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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Дозвольте привітати Вас з початком міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 
оперативно-розшукової діяльності з протидії організованій злочинності». Беручи до уваги сучасні реалії, ті ви-

пробування, яких зазнала наша держава, тема конференції є надзвичайно актуальною, глибокою і водночас 

складною. Однак це стосується не тільки України. Тінь загрози транснаціональної злочинності, на жаль, по-
ширюється на весь цивілізований світ.  

Слід зазначити, що організована злочинність стає сьогодні суттєвим фактором посилення соціальної на-

пруги і дестабілізації суспільних відносин, перешкоджає оздоровленню економіки. Посилюються процеси зро-
щення економічної та загальнокримінальної злочинності, лідерів злочинних угруповань з корумпованими посадо-

вими особами органів влади і управління, правоохоронних органів. Організована злочинність є і залишається од-
ним з факторів гальмування суспільного розвитку, а її масштаби – є реальною загрозою проведення соціально-

економічних реформ та входження України у світове співтовариство. 

Конференція як для науковців, так і для практиків є нагодою обговорити наявні проблеми, що стосуються 
протидії організованій злочинності. Наука і практика мають йти поруч і надалі. Саме для удосконалення тео-

ретичних і практичних навичок правоохоронців, для отримання відповідей на проблемні питання протидії орга-
нізованій злочинності сьогодні проводиться цей захід.  

Необхідно констатувати, що Одеський державний університет внутрішніх справ є найкращим майданчи-

ком для наукової спільноти, державних установ та громадських організацій, де існує можливість на фаховому 
рівні обговорювати правові проблеми, що існують у нашій державі. Тому результатами цього актуального нау-

ково-практичного заходу можна очікувати виявлення прогалин або колізій у законодавстві, обґрунтування не-

обхідності певних законодавчих новел, можливо, навіть їх розробку, побудову концепцій, введення до вже діючих 
нормативно-правових актів. Усе це насамперед покладається на людей, готових працювати творчо, неордина-

рно, наполегливо, людей, які з радістю діляться власним досвідом та науковим надбанням.  
Дозвольте мені від імені науково-педагогічного колективу Одеського державного університету внутрішніх 

справ та від себе особисто щиро привітати вас із початком роботи поважного форуму. Сподіваюсь, що робо-

та конференції буде вагомим внеском у вирішення такої актуальної проблеми сьогодення, як протидія організо-
ваній злочинності. 

 
 

Катеринчук І.П., 

 ректор Одеського державного університету внутрішніх справ 
доктор юридичних наук, доцент, генерал поліції третього рангу 
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ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ТА КООРДИНАЦІЇ ПОЛІЦІЇ «102» В СИСТЕМІ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Катеринчук І.П., ректор Одеського державного університету внутрішніх справ, 

доктор юридичних наук, доцент, генерал поліції третього рангу 
 
Ефективність виконання підрозділами Національної поліції поставлених перед ними законодавством завдань 

на шляху протидії злочинності в Україні не в останню чергу залежить від належного інформаційно-аналітичного 
забезпечення їх діяльності. Основними завданнями функціонування сучасної системи інформаційного-
аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності є:  

- підвищення ефективності протидії злочинності;  
- створення умов для оперативної обізнаності працівників, які безпосередньо займаються профілактикою та 

виявленням злочинів;  
- формалізацію необхідної взаємодії між службами та підрозділами органів Національної поліції;  
- своєчасне реагування та вжиття попереджувальних заходів, спрямованих на недопущення вчинення кримі-

нальних правопорушень певним колом осіб;  
- отримання відомостей для оперативного реагування на заяви та повідомлення про вчинені кримінальні пра-

вопорушення, інші події, у яких убачаються їх ознаки;  
- профілактичну роботу з криміногенною категорією громадян та особами, які перебувають на обліках Наці-

ональної поліції України;  
- контроль за оперативно-службовою діяльністю служб і підрозділів Національної поліції України [3, с. 112]. 
Структурна побудова інформаційних підсистем Національної поліції поєднує принципи територіально-

розподіленої та централізованої топології і організована у вигляді ієрархічної моделі з двох рівнів. Належність 
інформаційної підсистеми до певного рівня визначається принципами територіальності, специфіки використання 
та обсягом інформації, яка обробляється [1, с. 93]. 

