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До проблеми визначення суб’єктів
координації правоохоронної діяльності 

у боротьбі зі злочинністю

Сучасний етап соціально-еконо-
мічного розвитку України, реформу-
вання всього механізму державного
управління неминуче пов’язані з акти-
візацією діяльності інститутів представ-
ницької та виконавчої влади щодо
правового регулювання суспільних від-
носин, нормативне регулювання яких
потребує подальшого вдосконалення.

Новий соціально-політичний ста-
тус України, її прагнення до будівниц-
тва правової держави неможливі без
докорінних змін у вітчизняному зако-
нодавстві, переусвідомлення змісту і
ролі права в суспільстві. Слід погоди-
тися з поглядом, що в нинішніх умовах
лише комплексний підхід до вирішен-
ня цієї проблеми дозволить виявити
реальні (істинні) причини погіршення
криміногенної ситуації та відпрацю-
вати адекватні заходи реагування –
попередження злочинів та інших
правопорушень.

Координація діяльності правоохо-
ронних органів – це об’єктивно необ-
хідна умова в боротьбі зі злочинністю.
Саме координації належить важлива

роль у консолідації зусиль правоохо-
ронних структур, що дозволяє значно
підвищити ефективність дій у бороть-
бі зі злочинністю. Її мета й завдан-
ня полягають у забезпеченні злаго-
джених, цілеспрямованих, спільних дій
правоохоронних органів у боротьбі
зі злочинами та іншими правопору-
шеннями, у зміцненні законності й
правопорядку. Правильна координа-
ція, покликана усунути паралелізм,
дублювання, роз’єднаність, припускає
активне, творче, ефективне виконан-
ня кожним із цих органів покладених
на них завдань і неприпустимість змі-
шання їхніх функцій, підміни одних
органів іншими.

Під час аналізу координації орга-
нами прокуратури правоохоронної
діяльності ми маємо на увазі процес
узгодження дій конкретних суб’єктів,
у визначенні яких чільними правови-
ми поняттями є «правоохоронні орга-
ни» і «правоохоронна діяльність».

У чинному законодавстві відсутнє
сформульоване поняття «правоохо-
ронні органи», як, утім, і законодавче
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визначення поняття «правоохоронна
діяльність». Це певною мірою визна-
чає незлагодженість у переліку дер-
жавних або недержавних органів, які
можна було би віднести до правоохо-
ронних. Проте зазначені два поняття
склалися на практиці й широко вико-
ристаються наукою, а також законо-
давцем.

У юридичній літературі, у законах
та інших нормативних актах, у засо-
бах масової інформації повсюдно ви-
користовуються терміни: «правоохорон-
ний орган», «правоохоронна система»,
«правоохоронна діяльність» тощо. За-
стосування законодавцем цих термінів
без чіткого визначення понять і кри-
теріїв здатне викликати серйозні юри-
дичні колізії, суперечності в діяльності
державних органів, невизначеність в
організаційних відносинах і неповноту
виконання ними покладених обов’яз-
ків, відсутність необхідної координації
їхніх дій та інші негативні наслідки.

Вирішенням проблеми клопочуть-
ся багато українських та закордонних
учених. Зокрема, розпочато спроби
конкретизації термінології, система-
тизації та упорядкування напрямів
правоохоронної діяльності у працях
О.М.Бандурки,В.П.Божьєва,В.А.Гал-
кова, К. Ф. Гуценка, М. А. Ковальова,
А.Т. Комзюка, Л. Д. Кудінова,А. М. Ку-
ліша,Н.П.Матюхіної,О.В.Негодченка,
В. П. Рябцева, Л. К. Савюка, В. М. Се-
менова, Г. А. Туманова, В. М. Фокіна,
С. Ф. Шумиліна та ін. Проте актуаль-
ними залишаються завдання система-
тизації термінології у правоохоронній
сфері та чітке змістовне наповнення
відповідних категорій. Розв’язанню цих
проблем і присвячено цю статтю.

У різних законах, інших норматив-
них актах, у юридичній літературі ті
самі державно-правові структури від-
носять до «сил забезпечення безпеки»,
«органів охорони правопорядку», «пра-
воохоронної системи» тощо. У біль-
шості випадків цю обставину обґрун-
товано не помилкою, адже в загальній
структурі завдань і функцій такого

роду органів містяться ознаки, що
дозволяють допускати зазначене різ-
номаніття. Нерідко той же зміст вкла-
дається в поняття «органи криміналь-
ної юстиції».

