведення заходів, закріплених у міжнародноправових актах, у тому разі, якщо вони не суперечать чинному
законодавству; дії учасників взаємодії повинні бути узгодженими та
цілеспрямованими; основною метою такої співпраці є опосередкований
захист прав і свобод людини через ефективне, своєчасне, всебічне, повне й
істинне здійснення кримінального переслідування; повинно здійснюватися
згідно з існуючими принципами міжнародного співробітництва у боротьбі зі
злочинністю.
8.

Визначено, що функціонування прокуратури та кримінальної

юстиції як суміжних правових інститутів також має свої недоліки, зокрема:
а) недостатній рівень функціональної незалежності та доброчесності, потреба
в більш розвинених інструментах управління ефективністю, значно
жорсткіших етичних вимогах і дисциплінарних правилах; малорозвинені
інструменти внутрішнього та зовнішнього контролю в рамках боротьби з
корупцією; б) перешкоди для структурної автономії слідчих органів;
недостатній рівень формальних і практичних каналів комунікації (у тому
числі мереж обміну даними) між виконавчими органами та прокуратурою, а
також між органами державної влади та європейськими й міжнародними
партнерами; в) відсутність належної ІТ-інфраструктури та можливостей
використання інформаційних систем і системи електронного правосуддя;
г) недостатній рівень дотримання принципу змагальності в кримінальному
провадженні, відсутність професійної відповідальності за порушення прав
людини й ігнорування принципу змагальності; д) розбіжності між новими
процесуальними повноваженнями та реальними інституційними функціями
суб’єктів

досудового

та

судового

етапів

слідства;

ж) непослідовне
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застосування

процесуальних

норм

прокуратурою;

відсутність

індивідуалізованого, заснованого на доказах підходу до попередження
злочинів,

реабілітації

та

ресоціалізації.

Обмежене

застосування

альтернативних видів покарання та відсутність позитивного досвіду;
відсутність належної динаміки у наближенні до стандартів Європейського
Союзу.
9. Запропоновано підняти незалежність слідчого до аналогічної судді,
та низку положень, які б забезпечили якісне і вчасне досудове розслідування
кримінальних проваджень та внести зміни й доповнення до Конституції
України, законів України “Про Державне бюро розслідувань”,КУпАП щодо
визначення адміністративно-правового статусу слідчого як невід’ємного
елемента судової влади, його призначення, звільнення та притягнення до
дисциплінарної відповідальності, що здійснюється на основі норм права, які
є

аналогічними

для

адміністративно-правового

статусу

суддів,

що

забезпечить незалежність слідчих від відомчого впливу, підвищить якість
досудового розслідування в суворій відповідності до закону при пануванні
принципу верховенства права.
10. Виявлено, що найбільш із перспективних напрямків удосконалення
робочого місця слідчого є впровадження у практику роботи слідчих сучасних
інформаційних технологій. Комп’ютеризація роботи слідчого у значній мірі
створює сприятливі умови для творчої діяльності, без якої ефективність
розслідування злочинів неможлива.
11. Зроблено висновок, що основні цілі публічного управління
слідчими

органами

виходять

із

загальних

завдань

кримінального

судочинства, а саме: захист особи, суспільства та держави від кримінальних
правопорушень; охорона прав, свобод та законних інтересів учасників
кримінального

провадження;

забезпечення

швидкого,

повного

та

неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний хто
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вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в
міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений,
жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і
щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована
належна правова процедура.
12. Доведено, що ефективними напрямками професійної підготовки
слідчих є: постійна, цілеспрямована організаційно-управлінська робота
керівників усіх рівнів, яка спрямована на удосконалення професійної
майстерності слідчих; проведення занять на високому теоретичному і
методичному рівні; належне методичне забезпечення занять із професійної
підготовки; активне та свідоме ставлення працівників органів досудового
розслідування до підвищення своєї професійної майстерності; удосконалення
форм і методів розслідування злочинів, впровадження новітньої методики з
розслідування певних категорій злочинів; постійний і дієвий контроль за
виконанням навчальних програм, теоретичних планів, а також засвоєнням
матеріалу під час проведення занять в системі професійної підготовки.
13. Визначено, що в системі службової підготовки персоналу органів
досудового

розслідування

необхідно

приділяти

саме

функціональній

підготовці під час якої основна увага повинна відводитись вивченню
нормативних актів, які регулюють повноваження слідчих під час проведення
досудового слідства, взаємодію слідчих під час проведення слідчих дій. У
процесі функціональної підготовки повинні розглядатись проблемні та
дискусійні питання відносно кваліфікації окремих злочинів, складання
процесуальних документів, проведення окремих процесуальних дій. На
заняття з функціональної підготовки обов’язково повинні запрошуватись
працівники прокуратури та судді, які проводили б роз’яснення із спірних
питань досудового розслідування.
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14. Доведено, щоу системі службової підготовки персоналу органів
досудового

