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Постановка проблеми. Злагоджена ро-
бота всіх механізмів держави, які дореч-
но порівнює з годинниковим механізмом 
О. Ф. Скакун [1], сприяє досягненню загаль-
ного результату – гармонійного розвитку 
людини, суспільства й держави. Якщо взяти 
до уваги загальну діяльність правоохорон-
них органів держави, то це є надійний рівень 
законності та правопорядку, які є складни-
ком загального підсумку функціонування 
держави. В умовах необхідності забезпечен-
ня національної безпеки та відсічі збройній 
агресії Російської Федерації у Донецькій і 
Луганській областях питання спільного зла-
годженого функціонування Збройних Сил 
України, Державної прикордонної служби 
України (далі – ДПСУ), Національної гвар-
дії України та інших правоохоронних органів 
набувають найбільшої актуальності. Важли-
вим ефективним складником підтримання 
миру та врегулювання конфлікту, який став 
наслідком ведення Російською Федерацією 
проти України нового виду війни – «гібрид-
ної», стала оперативно-розшукова діяльність 
як складова частина оперативно-службової 
діяльності ДПСУ. Діяльність оперативно-
розшукових підрозділів ДПСУ на східних 
ділянках, де-факто державному кордоні, 
спрямована на боротьбу з тероризмом, при-
пинення діяльності незаконних воєнізова-
них або збройних формувань, організованих 
злочинних груп тощо. У результаті прове-
дення оперативно-розшукових заходів над-
ходить інформація про діяльність проти-
правних груп, установлюються причетні до 

діяльності незаконних збройних формувань, 
вилучається зброя, боєприпаси, вибухові ре-
човини, гранати тощо, що сприяє виявленню 
та припиненню злочинної діяльності на лінії 
розмежування тимчасово окупованих тери-
торій. Така діяльність є найбільш ефектив-
ною та результативною за умови взаємодії 
усіх оперативних підрозділів, що задіяні в 
операції Об’єднаних сил (далі – ООС).

Необхідність зосередженості спільних 
зусиль взаємодіючих органів на реалізації 
оперативно-розшукової діяльності на лінії 
розмежування на території проведення ООС 
підсилюється такими факторами, як:

– відсутність контролю за окремими ді-
лянками державного кордону в межах окре-
мих районів Луганської і Донецької областей;

– збереження високого рівня терорис-
тичної загрози насамперед на лінії розмеж-
ування на території проведення ООС;

– продовження спроб проникнення на 
контрольовану територію України осіб, при-
четних до діяльності незаконних збройних 
формувань, з метою дестабілізації обстанов-
ки та проведення провокаційних дій і теро-
ристичних актів в Україні;

– продовження переміщення на тери-
торію окремих районів Донецької та Луган-
ської областей гуманітарних вантажів від 
міжнародних і українських благодійних ор-
ганізацій та подальших спроб незаконного 
переміщення товарів через лінію зіткнення 
на території проведення ООС.

Аналіз останніх досліджень. Взаємодія 
оперативних підрозділів у протидії злочин-
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ній діяльності досліджена О. Бандурком, 
Р. Грень, В. Грохольським, Л. Гулою, Є. Ді-
доренком, Я. Кондратьєвим, О. Суворовим, 
О. Яковлевим та багатьма іншими. Пи-
танням взаємодії під час проведення АТО 
(сьогодні – ООС) присвячені наукові праці 
В. Батчаєва, С. А. Гаркуші, Д. Ю. Гулевато-
го, В. Назаренка, В. Серватюка тошо. Аналіз 
зазначених праць дозволив виявити відсут-
ність наукового опрацювання питань вза-
ємодії оперативних підрозділів на території 
проведення ООС. Тому мета нашого дослі-
дження – з’ясувати особливості взаємодії 
оперативних підрозділів ДПСУ з оператив-
ними підрозділами інших суб’єктів, що діють 
на території проведення ООС.