За рівнем інформація поділяється на регіональну, яка накопичується і циркулює на рівні територіальних ор-
ганів Національної поліції України, відповідь на запити надається виключно в межах одного територіального 
органу та загальнодержавну, яка містить узагальнені відомості, що циркулюють у центральному вузлі АІС, запи-
ти надходять з оперативних підрозділів апарату Національної поліції України її відокремлених (структурних) 
підрозділів та УІЗ територіальних органів Національної поліції України [2, с. 35; 4, с. 22].  

Для систематизації матеріалів, одержаних у результаті негласної роботи та оперативно-розшукової діяльнос-
ті, створюються відповідні оперативні обліки. До оперативних обліків належать оперативно-розшукові, операти-
вно-профілактичні та оперативно-довідкові. 

Ведення та супроводження баз (банків) даних, що формуються в процесі здійснення оперативно-розшукової 
діяльності органів і підрозділів Національної поліції, крім підрозділів Департаменту внутрішньої безпеки, здійс-
нюється виключно спеціалізованим органом – Департаментом інформаційної підтримки та координації поліції 
«102» Національної поліції України, УІЗ територіальних органів Національної поліції України. 

Для отримання інформації, необхідної для негласної роботи та оперативно-розшукової діяльності, викорис-

товуються інформаційні системи, що функціонують в системі Національної поліції України та Міністерстві вну-

трішніх справ України. Так з метою отримання інформації, необхідної для негласної роботи та оперативно-

розшукової діяльності, використовується інтегрована інформаційно-пошукова система, що функціонує в системі 

Національної поліції України. Джерелом надходження запитів є оперативні підрозділи Національної поліції 

України та її відокремлені (структурні) підрозділи, яким надається інформація відносно осіб, а також відомості, 

що накопичуються в процесі оперативно-службової діяльності. 

Інформація про особу надається підрозділами Департаменту інформаційної підтримки та координації поліції 

«102» Національної поліції України, УІЗ територіальних органів Національної поліції України на запит органів 

досудового розслідування, прокуратури, суду.  

Запити підрозділів Національної поліції України, які не наділені правом здійснення оперативно-розшукової 

діяльності, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів іноземних держав 

та міжнародних організацій виконуються підрозділами Департаменту інформаційної підтримки та координації 

поліції «102» Національної поліції України, УІЗ територіальних органів Національної поліції України через від-

повідний оперативний підрозділ Національної поліції України, її відокремлених (структурних) територіальних, 

міжрегіональних органів (підрозділів) Національної поліції України. Контроль за вказаною діяльністю здійсню-

ють Голова Національної поліції України, начальник Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції 

України та уповноважений ним працівник цього підрозділу. 

Отже, аналіз стану організації інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності 

Національної поліції України свідчить про центральне місце Департаменту інформаційної підтримки та коорди-
нації поліції «102» в системі інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності органів Націона-

льної поліції України. 
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ПИТАННЯ УНІФІКАЦІЇ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО  

ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ  

НЕГЛАСНИХ ПРАЦІВНИКІВ В ОРГАНІЗОВАНУ ГРУПУ ЧИ ЗЛОЧИННУ ОРГАНІЗАЦІЮ  

 

Албул С.В., перший проректор Одеського державного університету  
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, полковник поліції 

 
Забезпечення внутрішньої безпеки є винятковою прерогативою держави, що і визначає роль та значення її 

правоохоронного забезпечення. В умовах масштабної криміналізації суспільства, коли на її стан впливають ор-

ганізована злочинність і корупція, що опанували різноманітні механізм впливу на прийняття багатьох держав-

них рішень, позитивні зміни у суспільному житті, стратегічні реформи у галузі внутрішньої безпеки значною 

мірою залежать від здатності держави, її правоохоронної системи докорінно змінити кримінальну ситуацію в 

державі [1, с. 34].  

