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в статті досліджуються сутність та зміст взаємодії органів, що забезпечують безпеку осіб, які беруть 
участь у кримінальному процесі. Проводиться аналіз визначення поняття взаємодії суб’єктів владних 
повноважень у кримінально-процесуальних відносинах з точок зору як вітчизняних, так і зарубіжних 
вчених. на основі проведених досліджень формулюється власне розуміння поняття взаємодії органів, які 
забезпечують безпеку учасників процесу.
ключові слова: взаємодія, безпека, кримінальний процес, органи, що забезпечують безпеку, учасники 
кримінального процесу.

Постановка проблеми. однією із ознак пра-
вової держави є обов’язок захищати права 

та свободи власних громадян. так, в ст. 3 консти-
туції україни визначено, що «людина, її життя 
і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і без-
пека визнаються в україні найвищою соціальною 
цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість діяльності дер-
жави. держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність. утвердження і забезпечення прав і сво-
бод людини є головним обов'язком держави» [1]. 
відповідно до положень основного закону україни 
кримінально-процесуальне законодавство також 
має на меті захист особи, що випливає із ст. 2 кри-
мінального процесуального кодексу україни (нада-
лі – кПк), а саме «завданнями кримінального про-
вадження є захист особи, суспільства та держави 
від кримінальних правопорушень, охорона прав, 
свобод та законних інтересів учасників криміналь-
ного провадження, а також забезпечення швидко-
го, повного та неупередженого розслідування і су-
дового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив 
кримінальне правопорушення, був притягнутий до 
відповідальності в міру своєї вини, жоден невину-
ватий не був обвинувачений або засуджений, жод-
на особа не була піддана необґрунтованому про-
цесуальному примусу і щоб до кожного учасника 
кримінального провадження була застосована на-
лежна правова процедура» [2].

невід’ємним елементом системи захисту прав 
людини в україні є належна взаємодія суб’єктів 
владних повноважень при забезпеченні безпеки 
осіб, які беруть участь у кримінальному проце-
сі. аналізуючи судово-слідчу практику за період 
з дня набрання чинності кПк у 2012 році та по те-
перішній час, можливо констатувати те, що на ста-
дії досудового слідства кримінальних проваджень 
використання органами досудового розслідування, 
органами, які здійснюють оперативно-розшуко-
ву діяльність, прокуратури, судів, слідчих суддів 
та іншими державними органами наданих служ-
бових повноважень не носить системний характер. 
досить часто їхні дії не ґрунтуються на законі і, як 
результат, є неефективними з точки зору забез-
печення одного із основних завдань кримінального 
процесу, а саме захисту осіб, суспільства та дер-
жави від кримінальних правопорушень [6, с. 84].

на нашу думку, така негативна практика скла-
лася внаслідок відсутності єдності упорядкування 
зазначених повноважень в самому кПк та відсут-
ністю визначених в законах механізмів їх реалі-
зації, а запропоновані методики у вигляді взаємо-
дії не знайшли свого втілення на практиці через 
відсутність необхідних теоретичних розробок.

Під час процесу тотальних змін у судовій 
та правоохоронній системах україни, виникла 
необхідність знову звернути увагу на питання, 
які пов’язані із взаємодією державних орга-
нів для визначення конкретних шляхів виходу 
з ситуації, коли особи, які беруть участь у кри-
мінальному провадженні та наділені владними 
повноваженнями, а саме органи досудового роз-
слідування, прокуратури та суду реалізують їх 
без визначення основних засад.

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питання пов’язані із взаємодією органів, які за-
безпечують безпеку учасників кримінального про-
цесу постійно перебувають у центрі уваги юрис-
тів, правознавців, науковців, оскільки являються 
елементом системи судочинства. зокрема, беруть 
активну участь у з’ясуванні прогалин та визна-
ченні шляхів їх вирішення у зазначеній сфері такі 
вчені, як Ю.о. Безуса, М.і. Бортун, о.о. гринь-
ків, р.в. дуброва, і.М. Єфіменко, а.Є. жалінський, 
о.Є. луньов, в.в. Пивоваров та ін. 

мета статті. головною метою цієї роботи 
є обґрунтування визначення поняття взаємо-
дії органів, які забезпечують безпеку учасників 
кримінального процесу, як способу реалізації по-
вноважень державними органами у кримінально-
му провадженні.

виклад основного матеріалу. вважаємо, що 
перш ніж досліджувати поняття взаємодії ор-
ганів, що забезпечують безпеку учасників кри-
мінального процесу, слід зупинитися на аналізі 
поняття «взаємодія».

