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КОНФІДЕНЦІЙНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ПІДРОЗДІЛАМИ ВНУТРІШНЬОЇ 
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА 

БОРОТЬБИ ІЗ КОРУПЦІЄЮ 

Положення «Про Державну фіскальну службу 
України», затверджене постановою Кабінету Мініс
трів України від 21 травня 2014 року № 236, визна
чає, що Державна фіскальна служба України (далі 
ДФС України) з метою організації своєї діяльності 
забезпечує в межах повноважень, передбачених 
законом, здійснення заходів щодо запобігання ко
рупції і контроль за їх реалізацією в апараті ДФС 
України, її територіальних органах, на підприємст
вах, в установах та організаціях, що належать до 
сфери її управління. 

Функції по запобіганню і протидії корупції, а 
також виявлення причин і умов, що сприяють вчи
ненню корупційних кримінальних та інших право
порушень з боку працівників органів ДФС України, 
вжиття заходів щодо їх усунення покладаються на 
Головне управління внутрішньої безпеки ДФС 
України та підрозділи внутрішньої безпеки тери
торіальних органів ДФС України. 

Згідно з Положенням «Про Державну фіскаль
ну службу України», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року 
№ 236, ДФС України відповідно до закону прова
дить оперативнорозшукову діяльність, досудове 
розслідування, а також вживає заходів щодо від
шкодування завданих державі збитків. 

Отже, підрозділи внутрішньої безпеки ДФС 
України в розумінні ст. 5 Закону України «Про опе
ративнорозшукову діяльність», є підрозділами, які 
мають право здійснювати оперативнорозшукову 
діяльність. Оперативнорозшукова діяльність – це 
система гласних і негласних пошукових, розвідува
льних та контррозвідувальних заходів, що здійс
нюються із застосуванням оперативних та опера
тивнотехнічних засобів. 

Одним із елементів системи негласних заходів 
оперативнорозшукової діяльності є конфіденційне 
співробітництво. Правовою основою використання 
допомоги громадян у боротьбі зі злочинністю є 
статті 8, 11 Закону України «Про оперативно
розшукову діяльність». Згідно з п. 13, 14 ст. 8 Закону, 
оперативні підрозділи мають право мати гласних і 
негласних штатних та позаштатних працівників; 
використовувати конфіденційне співробітництво 
згідно з положеннями статті 275 Кримінального 
процесуального кодексу України. 

Законодавство не дає визначення поняття 
конфіденційного співробітництва. У спеціальній 
літературі зустрічаються такі погляди на це понят
тя. Наприклад, авторський колектив науково
практичного коментаря Закону України «Про опе
ративнорозшукову діяльність» вважає, що конфі
денційне співробітництво – це відносини між упов
новаженими на те законом державними органами, 
їх посадовими особами та громадянами, які вияви
ли згоду співробітничати на негласній основі й за 
визначених умов. Використовується виключно для 
виконання встановлених законодавством завдань і 
обов’язків, покладених на органи, що здійснюють 
оперативнорозшукову діяльність [1, с. 254]. 

М. Корчовий, К. Ольшевський надають більш 
широке визначення досліджуваного поняття. На їх 
думку конфіденційне співробітництво є складною, 
різнобічною формою діяльності у сфері протидії 
злочинності, зміст якої становлять дії, що по суті 
охоплюють різноманітні за своєю природою право
відносини (державноправові, адміністративно
правові, організаційноуправлінські, трудові, фі
нансові, соціальноправового захисту, у сфері інфо
рмаційної діяльності тощо) та заходи, спрямовані 
на створення умов, надання допомоги у виконанні 
завдань боротьби зі злочинністю, забезпечення 
ефективності роботи негласного апарату та вико
ристання отриманих від нього відомостей у право
охоронній діяльності, а також дотримання закон
ності та забезпечення безпеки осіб, які залучаються 
до виконання завдань ОРД [2, с. 67–68]. 