розслідування

необхідно

приділяти

саме

функціональній

підготовці, під час якої основна увага повинна відводитись вивченню
нормативних актів, що регулюють повноваження слідчих у процесі
проведення досудового слідства, взаємодію слідчих під час проведення
слідчих дій. Для належного рівня функціональної підготовки необхідно
розглядати проблемні та дискусійні питання відносно кваліфікації окремих
злочинів,

складати

процесуальнихі

документи,

проводити

окремі

процесуальні дії. На заняття з функціональної підготовки обов’язково
повинні запрошуватись працівники прокуратури та судді, які проводили б
роз’яснення із спірних питань досудового розслідування.
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ВИСНОВКИ

У висновках дисертації здійснено теоретичне узагальнення й нове
тлумачення наукової проблеми адміністративно-правового забезпечення
слідчої діяльності, що втілилось у відповідну теорію, яка розв’язує важливу
науково-прикладну проблему в галузі адміністративного права й може бути
використана з метою забезпечення якісного та своєчасного досудового
розслідування в процесі правотворчості, правозастосовної та правоохоронної
діяльності суб’єктів владних повноважень.
1. Розкрито суть розуміння слідчої діяльності в системі судової влади
як комплексу засад, форм, методів і процедур діяльності слідчих та слідчих
органів

щодо

правопорушень.

здійснення

досудового

розслідування

кримінальних

У слідчій діяльності виділено три основні складники:

перший – безпосереднє здійснення розслідування кримінальних проваджень,
що має здійснюватися під контролем суду (слідчого-судді); другий –
розв’язання організаційно-правових питань щодо відбору, призначення та
притягнення до дисциплінарної відповідальності слідчих, що повинно
здійснюватися Вищою радою правосуддя та ВККСУ; третій – реалізація
організаційно-правових заходів щодо слідчих підрозділів для збалансування
їхніх матеріально-фінансових функцій стосовно забезпечення органів і
слідчих

усім

необхідним

для

якісного

розслідування

кримінальних

проваджень, що має бути здійснено через Міністерство юстиції.
2. На основі історико-правового аналізу адміністративно-правових
аспектів розвитку слідчих як підрозділів різних правоохоронних органів
виконавчої гілки влади доведено, що слідчі органи і слідчі з погляду
історичної ретроспективи практично завжди були залежними від вищого
політичного керівництва держави і керівників відомств, до складу яких вони
входили. При цьому в період бездержавності під окупацією Російської

391
Імперії та Радянського Союзу слідчі були змушені служити московській
владі, виконуючи її політичні забаганки. На українських землях, які входили
до складу Австро-Угорської імперії та Польщі українців практично не
допускали до здійснення досудового розслідування і суду.
3Доведено, що методологія адміністративно-правового забезпечення
слідчої діяльності сформувалася на філософсько-світоглядних підходах, які
базуються на матеріалістичній теорії пізнання світу, діалектичній філософії,
визнанні об’єктивних соціальних законів розвитку суспільства та можливості
їх пізнання, набуття істинних знань щодо них; ураховують усім відомі
доступні наукові ідеї та теорії, доктринальні погляди вчених, правові звичаї,
чинне

законодавство

і

законодавство

Європейського

Союзу,

інший

нормативний та емпіричний матеріал в аналізованій сфері; завдання, які
стоять перед публічною адміністрацією та гіпотези щодо їх виконання, у
результаті чого механізм адміністративно-правового забезпечення слідчої
діяльності спроектовано таким чином, щоб зміцнити авторитет судової гілки
влади,

щоб викликати в громадян реальну довіру до неї як провідного

чинника забезпечення їхніх прав, свобод і законних інтересів; щоб
сукупність

загальних

і

спеціальних

методів

формування

теорії

адміністративно-правового забезпечення слідчої діяльності стала дієвим
чинником у підвищенні ефективності цієї діяльності.
4. Виявлено й описано спеціальні принципи адміністративно-правового
забезпечення слідчої діяльності в Україні, а саме: забезпечення права осіб на
публічний безкоштовний захист на етапі досудового розслідування за
рахунок

держави;

