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РОЗШУКОВА РОБОТА СЛІДЧОГО ЯК ОКРЕМА 
ФОРМА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті визначено місце розшукової роботи слідчого у 
структурі пізнавальної діяльності під час кримінального 
провадження. Швидке, повне та неупереджене розслідування 
неможливе без правильної організації розшукової роботи 
слідчого. Під час досудового розслідування злочинів доцільно 
обговорювати порядок і тактику проведення слідчих 
(розшукових) дій, які слідчий доручає оперативним підрозділам. 
Це сприяє правильному усвідомленню поставленого завдання і 
визначенню найбільш оптимального напряму його вирішення. 
Під час дослідження проаналізовано різні погляди науковців на 
пізнавальну діяльність із розслідування злочинів. Розкрито 
поняття розшукової роботи слідчого. 
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Постановка проблеми. Розслідування кримінальних правопорушень є пізнавальним 
процесом, який відбувається у формі доказування. Але докази не «лежать на поверхні», вони 
повинні бути відшукані (виявлені), зафіксовані і вилучені згідно з установленою 
процесуальною процедурою. Тому розшуковий аспект постійно наявний в роботі слідчого, 
що, на наш погляд, відображено в понятті «слідчі (розшукові) дії», яке було введено в обіг 
Кримінально-процесуальним кодексом України 2012 р. (далі – КПК України). Але водночас є 
завдання розслідування суто розшукового характеру, які можуть вирішуватися тільки 
шляхом застосування певних методів і засобів оперативно-розшукової діяльності (далі – 
ОРД), що обумовлює відповідні форми взаємодії слідчого та оперативних підрозділів. Щодо 
цього існує низка проблемних питань, визначення яких і складає мету даної статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. М. С. Строгович до розшукових дій 
відносить ті, що здійснюються в процесуальному порядку і в процесуальній формі, тобто 
слідчі, а не будь-які інші дії [1, с. 43]. Подібної думки дотримується С. П. Митричів і 
наголошує, що розшуковими діями слідчого можуть бути тільки слідчі дії [2, с. 13]. Дещо 
раніше схожу думку висловлював М. О. Чельцов. Обґрунтовуючи доцільність наділення 
прокурора правом особисто проводити слідчі дії, учений зауважував, що вони мають 
розшуковий характер [3, с. 225–226].  

У сучасних наукових працях особливу увагу приділено вивченню актуальності 
розшукової роботи слідчих, які проводять стеження або ведення екстрених операцій, 
зокрема, про це йдеться в дослідженнях Тийни Саари, Нури Еллонен, Матти Вуоренсир'ї [4]. 
Чан‐Хун Лі та Чан‐Бе Лі проаналізували фактори, які впливають на стратегічну роботу 
поліції у своєму регіоні, що вкрай важливо для розшукової діяльності правоохоронних 
органів [5]. Майкл Кінг, у свою чергу, розкрив особливості розшукової роботи приватних 
детективів, досліджував навички, які сприяють ефективності розшуку [6].  
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Різні аспекти проблеми розшуку висвітлювали у своїх роботах такі фахівці в галузі 
криміналістики та кримінального процесу, як О. І. Бастрикін, Р. С. Бєлкін, В. М. Биков, 
Т. В. Боголюбська, І. М. Гуткін, О. О. Закатов, О. Н. Карпов, О. Н. Колесніченко, 
Є. Ф. Коновалов, О. С. Косенко, І. Ф. Крилов, А. О. Ляш, В. І. Попов, В. І. Ткаченко, 
В. П. Цильвік, О. О. Чувільов, І. М. Якимов та М. Л. Грібов, М. А. Погорецький, 
Ю. Ю. Орлов, Д. Б. Сергєєва, В. І. Фаринник, С. С. Чернявський та інші. Однак ні переліку 
процесуальних дій, ні ознак, за якими ті чи інші з них можна віднести до розшукових, автори 
не визначили. Такий підхід суттєво обмежує розуміння пізнавальних можливостей 
розшукової роботи слідчого. 