Виклад основного матеріалу. Завданням 
оперативно-розшукової діяльності як специ-
фічного виду державної діяльності є пошук 
і фіксація фактичних даних про протиправні 
діяння окремих осіб та груп, відповідальність 
за які передбачена Кримінальним кодексом 
України, розвідувально-підривну діяльність 
спеціальних служб іноземних держав та орга-
нізацій з метою припинення правопорушень 
та в інтересах кримінального судочинства, 
а також отримання інформації в інтересах 
безпеки громадян, суспільства і держави  
[2, ст. 1]. Тому метою взаємодії в ході опера-
тивно-розшукової діяльності вважають здій-
снення заходів, спрямованих на максималь-
не об’єднання сил, засобів, методів, інших 
наявних ресурсів оперативних підрозділів 
у боротьбі зі злочинністю. При цьому пови-
нно бути досягнуте правильне використання 
в ході кримінального провадження процесу-
альних і оперативно-розшукових функцій, 
досягнення таким шляхом найбільшого 
ефекту під час реалізації вищезазначених за-
вдань як ОРД зокрема, так і кримінального 
судочинства України взагалі [3, с. 298].

Необхідність взаємодії оперативних під-
розділів правоохоронних органів, зазначає 
Р. Р. Грень, зумовлюється і недостатнім влас-
ним інформаційно-аналітичним забезпечен-
ням у протидії злочинам, а також потребою 
використання сил і засобів інших підрозділів 
правоохоронних органів та міжнародних ор-
ганізацій [4, с. 99]. Ситуація на сході нашої 
країни показала, що контролювати, стабілі-
зувати та подолати її можливо лише спіль-
ними зусиллями не тільки правоохоронних 
органів і всіх державних структур, але й усіх 
громадян (волонтерського руху). Саме тому 
взаємодія оперативних підрозділів за таких 
умов повинна бути найбільш чіткою та дета-
лізованою в умовах наявної реальної загрози 
життю громадян, представників правоохо-
ронних та інших державних органів і загалом 
національній безпеці держави.

Закон України «Про оперативно-роз-
шукову діяльність» покладає на підрозділи, 
які реалізують оперативно-розшукову ді-
яльність, обов’язок здійснювати взаємодію 
між собою та з іншими правоохоронними 
органами, в тому числі відповідними органа-
ми іноземних держав та міжнародних анти-
терористичних організацій, з метою швид-
кого й повного попередження, виявлення 
та припинення злочинів [2, п. 5 ст. 7]. Ви-
ходячи з норми цієї статті, можна окреслити 
коло суб’єктів взаємодії в ході проведення 
оперативно-розшукової діяльності в інтер-
есах охорони державного кордону у складі 
Об’єднаних сил, а саме: відбувається взаємо-
дія між оперативно-розшуковими підрозді-
лами ДПСУ; оперативних підрозділів ДПСУ 
з оперативними підрозділами, які здійсню-
ють оперативно-розшукову діяльність, ін-
ших органів, зазначених у статті 5 Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяль-
ність»: Національної поліції, Державного 
бюро розслідувань, Служби безпеки Укра-
їни, Служби зовнішньої розвідки України, 
управління державної охорони, органів до-
ходів і зборів, слідчих ізоляторів Державної 
кримінально-виконавчої служби України, 
розвідувального органу Міністерства оборо-
ни України [2, ст. 5].

Вимога про взаємодію закріплена нор-
мативно в урядових документах із розвитку 
ДПСУ, що враховують досвід оперативно-
розшукової діяльності в охороні державного 
кордону та реальну потребу співробітництва 
у цій сфері з іншими органами держави:

– забезпечення співпраці контрольних 
органів, здійснення спільних оперативно-
профілактичних заходів щодо протидії орга-
нізованій злочинності та правопорушенням 
на державному кордоні [5];

– створення дієвого механізму опера-
тивного співробітництва з правоохоронними 
органами на національному та міжнародному 
рівні, зокрема у сфері обміну інформацією, 
проведення спільних оперативних заходів [6].

Є значна кількість відомчих (міжвідом-
чих) наказів, що врегульовують порядок 
спільної діяльності (за різних умов) вза-
ємодіючих у сфері охорони державного кор-
дону органів та підрозділів, але діяльність 
оперативних підрозділів ДПСУ має вузьке 
спрямування, що зумовлене покладеним на 
них завданням – веденням оперативно-роз-
шукової діяльності в інтересах забезпечен-
ня захисту державного кордону України  
[7, ч. 1 ст. 2]. 