невтручання

в

процедури

здійснення

досудового

розслідування осіб, які здійснюють забезпечення слідчої діяльності;
забезпечення слідчим права на оскарження в адміністративному і судовому
порядку дій чи бездіяльності суб’єктів під час порушення права на достойні
умови праці; гласності й прозорості в процесі забезпечення слідчої
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діяльності; наукового планування забезпечення слідчої діяльності; вчасності
забезпечення слідчих усім необхідним для здійснення слідчої діяльності;
нормативності; використання юридичної відповідальності щодо осіб, які не
забезпечили або забезпечили не вчасно, або не в повному обсязі необхідні
потреби слідчих.
5. Доведено, що слідчий є основним (а має бути єдиним суб’єктом
слідчої діяльності) з питань ведення досудового розслідування; є незалежним
від відомчого керівництва та будь якого іншого впливу, зокрема від того, хто
забезпечує йому роботу, грошове утримання; є представником судової влади;
легалізується

як

слідчий

через

спеціальні

органи

суддівського

самоврядування (Вища кваліфікаційна комісія правосуддя і Вища рада
правосуддя) з формальним наказом Міністерства юстиції України; може
здійснювати слідчу діяльність у слідчому органі загальної чи відомчої
належності, при цьому компетенцією контролю над ним і можливістю
притягнення його до дисциплінарної відповідальності має бути наділена
Вища рада правосуддя через проходження адміністративної процедури у
Вищій кваліфікаційній комісії правосуддя.
6. Визначено, що детективи НАБУ мають подвійний правовий статус:
по-перше, статус представника органу дізнання, який здійснює систему ОРД
щодо виявлення й фіксування корупційної діяльності можновладців; подруге,

статус

слідчого,

який

проводить

досудове

розслідування,

адміністративно-правовими аспектами якого є призначення, звільнення та
притягнення

до

адміністративної

відповідальності

детективів

НАБУ;

організаційно-технічна діяльність щодо фіксації злочинної діяльності та
ведення відповідних реєстрів; питання матеріально-технічного, фінансовоправового та соціального забезпечення детективів та в цілому слідчих
підрозділів НАБУ.
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7. Зроблено висновок, що адміністративно-правовий статус слідчих
Національної поліції України є таким, який не тільки за змістом, але й за
сутністю не відповідає засадам правової держави, у якій діє принцип
розподілу влад і незалежності судової влади. На основі аналізу чинного
законодавства та практики діяльності слідчих підрозділів Національної
поліції виявлено низку недоліків в адміністративно-правовому забезпеченні
слідчої діяльності в системі Національної поліції, а саме: адміністративну
підпорядкованість слідчих начальнику органу дізнання; наявність додаткових
паралельних підпорядкувань керівникам галузевих служб за видами злочинів
(галузевим керівникам

управлінь боротьби економічної та кримінальної

злочинності, боротьби з наркоманією й ін.); використання слідчих не за
призначенням, наприклад, для охорони громадського порядку; матеріальне й
фінансове

забезпечення

за

правилом

залишкового

фінансування;

непрестижність посади слідчого в підрозділах Національної поліції, що
призводить до небажання кращих випускників вищих навчальних закладів
МВС іти в слідство; низькі зарплати та велике навантаження, яке в рази
перевищує фізичні можливості слідчих. Тим самим можна стверджувати, що
відомчі підрозділи слідчої діяльності в системі Національної поліції себе
вичерпали, тому є нагальна потреба якнайскоріше передати функції слідчих
Національної поліції до Державного бюро розслідувань.
8. Зроблено висновок, що адміністративно-правовий статус слідчих
органів і слідчих СБУ мають свої особливості, які в більшості випадків
можна характеризувати з позитивного боку як високий професіоналізм та
низьке навантаження на слідчого, що дає можливість якісно розслідувати
кримінальні

провадження.