Виклад основного матеріалу. Кримінальне правопорушення є особливою формою 
суспільно небезпечної поведінки – діяльності або бездіяльності осіб, які протиставляють свої 
інтереси закону й суспільству. Така діяльність обумовлена об’єктивними законами розвитку 
останнього, має свій конкретний і різноманітний зміст. Ця діяльність (кримінальні проступки 
та злочини) виступає антиподом суспільно корисної діяльності; вона об’єктивно існує в 
соціумі й підпорядковується своїм «злочинним» законам. За ступенем суспільної небезпеки 
злочини відрізняються від інших кримінальних правопорушень, є різновидом практичної 
діяльності людини, перебувають у взаємозв’язку та взаємообумовленості з іншими 
процесами навколишнього середовища. Вони вносять зміни в природу, оточення, залишають 
певні сліди (відображення).  

Процес розслідування має ретроспективний характер, передбачає відшукання та 
дослідження слідів злочину, які містять інформацію про особу та обставини його скоєння. 
Для слідчого, який проводить розслідування, злочин є подією минулого, яку він 
безпосередньо не спостерігав. 

Розслідування злочинів – складний, багатогранний інформаційно-пізнавальний 
процес. Для його реалізації залучено велику кількість суб’єктів, які мають власні інтереси й 
мотиви поведінки, підпорядковані загальному завданню кримінального провадження (ст. 2 
КПК України) [7]. 

На специфічні особливості такої пізнавальної діяльності звертає увагу В. С. Кузьмічов 
та відносить до них, по-перше, відсутність безпосереднього сприйняття того, що пізнається, 
по-друге, вплив об’єктивних і суб’єктивних чинників на сліди події, яка пізнається [8, с. 18]. 

У слідах події злочину містяться відомості про ознаки особи, яка його скоїла, а також 
предмети, що застосовувалися під час його вчинення для досягнення бажаного результату. 
Отже, інформація (відомості) про особу й інші об’єкти знаходяться у слідах, які і є її 
джерелами. Повнота й неупередженість отриманих зі слідів відомостей залежать від багатьох 
чинників об’єктивного та суб’єктивного характеру. 

Для пізнання події злочину необхідно відшукати її сліди й отримати з них необхідну 
інформацію. Тому загальний процес пізнання навколишнього середовища певною мірою 
можна було б поширити на розслідування злочинів. 

Пізнання під час розслідування злочинів за своєю гносеологічною природою, як 
зазначає В. О. Коновалова, є тотожним пізнанню взагалі й відповідає загальним законам 
гносеології. Його зміст складає розумова діяльність, що ґрунтується на загальних законах 
мислення. Пізнання у цій галузі здійснюється у формі специфічної діяльності, що 
визначається кримінальним процесуальним законом, який регулює процес збирання 
інформації та формування доказів [9, с. 213–214]. 

Специфіка пізнавальної діяльності щодо розслідування злочинів здавна привертала 
увагу науковців. Більше ста років тому В. П. Даневський писав: «Якщо в науці далеко не 
завжди трапляються суворо об’єктивні дослідження, а істина в ній відкривається лише після 
низки досліджень, що проводяться багатьма особами, які перевіряють одне одного, нерідко 
після тривалої роботи, не обмеженої часом, яка може бути відкладена до збирання більшого 
матеріалу та до його перевірки, то об’єктивний пошук істини в кримінальній справі має 
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зустрітися зі значно більшими перешкодами. В останньому встановити істину прагне одна 
особа (слідчий), майже завжди позбавлена можливості відтворювати явище досліджуваної 
події, обмежена часом, кількістю та якістю матеріалу, особа, напрями і план розшукової 
роботи якої не мають серйозної протидії або допомоги з боку інших дослідників 
(обвинуваченого та його захисника). Ось чому й результати такого дослідження 
віддаляються від істини, а можливість помилок стає більш імовірною» [10, с. 30–31]. 