Сьогоднішній організованій злочинності сприяють такі глобальні соціально-економічні процеси як урбаніза-

ція, міждержавна та міжрегіональна міграція, формування світового інформаційно-культурного простору, а ха-

рактерним для організованих злочинних угруповань є достатньо високий рівень організованості, стійкі коруп-

ційні і міжнародні злочинні зв‘язки. Зростання рівня організованості і професіоналізму злочинності, її технічна 

озброєність, вироблення і зміцнення імунітету злочинного середовища від традиційних засобів і заходів опера-

тивно-розшукової діяльності, розгалужені корупційні зв‘язки сприяють перетворенню злочинних груп у високо-

організовані об‘єкти, які мають розвинену інфраструктуру. Наявна в Україні система забезпечення національної 

безпеки загалом відповідала вимогам, які постали перед державою в перші роки незалежності. Однак характер 

безпекового середовища, яке сформувалося на початку ХХІ ст. унаслідок розширення спектру викликів і загроз, 

висуває нові вимоги до системи забезпечення національної безпеки України й потребує її удосконалення. Саме 

ослаблення державного контролю за ситуацією в країні дає можливість криміналітету задавати тон, диктувати 

свої правила поведінки, ідеологію, субкультуру, лобіювати вигідні їй правові, організаційні і тактичні рішення 

легітимної влади, здійснювати активну протидію правоохоронним структурам. Для організації злочинної діяльно-

сті вони оперують значними грошовими ресурсами, які, зокрема, використовуються для підкупу державних службов-

ців, працівників правоохоронних органів, залучення фахівців різних галузей для створення ефективних механізмів, 

технологій, способів та схем вчинення злочинів тощо [5, с. 15]. 

Головною передумовою успішного реформування правоохоронної системи України є розробка та розвиток 

принципово нової законодавчої бази, яка б дозволила  якісно виконувати завдання у зазначеній сфері. Необхід-

ність розробки пропозицій змін та доповнень до Кримінального процесуального кодексу України та Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» викликана, насамперед, потребою забезпечення належної дія-

льності правоохоронних органів України щодо охорони та захисту прав і свобод людини, а також боротьби зі 

злочинністю, особливо з її організованими формами.  

Криміногенна ситуація, що склалася у сучасній Україні, характеризується незвичайно великою кількістю 

злочинних проявів, які викликані перманентною політичною нестабільністю, руйнацією усталених економічних 

зв‘язків, падінням рівня добробуту людей, вимушеністю ведення бойових дій на Сході нашої держави. Останніми 

роками суттєво зросла кількість злочинних угруповань, які є добре зорганізованими й використовують у своїй проти-

правній діяльності новітні способи вчинення майнових і насильницьких злочинів, вогнепальну зброю, вибухові при-

строї, спеціальні технічні та інші засоби для протидії правоохоронним органам [1, с. 36]. 

Ефективна протидія злочинності, насамперед в її найнебезпечніших організованих формах, неможлива без 

обізнаності у процесах, що відбуваються у злочинному середовищі, без можливості впливати на них з профілак-

тичною метою, без ретельного негласного документування фактів протиправної діяльності. Правоохоронні ор-

гани України мають володіти актуалізованою інформацією про умови формування й функціонування організо-

ваних злочинних угруповань; механізми вчинення ними злочинів; рольову участь у цьому кожного учасника 

злочинного угруповання; рух тіньових та інших фінансових потоків, які уможливлюють існування цих угрупо-

вань або ж є предметом їх злочинних інтересів; інфраструктуру організованої злочинності, а також іншими ві-

домостями, необхідними для організації результативної протидії злочинності в Україні. 

Отриманням, добуванням, документуванням, аналітичною обробкою, систематизацією та зберіганням інфор-

мації криміногенного характеру, а також прогнозуванням розвитку подій та виявленням наявних ризиків мають 

займатися спеціалізовані підрозділи правоохоронних органів, зважаючи на специфічні умови здійснення цієї 
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роботи, пов‘язані з цілковитою негласністю, підвищеною небезпекою для особового складу, необхідністю особ-

ливої професійної підготовки. Поліцейська практика більшості розвинених країн та позитивний досвід роботи 

правоохоронних органів України засвідчують, що зазначені функції реалізуються шляхом впровадження у зло-

чинне середовище штатних та позаштатних негласних працівників. Разом із тим, чинне законодавство, що рег-

ламентує окремі питання впровадження штатних та позаштатних негласних працівників оперативних підрозділів 

у злочинне середовище (Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про оперативно-

розшукову діяльність»), містить певні суперечності. 