При

цьому

вагоме

місце

в

системі

адміністративної діяльності слідчих СБУ відіграє дотримання режиму
державної таємниці, що накладає на діяльність слідчих СБУ певні обмеження
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й ускладнює їхню роботу та знижує можливість контролю за такою
діяльність громадського суспільства.
9. Зроблено висновок, що адміністративно-правові аспекти професійної
деформації слідчих – це система психолого-правових чинників, які є
результатом тривалого впливу професійної діяльності слідчого в складних
умовах, суперечності професії, що призводить до перебільшення ролі закону
в урегулюванні суспільних відносин; упливає на оцінку, сприйняття,
ставлення до навколишніх, формуючи механізм «асоціальної перцепції»,
який проявляється в зниженні комунікативності, негативного емоційного
ставлення не лише до учасників досудового розслідування, але й до інших
людей, який усувається за рахунок створення для слідчих оптимального
навантаження, упорядкування робочого дня і часу відпочинку при суворому
контролі за цим незалежної професійної спілки слідчих шляхом визначення,
прийняття та реалізації норм адміністративного права.
10. Доведено, що за змістом механізму адміністративно-правове
забезпечення слідчих є правовою системою, побудованою на основі норм
адміністративного права, елементами якого є адміністративно-правові
відносини, форми і методи адміністративної діяльності й адміністративних
процедур, які формують комплексний інститут адміністративного права, що
наповнений вертикальними й горизонтальними зв’язками, поєднує однорідні
суспільні відносини з метою створення адміністративного інструментарію
практичної незалежності слідчих і створення для них гідних умов для
проведення якісного досудового розслідування.
11. Доведено, що нормативно-правове забезпечення діяльності слідчих
підрозділів правоохоронних органів – це юридичний уплив держави за
допомогою нормативно-правових актів та інших засобів юридичної техніки
на суспільні відносини, які виникають з приводу визначення їх правового
статусу та організаційної структури. Воно здійснюється значною кількістю
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законодавчих актів України, які на сьогодні мають певну невідповідність
вимогам міжнародних стандартів і потребують оновлення. З метою
підвищення ефективності роботи слідчих необхідно розробити і прийняти
єдиний закон про органи слідства, де визначалося б правове регулювання
діяльності, цілі, завдання, функції, принципи, форми, методи та процедури
їхньої діяльності, соціально-правовий статус та їхня організаційна структура,
порядок взаємодії та координації діяльності, нагляд і контроль за нею,
організаційно-правові основи її забезпечення.
12. З’ясовано, що форми діяльності публічної адміністрації у сфері
забезпечення слідчої діяльності – це зовнішньо виражена адміністративна
діяльність спеціальних суб’єктів публічної адміністрації (суддівської і
виконавчої гілки влади), яка здійснюється в рамках режиму законності та їх
компетенції для досягнення мети адміністративно-правового забезпечення
незалежності слідчих і надання їм усього необхідного для якісного і
своєчасного досудового розслідування кримінальних правопорушень.
13. Зроблено висновок, що адміністративні процедури адміністративноправового забезпечення слідчої діяльності – це специфічна адміністративна
діяльність суб’єктів публічної адміністрації, яка здійснюється на основі
матеріальних

норм

конституційного

права,

отримує

реалізацію

в

процесуальних нормах адміністративного права та складається з етапів,
стадій і дій щодо діяльності органів досудового розслідування.
14. Узагальнено та запропоновано напрями впровадження у вітчизняну
правотворчість положень вдалого міжнародного й зарубіжного досвіду
деяких країн-учасників Євроатлантичної спільноти щодо змішаної відомчої
та

централізованої

системи

виявлення

й

досудового

розслідування

кримінальних проступків зі своєрідним віднесенням слідчих і слідчої
діяльності до судової гілки влади і певним рівнем гарантій їх незалежності
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від виконавчої гілки влади та цілковитого захисту від криміногенних
чинників.
15. Запропоновано зміни і доповнення до Конституції України, законів
України “Про Державне бюро розслідувань”, “Про судоустрій та статус
суддів”, КУпАП, КПК щодо визначення адміністративно-правового статусу
слідчого як невід’ємного елемента судової влади. Його призначення,
звільнення та притягнення до дисциплінарної відповідальності здійснюється
на основі норм права, які є аналогічними для адміністративно-правового
статусу суддів, що забезпечить незалежність слідчих від відомчого впливу,
підвищить якість досудового розслідування в суворій відповідності до закону
при пануванні принципу верховенства права.
16. Запропоновано адміністративно-правові заходи щодо підвищення
ефективності адміністративно-правого забезпечення діяльності органів
досудового розслідування як системи заходів управлінського й публічносервісного характеру, метою яких є створення для слідчих усіх умов для
більш якісного та вчасного досудового розслідування кримінальних
проваджень, а саме: здійснення керівниками всіх рівнів організаційноуправлінської

роботи,

спрямованої

на

вдосконалення

професійної

майстерності слідчих; проведення занять на високому теоретичному і
методичному рівні; належне методичне забезпечення занять із професійної
підготовки; підвищення правової культури і правосвідомості слідчих;
поширення передового досвіду щодо ефективних форм і методів досудового
розслідування злочинів; упровадження новітньої методики з досудового
розслідування певних категорій злочинів; підвищення функціональної та
психологічної підготовки слідчих.
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Додаток Б
Соціологічне опитування
БЛАНК
соціологічного опитування громадян з питань діяльності
органів досудового розслідування України