Взаємодія оперативних підрозділів 
ДПСУ здійснюється за напрямами, що зу-
мовлені конкретними завданнями цих під-
розділів:
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– здійсненням слідчих (розшукових) 
дій та негласних слідчих (розшукових) дій 
у кримінальному провадженні за письмовим 
дорученням слідчого, прокурора;

– пошуком і фіксацією фактичних да-
них про протиправні діяння окремих осіб 
та груп, відповідальність за які передбачена 
Кримінальним кодексом України, з метою 
припинення правопорушень та в інтересах 
кримінального судочинства, а також отри-
манням інформації в інтересах безпеки гро-
мадян, суспільства і держави [8, п. 3].

Обов’язковими складниками, через які 
проявляється взаємодія у досліджуваній 
сфері, є: нормативно-правові акти, що вре-
гульовують взаємодію (визначають повно-
важення суб’єктів взаємодії, мету, способи, 
форми  спільних дій та їхні функції); пра-
вові відносини між суб’єктами взаємодії 
(безпосередня реалізація прав і обов’язків 
учасників взаємодії, а саме врегульована, 
узгоджена поведінка окремих суб’єктів у 
спільних діях на території проведення опе-
рації об’єднаних сил); акти застосування 
норм права, що врегульовують досліджу-
вану взаємодію (конкретизація відносин 
спільної діяльності, наприклад, у планах 
взаємодії щодо порядку інформування та 
обміну інформації).

Незважаючи на досить широке застосу-
вання терміна «взаємодія», натепер немає 
загальноприйнятого його визначення. Хоча 
в законодавстві не розкрито зміст терміна 
«взаємодія», він широко використовується 
і в теорії, і на практиці, оскільки вдало відо-
бражає характер спільних зусиль різних ор-
ганів у вирішенні завдань, що стоять перед 
ними, як власних, так і спільних [9, с. 53]. 
Якщо в Законі України «Про оперативно-
розшукову діяльність» термін «взаємодія» 
використовується, то в чинному Криміналь-
ному процесуальному кодексі України взага-
лі не згадується. Цими законами керуються 
під час здійснення оперативно-розшукової 
діяльності.

Є. В. Жилін розглядає взаємодію як фор-
му взаємозв’язку між окремими взаємодо-
повнюючими елементами відкритої системи, 
де відбувається процес обміну соціальними 
діями або більше суб’єктами [10, с. 36].

На думку І. В. Потайчука, взаємодія – це 
спільна взаємна діяльність двох сторін, яка 
здійснюється за допомогою взаємної під-
тримки [11, с. 2].

Ю. С. Назар розуміє взаємодію як дина-
мічне явище, яке здійснюється на підставі 
певної діяльності суб’єктів за загальними 
законами діалектики, але також і явище, 
що зумовлює створення і розвиток нової 
впорядкованої якості (певної структурної 

одиниці) системи, узгодження якої із соці-
ально бажаним станом є метою соціально-
го управління. Саме взаємодія є основним 
фактором побудови структури, тим інте-
груючим началом, за допомогою якого здій-
снюється об’єднання елементів у певний 
тип цілісності [12, с. 9].

Взаємодія – заснована на нормативних 
актах, взаємозалежна, погоджена за місцем і 
часом діяльність декількох її суб’єктів, спря-
мована на виконання загального завдання 
зміцнення законності та правопорядку у бо-
ротьбі зі злочинністю; обмін результатами 
діяльності, у процесі якої важливо не тільки 
здійснити обмін інформацією, а й організу-
вати обмін діями, спланувати загальну діяль-
ність [13, с. 10].