Відповідно до п. 8 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» оперативним підрозділам 

для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності передбачених Законом підстав надається 

право виконувати спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної орга-

нізації згідно з положеннями ст. 272 Кримінального процесуального кодексу України. Для цього оперативним 

підрозділам надано право «мати…негласних штатних та позаштатних працівників» (п. 13) та «використовувати 

конфіденційне співробітництво» (п. 14) [3].  

У свою чергу, в Розділі IV «Заходи щодо забезпечення боротьби з організованою злочинністю» Закону Укра-

їни «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» на законодавчому рівні передба-

чена можливість легендованого введення негласних співробітників в організовані злочинні угруповання. При 

цьому, оперативним підрозділам надається право використання у боротьбі з організованою злочинністю неглас-

них співробітників (ст. 13) та учасників організованих злочинних угруповань (ст. 14) [4]. 

Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України виконання спеціального завдання з розкриття злочин-

ної діяльності організованої групи чи злочинної організації відносить до категорії негласних слідчих (розшуко-

вих) дій. Відповідно до ст. 272 КПК України, під час досудового розслідування тяжких або особливо тяжких 

злочинів можуть бути отримані відомості, речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, 

особою, яка відповідно до закону виконує спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній 

організації, або є учасником вказаної групи чи злочинної організації, який на конфіденційній основі співпрацює 

з органами досудового розслідування. Виконання вказаними особами такого спеціального завдання, як негласна 

слідча (розшукова) дія, здійснюється на підставі постанови слідчого, погодженої з керівником органу досудово-

го розслідування, або постанови прокурора із збереженням у таємниці достовірних відомостей про особу [2].  

Виконання спеціального завдання не може перевищувати шість місяців, а в разі необхідності строк його ви-

конання продовжується слідчим за погодженням з керівником органу досудового розслідування або прокурором 

на строк, який не перевищує строку досудового розслідування. За нашим переконанням, такі обмежання строку 

виконання спеціального завдання є недоцільним. На практиці – це комплексна спеціальна оперативно-розшукова 

операція, яку безпосередньо здійснюють штатні та позаштатні негласні працівники. Виконання такого спеціаль-

ного завдання може бути як тактичним (короткостроковим), так і стратегічним (довгостроковим). Тільки на ор-

ганізацію та підготовку такої операції потребується час, який може значно перевищувати шестимісячний термін, 

адже до її здійснення залучається значний потенціал великої кількості спеціалістів – від психологів до гримерів 

та бутафорів. Потребує ретельного підготування впровадження негласного працівника до складу організованої 

групи чи злочинної організації та виведення його після виконання завдання. 

Відповідно до ч. 6 ст. 246 Кримінального процесуального кодексу України проводити негласні слідчі (розшу-

кові) дії має право слідчий, який здійснює досудове розслідування злочину, або за його дорученням – уповнова-

жені оперативні підрозділи. За рішенням слідчого чи прокурора до проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій можуть залучатися також інші особи. 

Логіко-семантичний аналіз вказаних норм, а також практика їх застосування дає підстави стверджувати, що 

спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації безпосеред-

ньо здійснюють штатні та позаштатні негласні працівники оперативних підрозділів, впроваджені у злочинне се-

редовище. Слідчий, який здійснює досудове розслідування злочину, прокурор не виконують таке спеціальне за-

вдання, а приймають рішення про його проведення. У свою чергу, уповноважені оперативні підрозділи за дору-

ченням слідчого здійснюють організацію його проведення (розробляють та реалізовують комплекс заходів з ле-

гендованого впровадження особи у злочинне середовище).  

