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УДК 342.9(477) DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1203605 О.М. МУЗИЧУК,  декан факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, профессор, м. Харків, Україна; e-mail: o.muzychuk23@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8367-2504 А.Г. НІКУЛІНА,  науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права, кандидат юридичних наук, м. Київ, Україна КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО  РОЗСЛІДУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ  ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ O.M. MUZYCHUK,  Dean, Department № 1, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, (Full) Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: o.muzychuk23@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8367-2504 А.G. NIKULINA,  Research Asistant, Research Institute of Public Law, Ph.D. in Law, Kijv, Ukraine COMPETENCE OF THE BODIES OF PRE-TRIAL INVESTIGATION  OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE  Нині в Україні продовжується процес рефор-мування та удосконалення Національної поліції, що потребують чіткої законодавчої регламента-ції. Функціонування новоствореного органу пот-ребує визначення адміністративно-юрисдикцій-ної компетенції. На жаль, чіткого визначення адміністративної компетенції для органів досу-дового розслідування немає, оскільки розвиток законодавства в адміністративній сфері та пра-гнення до створення європейської сучасної кра-їни випереджає науку адміністративного права. Окремим аспектам поняття компетенція та її особливостей щодо Національної поліції прис-вячені роботи М.І. Ануфрієва, О.М. Бандурки, І.П. Голосніченка, Є.В. Зозулі, В.К. Колпакова, В.І. Олефіра, А.О. Собакаря та ін. Не зважаючи на це, системні дослідження до визначення компетенції органів Національної поліції відсут-ні. Тому метою статті є дослідження поняття компетенції як комплексного поняття та для ор-ганів досудового розслідування Національної поліції України, зокрема. Поняття компетенції в теорії права вживають лише щодо державних органів – представників публічної влади, яке виражається у праві про-вадити професійну діяльність в певних межах. В правовій державі визначену на законодавчому 

рівні компетенцію мають посадові особи та державні органи, в межах якої вони зобов’язані діяти. З огляду на це, компетенцію Президента, вищих органів влади й управління визначено Конституцією України, інших державних органів – законами та положеннями. Суть та обсяг компе-тенцій того чи іншого органу влади залежить від ланки підпорядкування – законодавчої, вико-навчої чи судової і т. ін.  У компетенції державного органу, зокрема, органів досудового розслідування, виявляється правосуб’єктність державного органу як колекти-вного суб’єкта правовідносин. Отже, компетенція державного органу – це сукупність законодавчо закріплених владних повноважень, юридичної відповідальності та елементів відання [1, с.10].  Особливості компетенції досліджували такі вчені, як В.Б. Авер’янов, О.М. Пасенюк, Ю.П.Би-тяк, М.І. Цуркан та ін. Компетенція є категорією права для з’ясування обсягу прав та повнова-жень того чи іншого органу. Шляхом закріплен-ня за відповідним органом компетенції здійсню-ється заборона виходити за її межі та втручатися іншим органам у визначену сферу.  Поняття «компетенція» з латинського озна-чає відповідати, підходити. В юридичній енцик-лопедії трактується це поняття як сукупність 
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установлених на законодавчому рівні прав та обов’язків (повноважень) організацій, посадових осіб, органів чи осіб, які здійснюють управлінські функції в комерційних організаціях [2, с.205–206]. С.І. Ожегов визначає компетенцію як коло пи-тань, повноважень чи прав, в яких хтось обізна-ний [3, с.289]. «Новий тлумачний словник українсь-кої мови» дає більш широке пояснення терміну: компетентний – той, який має певні знання в будь-якій галузі, який добре обізнаний в тому чи іншому питанні, кваліфікований; той, що наділе-ний певними повноваженнями, повноправний та повновладний [4, с.874] Проте єдиного комплек-сного визначення поняття досі не існує. Цікавим є підхід до визначення терміну у Д.М. Бахраха, він визначав поняття компетенції як сукупність владних повноважень та підвідом-чості [5, с.85]. В свою чергу, Ю.