Пізнавальна діяльність із розслідування злочинів починається з вивчення явищ, що є 
зовнішнім виявленням події злочину через установлення конкретних матеріальних об’єктів: 
носіїв, джерел інформації, їхньої фіксації та процедурного введення в процес доказування. У 
цьому випадку пізнання здійснюється від явищ до сутності.  

Розслідування злочинів як специфічний процес пізнання забезпечується 
застосуванням засобів кримінально-процесуальної діяльності, які на цей час є найбільш 
дослідженими. Водночас у чинному КПК України неодноразово згадано про такий 
інструментарій пізнавальної діяльності, як розшукові дії. Відповідно до ст. 281 КПК України 
розшук здійснюється щодо підозрюваного, місцезнаходження якого невідоме. Відомості про 
це вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань. Розшук підозрюваного слідчий 
може виконувати особисто або доручити оперативним підрозділам. 

Певні непорозуміння серед науковців виникають у зв’язку з використанням близьких 
понять, що стосуються розшукової роботи слідчого: «розшукові дії» та «розшукові заходи». 
Основну відмінність між ними вбачають у тому, що вплив розшукових заходів на процес і 
результати розшуку не припиняється і після того, як застосування цих заходів відбулося. Із 
закінченням розшукової дії перевірка за обліком органів внутрішніх справ припиняється, її 
вплив на процес і результати розшуку незалежно від того, чи отримано значущу для розшуку 
інформацію, послаблюється. 

Будь-яких дій, що використовуються лише з метою розшуку, науковцями не наведено 
взагалі або до них віднесено ті дії, які потребують додаткового критичного аналізу та оцінки. 
Саме тому, мабуть, і важко визначити перелік дій, які належать безпосередньо до 
розшукових поряд із процесуальними діями, організаційними та оперативно-розшуковими 
заходами. Постає питання, що саме мав на увазі законодавець, вводячи термін «розшукові» в 
поняття «слідчі (розшукові) дії».  

У законодавчих документах не наведено жодних відмінностей між слідчими та 
розшуковими діями, а розглянуто їх як рівнозначні. У такому разі без відповіді залишається 
питання про належність до розшукових інших процесуальних дій, які може застосовувати 
слідчий для розшуку певних об’єктів у справі. На нашу думку, кожна слідча дія завжди має 
розшуковий аспект. Наприклад, під час огляду місця події здійснюється спочатку розшук 
слідової інформації, яка в подальшому підлягає фіксуванню та вилученню.  

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі розшукові дії спрямовані на одержання 
(збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному 
провадженні, але неможливо зробити висновок про те, на встановлення яких об’єктів вони 
спрямовані – відомих слідству чи невідомих.  

Це безпосередньо стосується питання про розгляд розшуку в широкому і вузькому 
значеннях, на що неодноразово вказували науковці. Розшук у широкому сенсі розуміють як 
комплекс заходів і дій, що проводять для з’ясування сутності злочинної події, різних 
обставин справи, мотивів злочинної діяльності, відшукання свідків, потерпілих, речових 
доказів, викрадених предметів або цінностей, інших об’єктів, установлення підозрюваної 
особи, її виявлення і затримання, з’ясування причин та обставин зникнення людей, пошуку 
трупів або їхніх частин, тобто вирішення всіх питань, відповіді на які з певних причин не 
можуть бути отримані методами слідства й дізнання [11, с. 4]. 
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Розшук у вузькому розумінні можуть складати розшукові заходи, спрямовані на 
встановлення осіб, винних у скоєнні злочину, або інших відомих об’єктів та предметів, що 
мають значення для розслідування кримінального правопорушення. 