У цьому сенсі більш коректним вбачається визначення, яке міститься у спільному наказі Генеральної Проку-

ратури України, МВС України, СБ України, Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикор-

донної служби України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5 «Про ор-

ганізацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному про-

вадженні», де передбачено, що виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої 

групи чи злочинної організації полягає в організації слідчим і оперативним підрозділом введення уповноваженої 

ними особи, яка відповідно до закону виконує спеціальне завдання, в організовану групу чи злочинну організа-

цію під легендою прикриття для отримання речей і документів, відомостей про її структуру, способи і методи 

злочинної діяльності, які мають значення для розслідування злочину або злочинів, які вчиняються цими група-

ми. При цьому, тактика здійснення оперативного впровадження негласних працівників для виконання спеціаль-
ного завдання до організованих груп чи злочинних організацій регламентується окремими відомчими норматив-

ними актами з грифом обмеженого доступу. 

Отже, слідчий, який проводить досудове розслідування злочину, прокурор та уповноважені оперативні під-

розділи здійснюють впровадження негласного працівника оперативного підрозділу в організовану групу чи зло-
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чинну організацію. У свою чергу, впроваджений негласний працівник оперативного підрозділу вже виконує 

спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. 

З метою приведення у відповідність положенням теорії і практики оперативно-розшукової діяльності, необ-

хідним є внесення змін у ст. 272 Кримінального процесуального кодексу України та у п. 8 ст. 8 Закону України 

«Про оперативно-розшукову діяльність». 

Зміст запропонованих змін та доповнень  
1. Назву статті 272 Кримінального процесуального кодексу України «Виконання спеціального завдання з ро-

зкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації» викласти у наступній редакції: 

Стаття 272 «Впровадження негласного працівника оперативного підрозділу в організовану групу чи злочинну 

організацію». 

2. Частину 2 статті 272 Кримінального процесуального кодексу України викласти у наступній редакції: 

«Впровадження негласних працівників в організовану групу чи злочинну організацію з метою виконання 

спеціального завдання здійснюється на підставі постанови слідчого, погодженої з керівником органу досудового 

розслідування, або постанови прокурора із збереженням у таємниці достовірних відомостей про особу». 

3. Пункт 8 статті 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» «Права підрозділів, які здійсню-

ють оперативно-розшукову діяльність» викласти у наступній редакції: 
8) впроваджувати негласних працівників в організовану групу чи злочинну організацію та виконувати спеці-

альне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації згідно з положен-
нями ст. 272 Кримінального процесуального кодексу України. 

Внесення відповідних змін та доповнень до Кримінального процесуального кодексу України та Закону Укра-
їни «Про оперативно-розшукову діяльність», на нашу думку, сприятиме уніфікації національного законодавства 
України до міжнародних норм у галузі протидії злочинності. 
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Метою доповіді є розробка способів вирішення проблем забезпечення взаємодії органів досудового 

розслідування та інших правоохоронних органів для забезпечення кримінального судочинства з урахуванням 

специфіки їх діяльності, у тому числі з підрозділами кримінальної розвідки, пов‘язаної з розслідуванням особливо 

складних та особливо важливих кримінальних проваджень; визначення й наукове обґрунтування комплексу 

пропозицій, спрямованих на удосконалення норм чинного кримінального процесуального законодавства, інших 

нормативно-правових актів і правозастосовчої практики правоохоронних органів. На теперішній час в усьому світі 

набуває популярності впровадження правоохоронними органами кримінальної (поліцейської) розвідки з метою 

попередження та прогнозування злочинності. Завдяки такій діяльності накопичується розвідувальна інформація та 

вживаються дії превентивного характеру. Сьогодення вимагає від науковців та практиків перегляду ключових 

підходів до організації боротьби зі злочинами, особливо в контексті визначення місця оперативно-розшукової 

діяльності та органів досудового розслідування в системі такої боротьби, коли формується її нова парадигма, 

визначається яким чином вона повинна співвідноситися з детективною діяльністю, яка на сьогодні вже стає реальною 

вимогою часу та яка повинна поєднувати в собі оперативно-розшукову та кримінальну процесуальну функції. 

Взагалі кримінальну розвідку можна розглядати як різновид розвідувальної діяльності та форму прихованого 
розслідування, що являє собою комплекс гласних і негласних, оперативно-розшукових, інформаційно-

аналітичних заходів, що здійснюються спеціально уповноваженими суб‘єктами, які забезпечують проникнення 

джерела інформації в організовані злочинні угруповання, у тому числі із застосуванням оперативних та 

оперативно-технічних засобів, з метою збирання розвідувальної інформації про їх діяльність та інфраструктуру. 
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Метою кримінальної розвідки повинно стати: своєчасне запобігання, виявлення й усунення реальних та 

потенційних загроз особі, суспільству та державі від злочинності, поширення корупції в органах державної 

влади шляхом використання системи розвідувальних заходів, для надання відповідних відомостей органам 

досудового розслідування. 