Шановний респонденте!
Вашій увазі надається бланк соціологічного опитування щодо проблем
адміністративно-правового забезпечення слідчої діяльності України.
Опитування є анонімним, відповідно просимо Вас надати правдиві відповіді.
На кожне питання треба надати однозначну відповідь «Так» або «Ні» в графі
навпроти шляхом постановки позначки (наприклад, «+» або «-»).
Якщо однозначної відповіді немає, питання пропускається.
Результати Вашої активної громадянської позиції будуть використані
для розроблення рекомендацій стосовно вдосконалення адміністративноправового забезпечення слідчої діяльності в Україні.
Дякуємо Вам за участь!
Таблиця 1
Чи звертались ви за захистом своїх прав, свобод чи законних інтересів до
слідчих підрозділів України?
ТАК

НІ

Чи приймають слідчі справедливі рішення?
ТАК

НІ

Чи довіряєте Ви органам досудового розслідування ?
ТАК

НІ
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Результати
соціологічного опитування громадян з питань діяльності
органів досудового розслідування України

Вибiркoвим aнкетувaнням у п’ять етапів булo oпитaнo
1647 респoндентiв. Чaс прoведення aнкетувaння – перше пiврiччя 2014 і
перше півріччя 2016 рoку, друге пiврiччя 2015 і друге півріччя 2016 рoку та
перше півріччя 2017 року.
Із усіх опитаних за захистом своїх прав, свобод та законних інтересів
звертались лише до слідчих підрозділів Національної поліції України, жодної
особи до інших слідчих підрозділів.

Таблиця 2
Чи звертались ви за захистом своїх прав, свобод чи законних інтересів до
слідчих підрозділів правоохоронних органів України?
ТАК

НІ

716 осіб, або 43,47%

931 особа, або 56,5%

У Вашому випадку чи були прийняті слідчими справедливі рішення?
ТАК

НІ

284 особи, або 39, 6%

432 особи, або 60,3%

Чи довіряєте Ви органам досудового розслідування ?
ТАК

НІ

280 осіб, або 17%

1367 осіб, або 83%
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БЛАНК
соціологічного опитування відвідувачів слідчих підрозділів
стосовно надання адміністративних послуг

Шановний респонденте! Вашій увазі надається бланк соціологічного
опитування щодо проблем надання адміністративних послуг у слідчих
підрозділах. Опитування є анонімним, відповідно просимо Вас надати
правдиві відповіді. Якщо Ви вважаєте, що запропонований нами напрям
адміністративно-правового

регулювання

слідчої

діяльності

потребує

вдосконалення, то поставне напроти нього позначку «Так», або «+», якщо ні
– «Ні», «–» або пропустіть відповідну клітину. Результати Вашої активної
позиції будуть використані для розроблення рекомендацій стосовно
вдосконалення надання адміністративних послуг у слідчих підрозділах.
Дякуємо Вам за участь!

Таблиця 3
Чи задоволені ви наданням адміністративних послуг в слідчих підрозділах?
Під час приймання кореспонденції (заяв, скарг та ін.)
ТАК

НІ

Під час отримання публічної інформації щодо стану розслідування
кримінального провадження, участі захисника в провадженні
ТАК
НІ
Під час отримання публічної інформації
(копій рішень у кримінальних провадженнях, витягів та ін.)
ТАК

НІ
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Рівень побутового сервісу в слідчих підрозділах
(місця очікування, стан слідчих кабінетів, стан санітарних кімнат та ін.)
Задовільний

Незадовільний

Чи задоволені ви в цілому ставленням слідчих до Вас?
ТАК

НІ

455
Результати
соціологічного опитування відвідувачів слідчих підрозділів
стосовно надання адміністративних послуг
Вибiркoвим aнкетувaнням у п’ять етапів булo oпитaнo 1647
респoндентiв. Чaс прoведення aнкетувaння – перше пiврiччя 2014 і перше
півріччя 2016 рoку, друге пiврiччя 2015 і друге півріччя 2016 рoку та перше
півріччя 2017 року.
Із усіх опитаних за захистом своїх прав, свобод та законних інтересів
716 осіб звертались до слідчих підрозділів Національної поліції України.
Таблиця 4
Чи задоволені ви наданням адміністративних послуг в слідчих
підрозділах?
Під час приймання кореспонденції (заяв, скарг та ін.)
ТАК

НІ

698 сіб або 97,4%

18 осіб або 2,5%

Під час отримання публічної інформації щодо стану розслідування
кримінального провадження, участі захисника у провадженні
ТАК
НІ
256 осіб або 35,7 %

460 осіб або 64,2%

Під час отримання публічної інформації (копій рішень у кримінальних
провадженнях, витягів та ін.)
ТАК