Іншої думки щодо розшуку дотримувався В. Г. Гончаренко та зараховував його до 
оперативної роботи, на провадження якої слідчий не уповноважений [12, с. 105]. Це є 
прерогативою оперативних підрозділів, що визначені Законом України «Про оперативно-
розшукову діяльність». Дещо інакше до визначення розшукової роботи з розкриття злочинів 
підходять Р. С. Бєлкін та А. Р. Бєлкін. Вони розглядають розшукову діяльність як функцію 
органів дізнання та досудового слідства, спрямовану на виявлення таких злочинів, що 
плануються або готуються до скоєння, встановлення і виявлення винних, об’єктів (осіб і 
предметів) – носіїв доказової інформації, предметів злочинного посягання та інших об’єктів, 
що мають значення для провадження. На відміну від розслідування, розшук полягає в тому, 
що метою розшукової діяльності є встановлення і виявлення злочину та злочинця, а метою 
розслідування – доказування факту скоєння злочину та вини особи. Розшукову діяльність 
органів дізнання (за чинним КПК України, оперативних підрозділів. – О. К.) згадані автори 
ототожнюють з оперативно-розшуковою діяльністю, що має непроцесуальний, переважно 
розвідувальний (пошуковий) характер і здійснюється спеціальними засобами. На їхню 
думку, розшукова діяльність слідчого може включати слідчі дії, розшукові та організаційно-
технічні заходи, що проводяться щодо встановлених об’єктів: людей (підозрюваних, 
обвинувачених, засуджених, що втекли з місць позбавлення волі або місця реєстрації, 
потерпілих, свідків); трупів або їхніх частин; тварин (якщо вони є предметом злочинного 
посягання або були знаряддям злочину) та їхніх трупів; речових доказів; транспортних 
засобів (предметів посягання або знарядь злочину); майна та інших цінностей; особистих та 
інших документів, що не належать до речових доказів, але мають значення для справи [13, 
с. 192; 14, с. 326]. У чому полягає відмінність розшукових та організаційно-технічних 
заходів, автори не пояснюють. 

Відсутність у законодавстві визначення розшукових дій та різноманіття наукових 
поглядів не сприяють однозначному розумінню цього поняття слідчими та практичними 
співробітниками оперативних підрозділів. 

Розшукова робота слідчого є комплексом узгоджених у меті, засобах і характері 
процесуальних дій, організаційно-технічних та оперативно-розшукових заходів, що 
проводяться ним безпосередньо або опосередковано через надання доручень оперативним 
підрозділам відповідних служб і відомств. Така діяльність передбачає належну організацію 
взаємодії слідчих як з оперативними підрозділами, насамперед тими, що здійснюють 
розшукову роботу, так і експертною службою МВС України, завдяки якій досягнення науки 
й техніки впроваджуються в розшукову діяльність слідчого. 

Залежно від повноти та характеру зібраної про розшукувані об’єкти інформації 
слідчий активізує розшукову роботу, дає доручення оперативним підрозділам про 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій (аудіо-, відеоконтроль особи; накладення 
арешту на кореспонденцію, її огляд і вилучення; зняття інформації з транспортних 
телекомунікаційних мереж та електронних інформаційних систем тощо.  

Важливе місце на цьому етапі займає налагоджена взаємодія слідчого з оперативними 
підрозділами та спеціалістами. Вона може здійснюватися в таких формах, як давання 
доручень і вказівок про проведення розшукових дій, взаємний обмін інформацією, складання 
узгоджених планів розшуку певних об’єктів та інше. 

Право слідчого давати доручення оперативним підрозділам передбачено ст. 281 КПК 
України. Проте слід зазначити, що такі дії є й обов’язком слідчого. Без цього не можна 
вважати, що слідчий зробив усе можливе для організації розшуку підозрюваного або інших 
об’єктів, що мають значення у справі. 
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Доручення повинні надаватися в письмовій формі. Це додає їм офіційного характеру, 
дозволяє точно сформулювати зміст завдання, забезпечує прозорість у взаємовідносинах 
слідчого й оперативного співробітника, своєчасність та повноту виконання доручення, дає 
змогу слідчому активізувати розшук, а керівникам слідчого та оперативного підрозділів – 
здійснювати контроль за виконанням доручень. 