О. Тихомиров визначав компетенцію як владне повноваження щодо забезпечення на законодавчому рівні ви-мог уповноваженого суб’єкта та його дії, напра-влені на фізичних чи юридичних осіб, а також визначає компетенцію як обсяг публічних справ, покладених на уповноважену суб’єкт на закон-них умовах [6, с.56]. Також правник сформулю-вав певні положення для визначення поняття «компетенція» та сфер його застосування [6, с.53]. Достойним уваги є визначення, яке дали компетенції європейські науковці: «поняття ком-петенції включає знання і порозуміння, знання, як діяти, як бути» [7, с.28–32].  Цікавим також є досвід Німеччини з цього пи-тання. Так, в німецькій літературі межі понять «задача», «повноваження» та «компетенція» до-сить розмиті, а в Конституції Німеччини викорис-товуються такі поняття як «юрисдикція», «право», «законодавча компетенція», «державні повнова-ження», «обов’язки», «повноваження» та ін.  Поняття «компетенція» активно використову-валося правниками до ухвалення Кодексу адмі-ністративного судочинства України (далі – КАС) 2005 року. Після ухвалення КАС частіше викори-стовується термін «адміністративна юрисдик-ція». Довідники та наукові видання тлумачать юрисдикцію саме як предметну компетенцію судового чи іншого правового органу, який наді-лений повноваженнями щодо розмежування юридичних справ [8, с.793–794].  Підводячи підсумки, вважаємо, що компетен-цію слід розглядати як комплексний елемент: 1) певні повноваження, якими наділено суб’єкт на законодавчому рівні; 2) професійні знання, інфо-рмація, якими суб’єкт володіє на високому рівні; 3) вимоги, які висуваються до майбутнього спе-

ціаліста в певній галузі знань. Системний підхід до поняття «компетенція», перш за все, полягає у розумінні взаємодії суб’єктів компетенції при виконанні суспільних чи державних задач.  На думку Ю.О. Тихомирова, загальноправо-ве трактування компетенції сприяє її розумінню. Правник зауважує, що компетенція є базовим елементом публічного права, який визначає життєдіяльність як суспільних відносин, так і приватних. Компетенція органів регламентуєть-ся законами (статутними та тематичними), по-ложеннями або іншими нормативно-правовими актами, а реалізація відбувається через галузе-ві норми права [6, с.60].  Характеристику компетенції органів досудо-вого розслідування Національної поліції України необхідно розпочати з завдань, які покладають-ся на неї: забезпечення публічного порядку та безпеки; охорона прав і свобод людини, захист законних інтересів населення та держави; про-тидія злочинності; надання послуг, визначених за законом (ст.2 [9]). Виходячи із цих завдань, конкретизуємо ком-петенцію органів досудового розслідування На-ціональної поліції України як діяльність (сукуп-ність прав та обов’язків, втілених у життя), направлену на забезпечення протидії злочин-ності. Говорячи про протидію злочинності як компетенцію органів Національної поліції, розу-міємо цілеспрямовану, законодавчо урегульо-вану діяльність державних органів чи суспільст-ва, в основу якої покладено розуміння природи злочину та причини [10, с.98]. Не дарма у ви-значенні протидії злочину автором згадується діяльність суспільства, адже участь громади в боротьбі та попередженні злочинності за Реко-мендацією № R(83) 7 Комітету міністрів Ради Європи про участь громадськості в політиці з боротьби зі злочинністю (Recommendation No. R (83) 7 of the committee of ministers to member states on participation of the public in crime policy) є важливим для ефективності протидії [11]. Це в черговий раз акцентує увагу на необхідності до-віри до поліції від населення та співпраці між Національною поліцією та громадою держави. Заходи із запобігання протиправним діянням мають бути скоординовані, чіткі та законні. Компетенція органів досудового розсліду-вання визначена КПК України (ст.216, 40 [12]) та Наказі «Про організацію діяльності органів до-судового розслідування Національної поліції» [13]. Слідчі органи Національної поліції відпо-відно до положень ст.216 КПК України здійс-нюють досудове розслідування кримінальних 