досліджуючи поняття «взаємодія», як філо-
софську категорію, остання вживається для фік-
сації впливу об’єктів один на одного, їх спільною 
обумовленістю і породженням одним об’єктом ін-
шого. до основних форм такої взаємодії відносять 
загальний зв’язок явищ, рух, зміну і функціональ-
ну залежність процесів, що відбуваються у навко-
лишньому природному середовищі [15, с. 59].
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науковець луньов о.Є. розглядає взаємодію, 
як управлінське поняття, під якою вбачає фор-
ми зв’язку елементів системи, за допомогою якої 
вони взаємно доповнюючи один одного, створю-
ють умови для успішного функціонування всієї 
системи в цілому [11, с. 69].

Правознавці а.Є. жалінський, М.в. костиць-
кий визначають взаємодію як певний вид управ-
лінських зв’язків, при яких уповноважені на це 
органи об’єднують дії ряду інших відомств для 
вирішення загальних завдань і встановлюють їх 
доцільність [10, с. 102].

словник української мови тлумачить поняття 
«взаємодія» як взаємний зв'язок між предмета-
ми у дії, а також погоджена дія між ким-, чим-
небудь [13, с. 346].

вчена Ю.о. Безуса під взаємодією розуміє за-
стосовану на нормативно-правових актах, вза-
ємозалежну, погоджену за місцем і часом дію 
кількох його суб’єктів, спрямовану на виконання 
загальних задач зміцнення законності і правопо-
рядку та боротьби зі злочинністю [5, с. 57].

Проаналізувавши визначення поняття «вза-
ємодія» з точок зору науковців як нашої краї-
ни, так і близького зарубіжжя, можемо виділити 
його низку ознак, зокрема: 1) спільна дія двох 
та більше елементів; 2) погодженість таких дій 
у часі, меті, місці, методах і засобах; 3) єдність 
функціональних сфер взаємодіючих суб’єктів;  
4) необхідність нормативно-правового регулю-
вання взаємодії; 5) коло завдань, які підлягають 
виконанню суб’єктами взаємодії; 6) визначення 
чіткої ієрархії суб’єктів взаємодії.

таким чином, вважаємо, що «взаємодія» по-
лягає у спільній, взаємоузгодженій діяльності 
декількох суб’єктів владних повноважень, яка 
здійснюється на підставі законних та підза-
конних нормативно-правових актах, узгоджена 
за часом, місцем, способом, засобами та метою 
проведення, а також направлена на виконання 
спільних завдань у певній сфері.

визначивши поняття та ознаки взаємодії 
в загальному розумінні, можемо дослідити вка-
зане поняття у рамках кримінального процесу, 
яке і є предметом нашого дослідження, а саме 
при забезпеченні безпеки учасників криміналь-
ного процесу.

на сьогоднішній день в кримінальному про-
цесуальному законодавстві україни відсутнє 
визначення поняття «взаємодія органів, які за-
безпечують безпеку учасників кримінального 
процесу». здійснюючи аналіз у буквальному ро-
зумінні поняття взаємодії органів, що забезпе-
чують безпеку учасників кримінального процесу, 
приходимо до висновку, що під нею слід розу-
міти визначені законом погоджені дії між орга-
нами та посадовими особами, що забезпечують 
таку безпеку. згідно ч. 2, 3 ст. 3 закону укра-
їни «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві», рішення 
про застосування заходів безпеки приймається 
слідчим, прокурором, судом, слідчим суддею, а 
також органом (підрозділом), що здійснює опера-
тивно-розшукову діяльність [3].

здійснення заходів безпеки покладається за 
підслідністю на органи служби безпеки, дер-
жавного бюро розслідувань, органи внутрішніх 
справ, органи національної поліції або націо-

нальне антикорупційне бюро україни, у складі 
структур яких з цією метою створюються спе-
ціальні підрозділи. Безпеку осіб, яких беруть 
під захист, якщо кримінальні провадження зна-
ходяться у провадженні податкової міліції або 
суду, забезпечує за їх рішенням відповідно орган 
служби безпеки, державного бюро розслідувань, 
орган внутрішніх справ, орган національної по-
ліції, національне антикорупційне бюро україни 
або орган чи установа виконання покарань, слід-
чий ізолятор. Безпеку особи, взятої під захист, 
якщо її тримають в установі виконання покарань 
чи слідчому ізоляторі, забезпечує відповідний 
підрозділ такої установи чи слідчого ізолятора 
незалежно від того, у провадженні якого органу 
знаходиться кримінальне провадження [3].

відповідно ч. 1 ст. 2 закону україни «Про дер-
жавний захист працівників суду та правоохорон-
них органів», до правоохоронних органів відно-
сяться органи прокуратури, національної поліції, 
служби безпеки, військової служби правопоряд-
ку у збройних силах україни, національне ан-
тикорупційне бюро україни, органи охорони дер-
жавного кордону, органи доходів і зборів, органи 
і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, 
органи державного фінансового контролю, рибо-
охорони, державної лісової охорони, інші органи, 
які здійснюють правозастосовні або правоохорон-
ні функції. до працівників суду належать судді 
конституційного суду україни, судді та праців-
ники апаратів судів, а також співробітники ка-
дрового складу розвідувальних органів україни, 
працівники антимонопольного комітету україни 
та уповноважені особи національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку [4].