В усній формі доручення надаються тоді, коли слідчий та оперативний працівник 
перебувають у складі групи, що виїхала для огляду місця події і попередньо була створена 
для розслідування конкретного злочину або проведення слідчих дій. 

На сьогодні оперативні працівники позбавлені права ініціювати самостійно 
проведення слідчих (розшукових) дій, однак, відповідно до Інструкції з організації взаємодії 
органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції 
України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, 
затвердженої Наказом МВС України від 07.07.2017 № 575, оперативні працівники мають 
право звернутися з ініціативним рапортом до безпосереднього керівника, який після 
ознайомлення надсилає цей рапорт відповідному керівнику органу, підрозділу поліції для 
розгляду і направлення до органу досудового розслідування та підрозділу кримінальної 
поліції для використання цієї інформації під час розкриття та досудового розслідування 
кримінального правопорушення [15]. 

Порядок і форму проведення процесуальних, у тому числі слідчих (розшукових) дій, 
врегульовано кримінальним процесуальним законодавством, а належність певних дій до 
розшукових у кожному випадку зумовлюється характером учиненого діяння та слідчою 
ситуацією, що сформувалася на момент розслідування. Отже, розшукова діяльність слідчого 
може здійснюватися ним безпосередньо або опосередковано (шляхом надання доручень 
оперативним підрозділам про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 
організаційно-технічних або оперативно-розшукових заходів розшукового характеру). 

Висновки. Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що розшукову роботу 
слідчого у структурі кримінально-процесуальної діяльності потрібно розглядати як таку, що 
спрямована на відшукання доказів; це комплекс розшукових та пізнавальних заходів, який 
застосовується під час проведення слідчих (розшукових) дій. Водночас є розшукові завдання, 
які потребують використання методів і засобів оперативно-розшукової діяльності. Їх вирішує 
слідчий шляхом надання доручень оперативним підрозділам, що передбачає необхідність 
вироблення і нормативного закріплення найбільш ефективних форм такої взаємодії.  
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INVESTIGATIVE WORK OF AN INVESTIGATOR AS A SEPARATE FORM 
 OF COGNITIVE ACTIVITY 

The article identifies the place of search work of the investigator in the structure of cognitive activity during 
criminal proceedings. A quick, complete and impartial investigation is impossible without the proper 
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organization of the investigator's search work. Different views of scientists concerning cognitive activity in 
the investigation of crimes were analyzed in the article. The place is identified and the concept of search work 
of the investigator is revealed. The investigation of criminal offenses is a cognitive process that takes the form 
of evidence. Meanwhile, the evidence does not "lie on the surface", it must be found (identified), recorded and 
seized with the established procedural procedure. Thus, the search aspect is constantly present in the work of 
the investigator, which, in our opinion, is reflected in the concept of "investigative (search) actions", which 
was introduced by the CPC of Ukraine in 2012. But at the same time there are tasks of purely investigative 
can be solved only through the use of certain methods and by means of operational and search activities 
(OSA), which determines the appropriate forms of interaction between the investigator and operational units. 
There are a number of problematic issues in this case. The procedure and form of conducting procedural 
actions, including investigative (search) are regulated by criminal procedural legislation, and the assignment 
of any of them to the number of search activity in each case is determined by the nature of the committed 
action and the investigative situation. The search activity of the investigator may be carried out by the 
investigator directly or indirectly (by giving instructions to operational units on conducting covert 
investigative (search) actions, organizational-technical or operative-search measures of search nature). The 
search work of an investigator in the structure of criminal procedure should be considered as one aimed at 
finding evidence – it is a wide range of search and cognitive measures used in investigative (search) actions. 
At the same time, there are search tasks that are solved by applying the methods and tools of OSA. The 
investigator solves these tasks by means of giving the instructions to operative units, which provides for the 
need to develop and normative consolidation of the most effective forms of such interaction. 

Key words: investigative work of the investigator; search; investigator; criminal proceedings; offense; 
criminal activity. 
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