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ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ 
ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

На сьогодні органи досудового розслідування Національної поліції 
України залишаються досить новим суб’єктом в системі органів досудового 
розслідування, як і в правоохоронній системі України загалом. І наразі на-
вколо організації функціонування та безпосередньої діяльності даного 
структурного підрозділу Національної поліції залишається низка невиріше-
них належним чином адміністративно-правових питань. 

Причиною цього, передусім, є кардинальні зміни адміністративного 
та процесуального законодавства, пов’язані зі створенням нового органу – 
Національної поліції, застосуванням нових підходів до організації та веден-
ня досудового розслідування, у тому числі взаємодії слідчого, прокурора, 
слідчого судді, проведенням антикорупційної політики тощо. Більш того, 
практичне впровадження нових форм і методів діяльності органів досудово-
го розслідування Національної поліції України відбувається загалом у скла-
дний період державної перебудови, політичної та соціально-економічної 
напруги, військового конфлікту на Сході України та в АРК Крим, погір-
шання криміногенної ситуації в окремих регіонах країни, реформування ба-
гатьох, так чи інакше взаємопов’язаних між собою, сфер суспільно-правого 
життя. Зазначене вище обумовлює доцільність як власне діяльності органів 
досудового розслідування Національної поліції України, так і врегулювання 
їх адміністративно-правового статусу для забезпечення її неупередженості, 
повноти та ефективності. 

З прийняттям Закону України «Про Національну поліцію» від 
02.07.2015 р. № 580-VIII, який набув чинності 7 листопада 2015 р., інститут 
досудового слідства в контексті положень даного Закону зіткнувся з низкою 
законодавчих прогалин і колізій. Зокрема, відповідно до ст. 13 Закону у 
складі поліції функціонують: 1) кримінальна поліція; 2) патрульна поліція; 
3) органи досудового розслідування; 4) поліція охорони; 5) спеціальна полі-
ція; 6) поліція особливого призначення [1]. Тобто органи досудового роз-
слідування позиціонуються як окремий елемент системи органів поліції, 
проте не визначається їх адміністративно-правовий статус, не окреслено 
завдання та функції, обсяг повноважень, сфери компетенції, права, 
обов’язки тощо. 
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Варто зазначити, що згідно ст. 38 Кримінального процесуального Ко-
дексу України визначено загалом систему органів досудового розслідування 
(органи, що здійснюють дізнання і досудове слідство) наступним чином: 1) 
слідчі підрозділи: а) органів Національної поліції; б) органів безпеки; в) ор-
ганів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; 
г) органів державного бюро розслідувань; ґ) органів Державної криміналь-
но-виконавчої служби України; 2) підрозділ детективів, підрозділ внутріш-
нього контролю Національного антикорупційного бюро України. Крім того, 
у ст. 216 Кодексу визначено, що слідчі органів Національної поліції здійс-
нюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбаче-
них законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які відне-
сені до підслідності інших органів досудового розслідування [2]. Проте й 
Кодексом належним чином не визначено адміністративно-правовий статус 
досліджуваних органів, що негативно впливає на якість повсякденної діяль-
ності важливого суб’єкта правоохоронної системи, неоднозначність його 
повноважень, можливе дублювання чи перекладання функцій з одного під-
розділу поліції на інший тощо. 

У цьому контексті відмітимо, що незважаючи на тривалу відсутність 
Положення про організацію діяльності органів досудового розслідування 
Національної поліції, яке б мало регламентувати окреслені питання (у випа-
дку інших підрозділів Національної поліції такі положення були розроблені 
і затверджені), Міністерством внутрішніх справ України було прийнято Ін-
струкцію про порядок залучення працівників органів досудового розсліду-
вання поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України 
як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події (наказ від 
03.11.2015 р. № 1339) [3], Інструкцію з організації обліку та руху криміна-
льних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції 
(наказ від 14.04.2016 № 296) [4] тощо. Проте прийняття та введення в дію 
зазначених нормативно-правових не вирішує проблем врегулювання адмі-
ністративно-правового статусу органів досудового розслідування Націона-
льної поліції України.  