тобто, взаємодія між органами, які забезпе-
чують безпеку учасників кримінального процесу, 
полягає у взаємодії саме вищевказаних органів. 
виходячи із цього, пропонуємо дослідити розу-
міння взаємодії між вказаними органами при 
забезпеченні безпеки учасників кримінального 
процесу.

так, науковці о.о. гриньків та а.о. ляш під 
взаємодією органів, що забезпечують безпеку 
учасників кримінального процесу розуміють су-
купність форм та напрямків спільної діяльності 
органів досудового розслідування та дізнання під 
час розслідування злочинів. тобто, під взаємоді-
єю органів вони вбачають такі способи і порядок 
зв’язку між ними, які б забезпечували узгодже-
ну їх діяльність та правильне співвідношення ре-
алізації властивих кожному з цих органів повно-
важень, методів та способів роботи [7, с. 168].

Правознавець М.і. Бортун вважає, що вза-
ємодію органів, які забезпечують безпеку необ-
хідно досліджувати з урахуванням особливостей 
правового положення суб’єктів взаємодії кримі-
нальних правовідносин, направленості заходів 
для досягнення цілей при виконанні основних 
завдань кримінального процесу, визначення ме-
тодів спрямованості взаємодії. на його погляд, 
в основі реалізації взаємодії між державними 
органами під час кримінальних процесуальних 
правовідносин лежить спосіб реалізації повно-
важень учасників кримінального провадження, 
які наділені власними повноваженнями, оскільки 
їх приписи є обов’язковими для виконання всіма 
учасниками, передбаченими в кПк [6, с. 85].
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на думку в.в. Пивоварова, під процесуаль-

ною взаємодією органів, які забезпечують без-
пеку учасників кримінального процесу слід 
розуміти відносини, які виникають у процесі 
застосування кримінально-процесуальних норм, 
що визначають принципи і порядок співпраці 
органів досудового слідства і дізнання. але опе-
ративно-розшукова діяльність, що спрямована 
на виконання відповідних доручень та вказівок 
слідчого, регламентується не стільки кПк, як 
відповідними законами та підзаконними (відом-
чими) нормативними актами. у зв’язку з цим 
діяльність органу дізнання з виконання рішення 
слідчого щодо взаємодії повинна відповідати не 
лише вимогам кримінально-процесуального за-
конодавства, але й вимогам відомчих норматив-
них актів [12, с. 176].

Погоджуємося із думкою н.П. черняк, що ді-
яльність підрозділів органів внутрішніх справ 
при здійсненні розслідування кримінальних 
правопорушень спрямована на виконання за-
вдань кримінального процесу, що на сьогод-
ні неможливо без злагодженої спільної праці 
слідчих та оперативних підрозділів. лише за 
допомогою взаємодії між різними підрозділами 
органів внутрішніх справ під час розслідуван-
ня та розкриття кримінальних правопорушень 
така діяльність буде своєчасною та ефективною. 
Плідна співпраця між слідчими й оперативними 
підрозділами допомагає покращити результати 
роботи кожного, а також це дає змогу заоща-
дити час і ресурси, відведені цим підрозділам 
на досягнення поставленої перед ними спільної 
мети [16, с. 156]. тобто, виходить багато в чому 
ефективність застосування заходів безпеки за-
лежить від того, як забезпечується між підроз-
ділами органів внутрішніх справ взаємодія без-
посередньо між собою, так і з іншими суб’єктами 
кримінальних процесуальних відносин.

Привертає увагу думка в.г. уварова, що по-
єднання оперативно-розшукової і слідчої функ-
цій зумовлює необхідність запровадження до-
даткових механізмів стримувань і противаг 
проти можливих зловживань чи помилок. тобто, 
не дивлячись на необхідність спільної взаємодії 
між органами досудового розслідування та орга-
нами, які забезпечують оперативно-розшукову 
діяльність, в нормативно-правових акта, які ре-
гулюють їх діяльність потрібно чітко розмежу-
вати функції та відповідальність кожного з них. 
[14, с. 99].

науковець і.М. Єфіменко зазначає, що вза-
ємодія органів внутрішніх справ спрямована 
на отримання й обмін інформацією, яка в біль-
шій мірі є інформацією з обмеженим досту-
пом. тому незаконне отримання, розголошення 
чи передача такої інформації тягне за собою 
кримінальну відповідальність. відповідно наяв-
ність такої відповідальності у органів, які здій-
снюють досудове розслідування та оперативно-
розшукову діяльність буде сприяти додатковим 
стимулом для реалізації власних повноважень 
у чіткому дотримання чинного законодавства 
[9, с. 289].