Враховуючи обмежений обсяг тез конференції, 
а також їх мету, ми не будемо вдаватись до глибоко
го аналізу цього поняття. Зазначимо лише те, що 
конфіденційне співробітництво з підрозділами вну
трішньої безпеки є складовою оперативнороз
шукової діяльності, яка проводиться її суб’єктами, 
тому для неї характерні деякі загальні риси, властиві 
зазначеній галузі, оскільки ця діяльність спрямована 
на вирішення загальних завдань агентурної роботи. 
Разом із тим, агентурна робота щодо боротьби зі 
злочинністю в ДФС України має специфічні особли
вості. Вони виявляються у формуванні спеціалізова
ного агентурного апарату (підборі, вивченні, переві
рці кандидатів на вербування, їх залученні до 
конфіденційного співробітництва, розстановці тощо), 
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основних напрямах його використання та вирішенні 
з його допомогою оперативнотактичних завдань, у 
специфіці керівництва негласними співробітника
ми (наприклад, навчання, виховання, характер за
вдань) і т. ін. 

Відповідно до Положення про Головне управ
ління внутрішньої безпеки ДФС України, затвер
джене наказом ДФС України від 19.02.2016 № 148, 
основними завданнями підрозділів внутрішньої 
безпеки ДФС України є: 

– забезпечення заходів щодо запобігання ко
рупції і контроль за їх реалізацією в апараті ДФС, її 
територіальних органах, на підприємствах, в уста
новах та організаціях, що належать до сфери її 
управління, у межах передбачених законом повно
важень; 

– встановлення правил поведінки посадових 
осіб ДФС та контроль за їх виконанням; 

– забезпечення у ДФС та її територіальних ор
ганах безпеки діяльності, а також державних служ
бовців та працівників від протиправних посягань, по
в’язаних із виконанням ними службових обов’язків. 

Отже забезпечення заходів щодо запобігання 
корупції і контроль за їх реалізацією є одним із ос
новних завдань підрозділів внутрішньої безпеки 
ДФС України, виконання якого досягається шляхом 
здійснення оперативнорозшукової діяльності, на
правленої на запобігання, виявлення та припинен
ня кримінальних правопорушень у сфері службової 
діяльності працівників ДФС та її територіальних 
органів, на підприємствах, в установах та організа
ціях, що належать до сфери її управління. 

Як ми зазначали вище, оперативнорозшукова 
діяльність складається із конфіденційного співро
бітництва, як складової системи негласних засобів 
боротьби із злочинністю. 

Відомо, що корупція є соціальним явищем, її 
існування обумовлене життєдіяльністю людини. 
Результати діяльності людини не завжди носять 
позитивний зміст. Будьяке суспільство прагне 
створити таку систему життєдіяльності, яка мінімі
зуватиме вплив негативних явищ. Використання 

конфіденційного співробітництва підрозділами 
внутрішньої безпеки ДФС України є соціально не
обхідним. Адже корупційні злочини вчиняються 
замасковано, а тому протидіяти таким негативним 
явищам лише гласними засобами неможливо. 

Конфіденційне співробітництво оперативні 
підрозділи внутрішньої безпеки ДФС України здій
снюють при проведенні заходів щодо забезпечення 
безпеки працівників під час проведення слідчих 
(розшукових) дій у рамках досудового розсліду
вання та реалізації матеріалів оперативнорозшу
кових справ; недопущення проникнення злочинних 
елементів до ДФС та її територіальних органів; при 
проведенні спеціальної перевірки щодо осіб, які 
претендують на заняття посад в ДФС та її територі
альних органах; протидії залучення працівників 
ДФС та її територіальних органів у протиправну 
діяльність; виявлення можливих каналів витоку 
відомостей, що становлять державну таємницю, та 
конфіденційної інформації з ДФС та її територіаль
них органів. 

Конфіденційне співробітництво представляє 
собою складний процес. Сучасна оперативнороз
шукова наука має суттєві пробіли теоретичного та 
практичного обґрунтування здійснення оператив
норозшукової діяльності підрозділами внутрі
шньої безпеки ДФС України. Удосконаленню підля
гають норми соціальноправового захисту осіб, які 
надають допомогу оперативним підрозділам на 
конфіденційній основі. Перш за все тому, що особа, 
яка повідомляє про корупцію, автоматично вступає 
в боротьбу з цим негативним явищем. І вона пови
нна бути впевнена у кінцевому результаті такої 
боротьби. Адже отримання громадянином певної 
інформації об’єктивно ставить його у скрутне ста
новище: з одного боку, – це міжособистісні відно
сини, наприклад, сусід чи колега по службі висту
пають каналом і умовою надходження інформації, а 
з іншого – неформальні норми, які регулюють ці 
відносини, як правило, є перепоною у прийнятті 
рішення про передачу цієї інформації для викорис
тання з метою запобігання злочину [3, с. 404]. 
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