НІ

303 особи або 42,3%

413 осіб або 57,6%

Рівень побутового сервісу в слідчих підрозділах
(місця очікування, стан слідчих кабінетів, стан санітарних кімнат та ін.)
Задовільний
Незадовільний
229 осіб або 31,9%

487 осіб або 68,0%

Чи задоволені ви в цілому ставленням слідчих до Вас?
ТАК
254 особи або 35,4 %

НІ

462 особи або 64,5%
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БЛАНК
соціологічного опитування слідчих органів досудового розслідування щодо
адміністративно-правового забезпечення слідчої діяльності в Україні

Шановний респонденте! Вашій увазі надається бланк соціологічного
опитування щодо проблем адміністративно-правового забезпечення слідчої
діяльності. Опитування є анонімним, відповідно просимо Вас надати
правдиві відповіді. Якщо Ви вважаєте, що запропонований нами напрямок
адміністративно-правового

регулювання

слідчої

діяльності

потребує

вдосконалення, то поставне напроти нього позначку «Так», або «+», «-»,
якщо ні – «Ні», «–» або пропустіть відповідну клітину. Результати Вашої
активної позиції будуть використані для розроблення рекомендацій стосовно
вдосконалення адміністративно-правового забезпечення слідчої діяльності.
Дякуємо Вам за участь!

Таблиця 5

Чи задоволені ви своєю роботою
ТАК

НІ

Чи задоволені Ви матеріальним забезпеченням
ТАК

НІ

Чи задіюють Вас на функції, не пов’язані з розслідуванням кримінальних
проваджень
ТАК

НІ

Чи задоволені Ви побутовим сервісом (забезпечення комп’ютерною
технікою, стан слідчих кабінетів, забезпечення канцелярією, та ін.)

457
Задовільний

Незадовільний

Чи вважаєте Ви, що слідчі підрозділи повинні бути зосереджені окремо від
органу дізнання
ТАК
НІ

458
Результати
соціологічного опитування слідчих органів досудового розслідування
щодо адміністративно-правового забезпечення слідчої діяльності в Україні
Вибiркoвим aнкетувaнням у чотири етапи булooпитaнo 428 (із них
7 слідчих СБУ, 11 органів прокуратури, 11 фіскальної служби та 399 –
національної поліції України) респoндентiв. Чaс прoведення aнкетувaння –
перше півріччя 2016 рoку, друге пiврiччя 2015 і 2016 рoку та перше півріччя
2017 року.
Таблиця 6

Чи задоволені ви обранням своєї професії
ТАК

НІ

411 осіб або 96 %

17 осіб або 3,9%

Чи задоволені Ви матеріальним забезпеченням
ТАК
НІ
2 особи або 0,46%

426 особи 99,5%

Чи задіюють Вас на завдання не пов’язані з розслідуванням кримінальних
проваджень
ТАК

НІ

267 осіб або 62,3%

161 особа або 37,6%

Чи задоволені Ви побутовим сервісом (забезпечення ком’ютерною технікою,
стан слідчих кабінетів, забезпечення канцелярією, та ін.)
Задовільний
Незадовільний
171 особа або 39,9%

257 осіб або 60%

Чи вважаєте Ви, що слідчі підрозділи повинні бути зосереджені окремо від
органу дізнання
ТАК
НІ
349 осіб або 81, 5%

79 осіб або 18,4%
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Додаток В
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту закону України “Про внесення змін і доповнень до
Закону України від 12.11.2015 № 794-VIII “Про Державне бюро
розслідувань”(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 6, ст.55) щодо
статусу слідчого”
Чинна редакція

Авторська редакція
Стаття 14-1-1. Статус слідчого
1. Слідчим є громадянин України, який відповідно
до

Конституції

України

та

цього

Закону

призначений слідчим, займає штатну посаду в
Стаття відсутня

одному зі слідчих органів і здійснює досудове
розслідування на професійній основі.
2. Слідчі в Україні мають єдиний статус незалежно
від місця й відомчої належності слідчого органу чи
адміністративної посади, яку слідчий обіймає в
слідчому органі.
Стаття 14-1-2. Право обіймати посаду слідчого
Порядок обіймання посади слідчого здійснюється

Стаття відсутня

відповідно

до

статей

69–79

від 02.06.2016 № 1402-VIII“Про

Закону

України

судоустрій

та

статус суддів” (Відомості Верховної Ради (ВВР),
2016, № 31, ст. 545)
Стаття 14-1-3. Призначення на посаду слідчого
1. Призначення на посаду слідчого здійснюється
Міністром юстиції України на підставі та в межах
подання Вищої ради правосуддя, без перевірки
Стаття відсутня