Тому вважаємо доречним якнайшвидше прийняти проект наказу Мі-
ністерства внутрішніх справ «Про організацію діяльності органів досудово-
го розслідування Національної поліції», яким саме й передбачається затвер-
дити: Положення про органи досудового розслідування Національної полі-
ції; Типове положення про слідче управління головного управління Націо-
нальної поліції в місті Києві, областях, Автономній Республіці Крим та міс-
ті Севастополі; Типове положення про слідчий відділ (відділення) територі-
ального органу поліції головного управління Національної поліції в місті 
Києві, областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі; Інстру-
кцію з організації діяльності органів досудового розслідування Національ-
ної поліції. 

Цікаво зазначити, що в зазначеному проекті Положення про  
органи досудового розслідування Національної поліції органи досудового 
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розслідування Національної поліції позиціонуються як структурні підрозді-
ли апарату Національної поліції, її територіальних органів – головних 
управлінь Національної поліції в місті Києві, областях, Автономній Респуб-
ліці Крим та місті Севастополі, управлінь, відділів, відділень поліції, відді-
лів (відділень) спеціальної поліції головних управлінь Національної поліції 
в місті Києві, областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, 
які згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України забезпечують 
досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до під-
слідності слідчих органів Національної поліції. Такими органами є: 1) Голо-
вне слідче управління Національної поліції; 2) слідчі управління головних 
управлінь Національної поліції в місті Києві, областях, Автономній Респуб-
ліці Крим та місті Севастополі; 3) слідчі відділи (відділення) територіаль-
них органів поліції [5]. У зазначеному документі визначено визначаються 
завдання, функції, повноваження та інші аспекти адміністративно-
правового статусу органів досудового розслідування Національної поліції. 

Крім того, не менш важливо прийняти й проект наказу Міністерства 
внутрішніх справ «Про організацію взаємодії органів досудового розсліду-
вання з іншими органами та підрозділами Національної поліції України у 
попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень» 
[6], зважаючи й на те, що органи досудового розслідування при здійсненні 
своїх повноважень взаємодіють з міністерствами, іншими органами вико-
навчої влади, органами місцевого самоврядування, державними установа-
ми, громадськими організаціями і об’єднаннями, а також відповідно до 
міжнародних договорів з компетентними та судовими органами іноземних 
держав, і тому важливо чітко розмежовувати компетенцію тих чи інших ор-
ганів на стадії досудового розслідування. 

Підсумовуючи вище сказане, приходимо до висновку щодо необхід-
ності подальшого вдосконалення чинної нормативної бази у сфері регламе-
нтації організації функціонування та діяльності органів досудового розслі-
дування Національної поліції України задля приведення нормативно-
правових актів Міністерства внутрішніх справ у відповідність до вимог За-
кону України «Про Національну поліцію» й належного врегулювання адмі-
ністративно-правового статусу органів досудового розслідування Націона-
льної поліції України, без чого неможливою вбачається їх ефективна прак-
тична діяльність у кримінальному провадженні на стадії досудового розслі-
дування. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  
З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ  

У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ 

Служба безпеки України у своїй діяльності взаємодіє з багатьма 
суб’єктами за різними напрямками роботи та з метою виконання різних за-
вдань. Одним з найважливіших таких напрямків є протидія тероризму, як 
діяльність покликана попередити вчинення будь-яких терористичних дій на 
території України, виявити осіб, які можуть або вчинили такі дії, забезпечи-
ти їх притягнення до відповідальності та відновлення порушених прав, сво-
бод чи законних інтересів. Протидія тероризму є досить складним завдан-
ням, поставленим перед правоохоронними органами нашої держави, що ви-
магає їх постійної взаємодії шляхом проведення спільних операцій, 
об’єднання сил, засобів та постійного обміну інформацію. Така спільна дія-
льність реалізується як в напрямку профілактики та попередження терорис-
тичних дій, так і щодо їх припинення і притягнення винних осіб до відпові-
дальності. У зв’язку з цим суб’єктами, з якими взаємодіє Служба безпеки 
України в даному напрямку є органи державної влади, у тому числі право-
охоронні органи, органи місцевого самоврядування та громадськість. Зва-
жаючи на транснаціональний характер досліджуваної протиправної діяль-
ності, важливе значення має також проведення спільних заходів з міжнаро-
дними організаціями. 

Враховуючи вищевикладене взаємодію Служби безпеки з органами 
державної влади та громадськістю у сфері протидії тероризму можна  