У правоохоронну систему в широ-
кому розумінні вводиться і динамічна
сукупність державних органів, наділених
функціями позавідомчого контролю за
дотриманням законів та інших норма-
тивних актів у різних спеціалізованих
сферах правових відносин. Убачаєть-
ся, що ті з них, на які покладено обо-
в’язки з виявлення та усунення фактів
правопорушень, що містять ознаки зло-
чинів, і направлення матеріалів для
розслідування в органи прокуратури,
можуть бути віднесені до органів, що
входять до правоохоронної системи в
широкому розумінні.

В інтересах чіткого встановлення
складу і структури правоохоронної сис-
теми, потреб у її подальшому розвит-
ку і диференціації, а також забезпе-
чення належних умов успішної коор-
динації їхньої діяльності у боротьбі зі
злочинністю необхідно нормативне
визначення універсальних, закріплених
у законі загальноприйнятих відмітних
ознак.

Юридичною теорією здійснено
спроби розроблення низки критеріїв
віднесення державних органів до пра-
воохоронних. Л. К. Савюк вирізняє,
зокрема, чотири основні критерії:

– правоохоронний орган уповно-
важений законом для провадження
цієї діяльності;

– правоохоронний орган провадить
свою діяльність не в довільній формі,
а з дотриманням установлених законом
правил і процедур, за порушення яких
відносно посадових осіб, що їх допу-
стили, установлено юридичну відпо-
відальність;

– у процесі своєї діяльності право-
охоронні органи, використовуючи
владні повноваження, мають право
застосовувати державний примус;

– законні та обґрунтовані рішення
правоохоронних органів підлягають
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обов’язковому виконанню; їхнє неви-
конання тягне додаткову юридичну від-
повідальність [1, c. 23–24].

На наш погляд, віднесення тих або
тих органів до правоохоронних слід
здійснювати за допомоги критеріїв
визначення правоохоронної діяльно-
сті, що здійснюється:

– застосуванням заходів юридичної
відповідальності;

– у суворій відповідності з припи-
сами закону;

– у встановленому законом поряд-
ку, з дотриманням певних процедур;

– спеціально уповноваженими дер-
жавою органами.

Аналіз законодавства, а також
структур різних державних органів до-
зволяє зробити висновок, що право-
охоронними є органи, законодавчо на-
ділені повноваженнями з виконання
правоохоронних функцій.

Відповідно до названих критеріїв
із державних органів до правоохорон-
них прийнято відносити: прокуратуру;
органи внутрішніх справ; органи без-
пеки; органи, що здійснюють органі-
зацію забезпечення діяльності судів;
органи податкової служби і податко-
вої міліції; митні органи; органи досу-
дового розслідування; органи юстиції;
нотаріат і адвокатуру.

Деякі правознавці, аналізуючи пра-
воохоронну діяльність і систему право-
охоронних органів, відносять до суб’єк-
тів, що провадять правоохоронну
діяльність, усю сукупність державних
органів – і законодавчих, і судових, і
виконавчих, а також низку недержав-
них органів і установ, громадських
об’єднань [2, с. 13]. Із цим положенням
можна погодитися лише умовно, адже
основним завданням держави є регу-
лювання відносин, а сам момент регу-
ляції несе в собі й охоронний потен-
ціал.

Покладаючи на прокуратуру функ-
цію координації діяльності правоохо-
ронних органів у боротьбі зі злочинні-
стю, законодавець не визначив ні кола
таких органів, ні критеріїв, за якими

вони можуть бути віднесені до право-
охоронних органів. У ст. 10 Закону
України «Про прокуратуру» [3] назва-
но лише органи внутрішніх справ,
органи служби безпеки, органи подат-
кової міліції, органи митної служби,
Військову службу правопорядку у
Збройних Силах України. Однак і в
цьому випадку залишається неясним,
за якими саме ознаками ту або ту дер-
жавно-правову структуру віднесено
до правоохоронних органів. Тим паче
не цілком ясним є те, які органи від-
носять до правоохоронних з-поміж
«інших».

Найчастіше в юридичній літера-
турі вирізняються чотири основні
функціональні напрями боротьби
зі злочинністю: оперативно-розшуко-
ва діяльність; дізнання у справах про
злочини; досудове слідство; прокурор-
ський нагляд. Однак, на нашу думку,
існують й інші функції, спрямовані на
боротьбу зі злочинністю, такі як охо-
рона громадського порядку, а також ви-
конання заходів припинення, виконан-
ня кримінальних покарань та інших
судових рішень у кримінальних справах.

У кожному правовому акті, що
визначає державно-правовий статус
цих органів, безпосередньо вказуєть-
ся на закріплення в їхній компетенції
спеціалізованої правоохоронної функ-
ції боротьби зі злочинністю. При
цьому для одних із відповідних держав-
но-правових структур правоохоронні
функції у боротьбі зі злочинністю є
основними, для інших – додатковими
до основного виду діяльності з вико-
нання покладених на них завдань.