додержання встановлених цим Законом вимог до
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кандидатів

на

посаду

слідчого

та

порядку

проведення добору чи кваліфікаційного оцінювання
кандидатів.
Будь-які звернення щодо кандидата на посаду
слідчого не перешкоджають його призначенню на
посаду. Викладені в таких зверненнях факти
можуть бути підставою для порушення Міністром
юстиції України перед компетентними органами
питання про проведення в установленому законом
порядку перевірки цих фактів.
2. Міністр юстиції України видає наказ про
призначення слідчого не пізніше тридцяти днів з
дня отримання відповідного подання Вищої ради
правосуддя.
Стаття 14-1-4. Незмінюваність слідчого
1. Слідчому гарантується перебування на посаді
слідчого до досягнення ним шістдесяти п’яти років,
Стаття відсутня

крім випадків звільнення слідчого з посади або
припинення

його

повноважень

відповідно

до

Конституції України та цього Закону.
2. Слідчого не може бути переведено до іншого
органу без його згоди, крім переведення:
а) у разі реорганізації, ліквідації або припинення
роботи слідчого органу;
б) у порядку дисциплінарного стягнення.
Стаття 14-1-5. Вимоги щодо несумісності
1. Перебування на посаді слідчого несумісне із
зайняттям посади в будь-якому іншому органі
державної влади, органі місцевого самоврядування
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та з представницьким мандатом. Перебування на
посаді слідчого також несумісне з наявністю
Стаття відсутня

заборони такій особі обіймати посади, щодо яких
здійснюється

очищення

влади

в

порядку,

визначеному Законом України “Про очищення
влади”.
2. Слідчий не може поєднувати свою діяльність із
підприємницькою,

адвокатською

обіймати

інші

будь-які

виконувати

іншу

викладацької,

оплачувані

оплачувану

наукової

діяльністю,

чи

роботу

творчої),

посади,
(крім
а також

входити до складу керівного органу чи наглядової
ради підприємства або організації, що має на меті
одержання прибутку.
3. Особи, які є власниками акцій або володіють
іншими корпоративними правами чи мають інші
майнові права або інший майновий інтерес у
діяльності будь-якої юридичної особи, що має на
меті отримання прибутку, зобов’язані передати такі
акції (корпоративні права) або інші відповідні
права в управління незалежній третій особі (без
права

надання

інструкцій

такій

особі

щодо

розпорядження такими акціями, корпоративними
або іншими правами, або щодо реалізації прав, які з
них виникають) на час перебування на посаді судді.
Слідчий може отримувати відсотки, дивіденди та
інші пасивні доходи від майна, власником якого він
є.
4. Слідчий не може належати до політичної партії
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чи професійної спілки, виявляти прихильність до
них, брати участь у політичних акціях, мітингах,
страйках. Перебуваючи на посаді, слідчий не може
бути кандидатом на виборні посади в органах
державної

влади

(крім

судової)

та

органах

місцевого самоврядування, а також брати участь у
передвиборчій агітації.
Стаття відсутня

Стаття

14-1-6.

Відрядження

як

тимчасове

переведення слідчого до іншого слідчого органу
того самого рівня та спеціалізації
1. У зв’язку з неможливістю здійснення досудового
розслідування

у відповідному

слідчому

органі,

виявленням надмірного рівня навантаження у
відповідному слідчому органі, припиненням роботи
слідчого органу у зв’язку зі стихійним лихом,
військовими діями, заходами щодо боротьби з
тероризмом

або

іншими

надзвичайними

обставинами, за рішенням Директора Державного
бюро розслідувань, слідчий може бути, за його
згодою, відряджений до іншого слідчого органу
того самого рівня та спеціалізації для здійснення
досудового слідства.
2. Відрядження слідчого до іншого слідчого органу
того самого рівня та спеціалізації здійснюється на
строк, що визначає Директор Державного бюро
розслідувань, але не більше ніж на один рік.
Слідчий, строк відрядження якого закінчився,
повертається на роботу до слідчого органу, з якого
був відряджений.
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3. У разі припинення роботи слідчого органу у
зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями,
заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими
надзвичайними обставинами слідчий, якого було
відряджено з такого слідчого органу, має бути
переведений

на

постійне

місце

роботи

до

закінчення строку відрядження.
4. Слідчий, який відряджений до іншого слідчого
органу того самого рівня та спеціалізації, здійснює
досудове розслідування й отримує винагороду в
слідчому органі, до якого його відряджено.
Стаття 14-1-7. Права та обов’язки слідчого
1.