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правопорушень, які передбачені законом Украї-ни про кримінальну відповідальність та віднесе-ні до їх підслідності.  Для розуміння комплексного поняття компе-тенція органів Національної поліції варто більш детально звернутися до його складових компо-нентів. Владні повноваження – сукупність юри-дичних прав та обов’язків, наданих органу вла-ди для здійснення ним державних функцій. Права та обов’язки поєднані в єдину правову категорію повноважень [14]; це владний вплив на учасника правовідносин для реалізації при-пису норм права та досягнення певного резуль-тату на користь суспільства.  Повноваження представлені саме сукупністю прав та обов’язків, оскільки при здійсненні пов-новажень досудового розслідування Націона-льної поліції мають право вимагати від інших осіб додержання відповідних норм поведінки, право самостійного розгляду справ, які знахо-дяться в їх компетенції, а з іншого – повинні виконувати свої обов’язки, за невиконання яких настає юридична відповідальність. Так, до обо-в’язків органів досудового розслідування Наці-ональної поліції [13] належать забезпечення повного та неупередженого розслідування пра-вопорушень згідно підслідності в установлений термін; виявлення умов та причин скоєння зло-чину, вживання заходів щодо попередження скоєння правопорушення; також органи досудо-вого розслідування Національної поліції зо-бов’язані використовувати всі наявні заходи, які законодавчо передбачені з метою ефективного досудового розслідування; зобов’язуються вжи-вати заходів щодо сприяння усунення загроз життю осіб та своєчасно реагувати на повідом-лення чи заяви про скоєння протиправних дій; розшук осіб, які переховуються від досудового розслідування та ін. Зауважимо, що специфіка органів досудового розслідування Національної поліції, як й інших органів влади, полягає у чіткій підпорядкованості та субординації, тобто вони діють в підсистемі адміністративного права (або конституційного) [14].  Для державних органів в теорії компетенції виділено типові повноваження, які притаманні й органам досудового розслідування Національ-ної поліції, а саме: керування; управління; приймання рішень та участі; нормування; орга-нізація; розробка; координація та контроль; за-борона та надання вказівок [6, с.57]. Органи державної влади використовують свої повнова-ження в межах законодавчо визначених функцій та на певній стадії. 

Так, органами досудового розслідування фу-нкція кримінального переслідування виконуєть-ся лише на стадії досудового слідства. В ціло-му, повноваження державних органів, в тому числі й органів досудового розслідування, но-сять статутний та процесуальний характер, а їх обов’язки та офіційний характер відноси зафік-совані в законах та статутних нормативно-правових актах: Закон України «Про Національ-ну поліцію» від 02.07. 2015 р. № 580–VІІІ, «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 р., «Про прокуратуру» від 20.12.1990 р. та ін. Всі дії органів досудового розслідування Національної поліції повинні здійснюватися відповідно до встановлених правил та бути публічними. В свою чергу, предмет відання відображає головний напрямок діяльності, а отже, основне функціональне призначення. Вивченням питан-ня відання були присвячені роботи О.Є. Кутафі-на та К.Ф. Шеремата. Зокрема, вчені стверджу-вали, що будь-який державний орган діє лише в визначеній сфері суспільних відносин, в якій ор-ган реалізовує свою функції і саме вона є пред-метом його відання [15, с.27]. Яскравим прикла-дом предмета відання досудових органів Національної поліції є охорона громадського порядку, шляхом попередження скоєння злочи-ну. Як елемент компетенції відання характери-зується наступним: 1) стійкий вид діяльності; 2) дії юридичного спрямування; 3) фінансово-грошові засоби; 4) державні інститути, органи, організації; 5) матеріальні об’єкти; 6) норматив-но-правові акти [6, с.56].  Органи досудового розслідування Націона-льної поліції мають чітко окреслені межі своєї компетенції та предмети відання. Так, в ст.23 Закону України «Про Національну поліцію» та статтях Кримінального процесуального кодексу України (КПК) чітко зазначений перелік повно-важень та компетенцій поліції, до складу якого входять органи досудового розслідування. Зок-рема, п.17 с.1 ст.3 КПК службовою особою ор-ганів досудового розслідування є слідчий, який в межах своє компетенції, зазначеної у КПК, уповноважений здійснювати досудове розсліду-вання кримінальних порушень. За ст.41 КПК України поліцейські оперативних підрозділів Національної поліції під час проведення досу-дового розслідування можуть користуватися повноваженнями слідчого за умови письмового доручення слідчого. Підсумовуючи вищевикладене, компетенцію можна визначити як систему прав та обов’язків державного органу, які закріплені законодавчими 