Зараз у розвитку правоохоронних
органів явно простежується тенденція
поліцентризму: відбувається кількісне
зростання органів, що їх наділяють
правоохоронними функціями у бороть-
бі зі злочинністю, їм надаються додат-
кові функції. Метою діяльності цих
органів є боротьба зі злочинністю
через вирішення завдань, визначених
у законах, що регулюють оперативно-
розшукову діяльність, розслідування
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злочинів, контрольно-наглядову діяль-
ність, діяльність із охорони громад-
ського порядку, а також виконання
заходів припинення, кримінальних
покарань та інших судових рішень у
кримінальних справах.

Виходячи з функціонального під-
ходу до визначення правоохоронних
органів у боротьбі зі злочинністю,
будь-який державний орган, наділе-
ний хоча б однією з перерахованих
функцій або декількома з них, може
бути віднесений до групи правоохо-
ронних органів у боротьбі зі злочин-
ністю і, відповідно, бути учасником
координаційної діяльності, організа-
тором якої відповідно до закону ви-
ступає прокуратура.

У ст. 5 Закону України «Про опе-
ративно-розшукову діяльність» [4] до
органів, що провадять оперативно-
розшукову діяльність, віднесено:

– Міністерство внутрішніх справ Ук-
раїни (підрозділи кримінальної, транс-
портної та спеціальної міліції, спеці-
альні підрозділи з боротьби з органі-
зованою злочинністю, судова міліція);

– Службу безпеки України (контр-
розвідку, військову контррозвідку,
підрозділи захисту національної дер-
жавності, спеціальні підрозділи з бо-
ротьби з корупцією та організованою
злочинністю, оперативно-технічні під-
розділи, підрозділи внутрішньої без-
пеки, оперативного документування,
боротьби з тероризмом і захисту учас-
ників кримінального судочинства та
працівників правоохоронних органів);

– Службу зовнішньої розвідки Ук-
раїни;

– Державну прикордонну службу
України;

– управління державної охорони;
– органи Державної податкової

служби;
– органи та установи Державної

служби виконання покарань;
– розвідувальні органи Міністер-

ства оборони України.
Тому, на наш погляд, є достатні

правові підстави долучити всі перелі-

чені органи, що провадять оператив-
но-розшукову діяльність, до право-
охоронних у боротьбі зі злочинністю,
а отже, і до учасників координації
правоохоронної діяльності у боротьбі
зі злочинністю.

Наведений перелік не є вичерп-
ним, тому що з різних причин право-
охоронні структури нерідко підда-
ються організаційним змінам, втрача-
ють одні або наділяються іншими
правоохоронними функціями; ство-
рюються нові структури, скасовують-
ся старі. Змінюється й коло учасників
координації діяльності у боротьбі зі
злочинністю. При цьому основним і
єдиним критерієм долучення до учас-
ників координації залишається наді-
лення державного органу правоохо-
ронною функцією у боротьбі зі зло-
чинністю.

Закріплення в нормативному по-
рядку критеріїв для віднесення тих
або тих державно-правових структур
до правоохоронних органів у боротьбі
зі злочинністю додатково створить
правові умови для подальшого вдос-
коналення координаційної діяльності
та її результативності. Правильна
організація координації, поряд із ви-
конанням обов’язкових організацій-
них умов і дотриманням принципів її
здійснення, вимагає чіткого визначен-
ня кола учасників цієї діяльності.

Отже, з урахуванням викладеного
уявляється можливим переділити всі
правоохоронні органи на дві групи:

1) що безпосередньо здійснюють
боротьбу зі злочинністю;

2) що сприяють боротьбі зі зло-
чинністю.

Перша група правоохоронних ор-
ганів бере участь у координації пра-
воохоронної діяльності в боротьбі зі
злочинністю на постійній основі,
друга – бере участь у боротьбі зі зло-
чинністю на умовах взаємодії й тісної
співпраці з першою.

Стосовно порушеної на початку
статті проблематики до правоохорон-
них органів, які на постійній основі
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беруть участь у координації право-
охоронної діяльності в боротьбі зі
злочинністю, очолюваної керівником
відповідної прокуратури, можуть бути
віднесені: органи внутрішніх справ,
органи Служби безпеки України,
органи податкової міліції, органи

прикордонної служби, митні органи
та Служба зовнішньої розвідки. На
підставі викладеного вище, вважа-
ємо недоцільним розширювати коло
суб’єктів координаційної діяльності у
боротьбі зі злочинністю, організато-
ром якої виступає прокурор.
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