Права

слідчого,

досудового

пов’язані

зі

розслідування,

Конституцією

здійсненням
визначаються

України,

кримінально-

процесуальним та іншими законами.
2.

Слідчий

має

право

брати

участь

у

самоврядуванні слідчих.
3.

Слідчі

можуть

утворювати

громадські

об’єднання і професійні спілки, брати участь у них
з метою захисту своїх прав та інтересів, підвищення
професійного рівня.
4. Слідчий може бути членом національних або
міжнародних асоціацій та інших організацій, що
мають
Стаття відсутня

на

утвердження

меті

захист

авторитету

інтересів
судової

слідчих,
влади

в

суспільстві або розвиток юридичної професії та
науки.
5.

Слідчий

має

право

підвищувати

свій
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професійний рівень і проходити з цією метою
відповідну підготовку.
6. Слідчий повинен додержуватися Присяги.
7. Слідчий зобов’язаний:
а)

справедливо,

безсторонньо

та

своєчасно

здійснювати досудове розслідування відповідно до
закону з дотриманням засад і правил кримінального
процесу;
б) дотримуватися правил слідчої

етики, у тому

числі виявляти й підтримувати високі стандарти
поведінки

в

будь-якій

діяльності

з

метою

укріплення суспільної довіри до слідчої діяльності,
забезпечення впевненості суспільства в чесності й
непідкупності слідчих;
в) подавати декларацію доброчесності слідчого та
декларацію родинних зв’язків слідчого;
г) виявляти повагу до учасників кримінального
процесу;
д) не розголошувати відомості, які становлять
таємницю, що охороняється законом;
е) виконувати вимоги та дотримуватися обмежень,
установлених законодавством у сфері запобігання
корупції;
ж) подавати декларацію особи, уповноваженої на
виконання

функцій

держави

або

місцевого

самоврядування;
з) систематично розвивати професійні навички
(уміння), підтримувати свою кваліфікацію на
належному рівні, необхідному для виконання
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повноважень в органі досудового розслідування, де
він обіймає посаду;
и) звертатися з повідомленням про втручання в
його діяльність як слідчого до Вищої ради
правосуддя,

до

Генерального

Директора

Державного

прокурора

бюро

та

розслідувань

упродовж п’яти днів після того, як йому стало
відомо про таке втручання;
к) підтверджувати законність джерела походження
майна у зв’язку з проходженням кваліфікаційного
оцінювання

або

в

порядку

дисциплінарного

провадження щодо слідчого, якщо обставини, які
можуть мати наслідком притягнення слідчого до
дисциплінарної

відповідальності,

викликають

сумнів у законності джерела походження майна або
доброчесності поведінки слідчого.
8. Слідчий проходить підготовку в Національній
школі суддів України не менше ніж раз на три роки.
9. Слідчий до звільнення з посади або припинення
його

повноважень

може

бути

нагороджений

державними нагородами, а також будь-якими
іншими

нагородами,

відзнаками,

грамотами.

Слідчий може бути нагороджений державними
нагородами лише за проявлену ним особисту
мужність і героїзм в умовах, пов’язаних з ризиком
для життя.
Стаття 14-1-8. Присяга слідчого
1. Особа, призначена на посаду слідчого, набуває
повноважень слідчого після складення Присяги
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слідчого такого змісту:
Стаття відсутня

“ Я (ім’я та прізвище), уступаючи на посаду
слідчого,

урочисто

присягаю

Українському

народові об’єктивно, безсторонньо, неупереджено,
незалежно,

справедливо

та

кваліфіковано

здійснювати досудове розслідування на благо
народу

України,

керуючись

принципом

верховенства права, підкоряючись лише закону,
чесно й сумлінно здійснювати повноваження та
виконувати обов’язки слідчого, дотримуватися
етичних принципів і правил поведінки слідчого, не
вчиняти дій, що порочать звання слідчого або
підривають авторитет правосуддя”.
2. Слідчий складає присягу під час урочистої
церемонії в присутності Міністра юстиції України.
До участі в церемонії запрошуються Голова
Верховного Суду, Голова Ради суддів України,
Голова Вищої ради правосуддя та Голова Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України, Директор
Державного бюро розслідувань.
3.

Текст

Присяги

підписується

слідчим

і

зберігається в його особистій справі слідчого.
Стаття відсутня

Стаття 14-9. Етика слідчого
Питання етики слідчого визначаються Кодексом
слідчої

етики,

що

затверджується

Міністром

юстиції України за пропозицією Державного бюро
розслідувань.
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Додаток Г

468

469
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