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актами та відповідають покладеним на цей ор-ган функціям та завданням в певній сфері пра-вовідносин.  Компетенція органів досудового розсліду-вання Національної поліції України має ряд характерних ознак: коло владних повноважень, визначений на державному рівні, які делегова-ні слідчому як представнику державної влади України; вільне володіння та практичне засто-сування правових знань у роботі; наявність практичних навичок та вмінь в кримінально-процесуальних взаємовідносинах. Проте нині, за умови підвищеного навантаження на слід-чих, пов’язане зі скороченням повноважень оперативних підрозділів, продовжує спостері-гатися критичність стану в розслідування пра-вопорушень. Це пов’язано з некомпетентністю раніше працюючих службовців, що унеможли-влює займання посади слідчого, а також з об’єктивними причинами, насамперед з проце-сом навчання та відбору кандидатів. За існую-чим КПК України повноваження слідчих було дещо розширено повноваження слідчих під-розділів в частині їх взаємодії з іншими підроз-ділами. Це призвело до самостійності слідчого в проведенні негласних розшукових дій. Під час взаємодії слідчого досудових органів з ін-шими відповідальність за організацію взаємодії на належному рівні несуть начальники органів досудового розслідування та територіальних органів.  
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ISSN 1995-6134 

 264 Forum Prava, 2017. (5). 259–264 

полиции – властных полномочий, юридической ответственности и элементов ведения, и дана им теоретико-правовая характеристика. Ключевые слова: Национальная полиция, орган досудебного расследования, компетенция, властные полномочия, юридическая ответственность, ведения *** Muzychuk A.N., Nikulina A.G. Competence of the Bodies of Pre-Trial Investigation of the National Po-lice of Ukraine The article analyzes the scientific approaches to the definition of the competence of public authorities, in particular, the bodies of pre-trial investigation of the National Police. Today, the notion of competence in the field of law applies only to public authorities - representatives of public power, which is expressed in the right to professional activities within certain limits. It has been established that competence is a category of law to determine the extent of the rights and powers of a state body. By securing the appropriate body, the prohibition is allowed to go beyond its borders and interfere with other bodies in a certain area. Competence considered as a complex element of administrative law: 1) certain powers that are assigned to the subject at the legislative level; 2) professional knowledge, information that the subject possesses at a high level; 3) motives, which are advanced to a future specialist in a certain field of knowledge. The competence of the pre-trial investigation bodies is determined by the Criminal Procedural Code of Ukraine and the Order «On the organization of the activities of the bodies of pre-trial investigation of the National Police». It has been established that a systematic approach should be used to effectively allocate authority competences and ensure the effective functioning of pre-trial investigation bodies. The provision of competences will be successful provided when the authorities and their institutions are stable; correct regulation of competences (and authorities, in particular), namely avoiding duplication between different authorities/departments; appropriate high and qualified competence of senior executives and staff of the National Police, as well as material support and incentives. At the same time, the term «competence» itself is not legally defined clearly, therefore, the definition of the content of this concept and to date remains the subject of discussion in legal science and needs further analysis. Key words: National police, pre-trial investigation body, competence, powers, legal liability, responsibility   