на думку р.в. дуброва, організація взаємодії 
між оперативно-розшуковими органами і слід-
чим неможлива без інформаційного забезпе-
чення. взаємодіючи, сторони проводять збір, 

накопичення, зберігання, аналіз інформації, що 
надходить, яка згодом реалізується через при-
йняття важливих управлінських рішень у кон-
кретних кримінальних провадженнях. органи 
досудового розслідування та оперативні під-
розділи під час взаємодії повинні відстежувати 
обстановку, намагатися передбачити її зміну, 
визначати і прогнозувати динаміку зростання 
і спаду злочинних проявів [8, с. 106]. 

таким чином, аналізуючи викладені мірку-
вання вважаємо, що взаємодію органів, які за-
безпечують безпеку учасників кримінального 
процесу можливо визначити як функцію, яка 
ґрунтується на законних та підзаконних нор-
мативних актах, узгоджується за часом, міс-
цем, метою, способами та методами проведення, 
при якій вказані суб’єкти здійснюють взаємний 
вплив один на одного та на відповідну галузь 
у сфері держави. взаємодія в такому випадку 
виступає не лише як засіб, що забезпечує ви-
конання завдань із захисту учасників процесу, 
але й одночасно як необхідна умова підвищення 
ефективності управління системою. При цьо-
му учасники проведення спільних заходів ді-
ють в межах своєї компетенції, використовуючи 
необхідні засоби та методи, а погодження самої 
діяльності здійснюється шляхом дотримання 
правових норм.

висновки і пропозиції. як вбачається кри-
мінальне процесуальне законодавство україни 
розширило правове регулювання взаємовід-
носин органів досудового слідства, органів, які 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність, 
прокуратури, суду та інших суб’єктів у кримі-
нальному процесі, розмежувало їх компетенцію 
і визначило правові форми їх співробітництва 
під час попередження та розслідування злочи-
нів у державі, створивши правові передумови 
для посилення взаємодії цих органів. Правову 
основу взаємодії підрозділів міністерства внут-
рішніх справ україни з іншими правоохорон-
ними та державними органами в боротьбі зі 
злочинністю закріплено в різних законах та під-
законних актах україни.

необхідно зазначити, що кПк, закон укра-
їни «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві», закон 
україни «Про державний захист працівників 
суду та правоохоронних органів» певною мірою 
регламентують питання взаємодії, але в умо-
вах судової реформи цього недостатньо. сьо-
годні кримінально-процесуальне законодавство 
україни не містить поняття «взаємодія дер-
жавних органів», не визначені при цьому права 
та обов’язки різних суб’єктів процесу взаємодії 
тощо.

отже, важливим кроком для забезпечен-
ня взаємодії органів, що забезпечують безпеку 
осіб, які беруть участь у кримінальному процесі 
буде передбачення окремих норм стосовно того 
у яких формах має проходити взаємодія. також 
можливо доцільним буде створити спеціальну 
інструкцію про взаємодію органів, які забезпе-
чують безпеку, тобто тих органів, які зазначені 
в законах україни «Про забезпечення безпеки 
осіб, які беруть участь у кримінальному судо-
чинстві», «Про державний захист працівників 
суду і правоохоронних органів».
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наУчно-правовое определение взаимодейСтвия органов,  
которЫе обеСпечиваЮт безопаСноСть лиц,  
УчаСтвУЮЩих в Уголовном процеССе

аннотация
в статье исследуются сущность и содержание взаимодействия органов, обеспечивающих безопасность 
лиц, участвующих в уголовном процессе. Проводится анализ определения понятия взаимодействия 
субъектов властных полномочий в уголовно-процессуальных отношениях с точек зрения как отече-
ственных, так и зарубежных ученых. на основе проведенных исследований формулируется собствен-
ное понимание понятия взаимодействия органов, обеспечивающих безопасность участников процесса.
ключевые слова: взаимодействие, безопасность, уголовный процесс, органы, обеспечивающие безопасность, 
участники уголовного процесса.
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sCIentIfIC-LegaL defInItIOn Of the InteraCtIOn  
Of bOdIes whICh ensUre the safetY Of persOns  
whO are partICIpatIng In CrIMInaL prOCess

summary
the article explores the essence and content of the interaction of bodies that ensure the safety of persons 
involved in the criminal process. an analysis is carried out on the definition of the concept of interaction 
of subjects of power authorities in criminal-procedural relations from the point of view of both domestic 
and foreign scientists. on the basis of the conducted research formulated the actual understanding of the 
concept of interaction of organs that ensure the safety of participants in the process.
Keywords: interaction, security, criminal process, bodies providing security, participants in the criminal 
process.