Дослідивши взаємодію Національної по-
ліції України з іншими суб’єктами публічної 
адміністрації в зоні проведення антитеро-
ристичної операції, К. Яровий підкреслює, 
що вона завжди була важливою складовою 
частиною ефективної роботи з проведення 
спільних заходів, спрямованих на мініміза-
цію криміногенної ситуації в регіоні, профі-
лактику адміністративних проступків, інших 
заходів, спрямованих на підвищення ефек-
тивності боротьби зі злочинністю й терориз-
мом [14, с. 125].

З погляду теорії оперативно-розшуко-
вої діяльності під взаємодією підрозділів 
оперативної служби з іншими підрозділами 
органів внутрішніх справ О. М. Бандурка 
розуміє основану на вимогах законодав-
ства діяльність оперативних підрозділів, 
що забезпечує узгодженість і своєчасність 
проведення візуального спостереження з 
метою отримання та фіксації оперативної 
інформації щодо забезпечення розкриття, 
попередження злочинів, відшкодування ма-
теріальних збитків, спричинених злочин-
ними діями підозрюваних та обвинуваче-
них, а також для виявлення та затримання 
осіб, які переховуються від слідства та суду 
[15, с. 25].

Проаналізовані наукові тлумачення щодо 
з’ясування сутності терміна «взаємодія» різ-
няться переважно формою та суб’єктивним 
підходом кожного науковця з урахуванням 
специфіки сфери, у якій досліджена взаємо-
дія. Разом із тим є і загальні риси, які харак-
теризують та зумовлюють сутність взаємодії 
у досліджуваній сфері, – це спільні узгоджені 
за часом, місцем і способом дії оперативно-
розшукових підрозділів з метою пошуку та 
фіксації інформації про злочинну діяльність 
та отримання інформації в інтересах безпеки 
громадян, суспільства і держави на території 
проведення ООС для прискорення її завер-
шення та встановлення миру.
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Висновки.

Як підсумок проведеного дослідження 
можна зазначити, що для взаємодії опера-
тивних підрозділів ДПСУ з оперативними 
підрозділами інших органів на території про-
ведення ООС характерне:

– тісний взаємозв’язок між оператив-
ними підрозділами на території проведення 
ООС;

– реалізація в умовах виконання за-
ходів із забезпечення національної безпеки, 
відсічі збройної агресії Російської Федерації 
у Донецькій і Луганській областях;

– чітка узгодженість дій взаємодіючих 
оперативних підрозділів зі своєчасним обмі-
ном інформацією;

– рішення про взаємодію примаєть-
ся на підставі збалансованого поєднання 
норм законодавства, наказів Командувача 
Об’єднаних Сил, рішень вищого керівництва 
за підпорядкуванням та реальної обстановки;

– виявлення ознак злочинної діяльності, 
особливо пов’язаної з посяганням на держав-
ний суверенітет України на тимчасово окупо-
ваних територіях у Донецькій та Луганській 
областях;

– отримання більш якісних результатів, 
ніж результати оперативно-розшукової ді-
яльності окремого суб’єкта.

Зміна ситуації на території проведення 
ОСС від стабілізації до звільнення терито-
рії від окупантів та захисту територіальної 
цілісності України потребує вдосконален-
ня форм і способів взаємодії оперативних 
підрозділів силових і правоохоронних ор-
ганів, які залучені до ОСС, що може бути 
розглянуто у подальших наукових дослі-
дженнях.
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В статье исследованы особенности взаимодействия оперативных подразделений Государствен-
ной пограничной службы Украины с оперативными подразделениями других субъектов взаимодей-
ствия, которые выполняют задачи на территории проведения операции Объединенных сил. Опреде-
лено, что взаимодействие оперативных подразделений осуществляется по направлениям, которые 
обусловлены конкретными задачами этих подразделений, и является их обязанностью.

Ключевые слова: взаимодействие, оперативные подразделения, Государственная пограничная 
служба Украины, операция Объединенных сил.
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The article explores the peculiarities of the interaction of operational units of the State Border Service of 
Ukraine with the operational units of other subjects of interaction that perform tasks on the territory of the 
operation of the joint forces. It is determined that the interaction of operational units is carried out in areas 
that are due to the specific tasks of these units and are their responsibility.

Key words: cooperation, operational units, the State Border Guard Service of Ukraine, United Force 
Operation.


