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ВЗАЄМОДІЯ ОПЕРАТИВНИХ ТА СЛІДЧИХ 
ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЮ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

Основними завданнями взаємодії оперативних та слідчих 
підрозділів Національної поліції України з органами державного 
фінансового контролю в кримінальному судочинстві є: 
забезпечення належного контролю за дотриманням 
законодавства; виявлення й документування злочинів у 
бюджетній сфері; оперативно-розшукова профілактика цих 
злочинів. 

Ураховуючи методологічні засади, а також специфіку 
керованого об’єкта - взаємодії оперативних та слідчих 
підрозділів Національної поліції України з органами державного 
фінансового контролю у кримінальному судочинстві - можна 
визначити такі функції зазначеної взаємодії: за цілепокладаючою 
інформацією (прогнозування, планування); за ознакою 
необхідних для здійснення взаємодії суб’єктів протидії злочинам 
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у бюджетній сфері ресурсів (фінансування, матеріально-технічне 
забезпечення, стимулювання працівників суб’єктів протидії 
злочинам у бюджетній сфері, кадрового забезпечення); 
узгодженості взаємодії суб’єктів протидії злочинам у бюджетній 
сфері (керівництва взаємодії, організації, контролю); 
формування й удосконалення системи взаємодії оперативних 
підрозділів щодо протидії злочинам у бюджетній сфері 
(організаційного проектування, організаційного планування). 

Розробка нових форм і методів взаємодії оперативних та 
слідчих підрозділів Національної поліції України з органами 
державного фінансового контролю в кримінальному судочинстві 
дасть змогу визначити концепцію такої протидії, реально 
впливати на її перебіг та на науковій основі прогнозувати 
ситуацію. 

Згідно з результатами здійсненого дослідження, ми 
впорядкували таку класифікацію взаємодії оперативних та 
слідчих підрозділів Національної поліції України з органами 
державного фінансового контролю у кримінальному 
судочинстві: залежно від мети взаємодії (інформаційна, 
функціональна, організаційна); за характером зв’язків між 
суб’єктами, що взаємодіють (безпосередня, опосередкована); 
залежно від способу вирішення завдань (спільне функціонування 
взаємодіючих підрозділів, самостійне функціонування 
взаємодіючого підрозділу); за адміністративно-територіальним 
критерієм (державний, регіональний або місцевий рівень); за 
кількістю учасників (двостороння та багатостороння, або 
змішана); за часом і тривалістю (постійна, регулярна, 
періодична, разова та тимчасова взаємодія); за напрямами 
(стратегічна, оперативна й тактична); за системністю або 
підсистемністю органів, що здійснюють взаємодію (внутрішньо 
системна, зовнішньо системна); за ступенем конспірації або 
конфіденційності (гласна, негласна); залежно від організаційно- 
правової форми (координаційна, субкоординаційна, 
реординаційна); залежно від підстав виникнення 
(регламентована за вказівкою вищих органів, ініціативна); за 
спрямованістю функціонування (позитивна, негативна, 
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нейтральна); залежно від становлення ланки в системі 
Національної поліції України (вертикальна, горизонтальна, 
змішана) [1, с. 112-129]. 

На нашу думку, до форм взаємодії оперативних та слідчих 
підрозділів Національної поліції України з органами державного 
фінансового контролю у кримінальному судочинстві належать: 

під час реалізації державної політики протидії злочинам у 
бюджетній сфері: проведення спільних засідань суб’єктів, які 
взаємодіють, прийняття узгоджених рішень щодо реалізації 
державних програм їх запобігання, виконання нормативно- 
правових актів із зазначених питань, розроблення та реалізація 
спільних планів, програм щодо запобігання злочинам у 
бюджетній сфері, видання спільних відомчих нормативних актів, 
що регламентують порядок взаємодії під час реалізації 
нормативно-правових актів органів влади України, створення 
спільних робочих груп для вивчення окремих проблем протидії 
злочинності в бюджетній сфері та розроблення пропозицій щодо 
їх вирішення, підготовка й подання до органів влади інформації 
про протидію злочинам у бюджетній сфері, пропозицій стосовно 
заходів із її поліпшення; 

під час здійснення упереджувального впливу на 
передумови злочинів у бюджетній сфері, усуненні причин та 
умов, що їй сприяють: розроблення та подання до проектів 
державних програм протидії злочинів у бюджетній сфері 
погоджених пропозицій із питань їх запобігання, зокрема 
загальної та індивідуальної профілактики, запобігання найбільш 
поширеним видам злочинів у бюджетній сфері, взаємне 
інформування оперативних підрозділів про виявлені ними в 
процесі реалізації своїх функцій причини та умови, що сприяють 
учиненню злочинів у бюджетній сфері, протидія яким належить 
до компетенції іншого правоохоронного чи контролюючого 
органу, погоджене визначення та нормативне закріплення 
переліку інформації, оперативний обмін якою може сприяти 
своєчасному запобіганню цим злочинам, спільне вивчення 
проблем вчинення злочинів у бюджетній сфері й розроблення 
пропозицій щодо їх вирішення, підготовка та внесення до 
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відповідних інстанцій, міністерств і відомств спільних 
пропозицій стосовно усунення причин та умов, що сприяють їх 
учиненню; 

у вдосконаленні правової бази протидії злочинам у 
бюджетній сфері: спільне вивчення практики застосування 
законодавства щодо протидії злочинам у бюджетній сфері з 
метою розроблення єдиних рекомендацій для його використання, 
виявлення недоліків, прогалин та підготовки пропозицій щодо їх 
усунення, обмін інформацією про практику виконання окремих 
правових актів з питань протидії цим злочинам та проблем, які 
при цьому виникають, пропозиціями та рекомендаціями щодо їх 
вирішення, створення робочих груп за ініціативи органів, які 
протидіють злочинам у бюджетній сфері, для підготовки 
нормативних актів, пропозицій про зміни і доповнення 
законодавства, направлення проекту нормативного акта щодо 
взаємодії, підготовленого одним суб’єктом іншим суб’єктам з 
метою опрацювання щодо зауважень та пропозицій із питань, які 
стосуються їх компетенції; спільне обговорення керівниками 
оперативних служб (підрозділів) законопроектів, що стосуються 
питань протидії злочинам у бюджетній сфері та вироблення 
узгоджених рішень. 
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