Завданнями кримінальної розвідки є : 

- сприяння здійсненню державної політики щодо протидії злочинності та корупції; 

- сприяння спеціальними заходами здійсненню державної політики з протидії злочинності та її проявів у еко-

номічній, соціальній та гуманітарній, інформаційній, екологічній, науково-технологічній, енергетичній та полі-

тичній сферах суспільства, ліквідації корумпованості в діяльності органів державної влади, відмежування їх від 

бізнесу, зменшення тінізації економіки;  

- здійснення заходів, спрямованих на обмеження впливу організованих злочинних угруповань на процеси, 

події і явища, що відбуваються в державі, діяльності окремих підприємств і організацій; 

- запобігання реалізації реальних загроз національним інтересам з боку злочинності та корупційних діянь, 

упередження явищ і чинників, що ними викликаються і створюють потенційну загрозу національним інтересам і 

національній безпеці України; 

- участь у боротьбі з міжнародною злочинністю, в тому числі з тероризмом, незаконно створеними військо-

вими формуваннями та іншими формами екстремістської діяльності, незаконним обігом наркотичних засобів їх 

аналогів та прекурсорів, незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення , торгівлею людьми, неза-

конною міграцією; 

- моніторинг рівня криміналізації галузей національної економіки, окремих сфер економічних відносин у су-

спільстві, виявлення чинників та оцінка ризиків поширення податкових злочинів. 

В умовах сьогодення розслідування кримінальних правопорушень має невисокий рівень розкриття даних 

діянь внаслідок появи багатьох факторів, які впливають на діяльність органів досудового розслідування, 

особливо збільшення латентної злочинності, за рахунок чого злочинні угрупування уникають кримінальної 

відповідальності та продовжують вчиняти нові злочини.  

Взаємодія органів досудового розслідування та кримінальної розвідки дуже важлива, адже одним із основних 

завдань кримінальної розвідки є розробка і реалізація заходів із нейтралізації ліквідації злочинних угрупувань та 

проявів організованої злочинності, створення необхідних умов для їх викриття іншими оперативно-розшуковими та 

кримінальними процесуальними засобами, що безпосередньо пов‘язана із роботою слідчих підрозділів. 

Найважливішим елементом кримінального аналізу є наявність повної, розгорнутої, достовірної інформації 

про правопорушення. Кримінальний аналіз здійснюється на підставі: інформації з тематичних (періодичних) 

аналізів на оперативному й оперативно-тактичному рівнях; визначення загроз, ризиків і збирання за ними інфо-

рмації з наявних баз даних, з інформації від оперативно-розшукових підрозділів, відділів поліції, правоохорон-

них органів, ЗМІ тощо; визначення об‘єктів, яким притаманний окремо взятий профіль ризику і профілю загрози 

(області правопорушення та характерних лише для нього деталей) та алгоритму дій за ним в органах управління, 

а також їх реалізація безпосередньо в оперативно-службовій діяльності підрозділів кримінальної розвідки та ор-

ганів досудового розслідування. 

Відомості кримінального аналізу про організацію, плани, зміст, форми і методи діяльності, їх результати, фі-

нансування та матеріально-технічне забезпечення, особовий склад органів досудового розслідування та підроз-

ділів кримінальної розвідки, а також про осіб, які співробітничають або раніше співробітничали на конфіденцій-

ній основі з цими підрозділами, становлять державну таємницю і підлягають захисту в порядку, визначеному 

Законом України «Про державну таємницю». Доступ до зазначених відомостей може надаватися у випадках та у 

порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією України та Службою безпеки 

України, згідно із законом. Крім того, чіткий розвідувальний характер має інститут агентурної роботи як не-

від‘ємна складова оперативно-розшукової діяльності при виявленні, розкритті та розслідуванні злочинів. Як від-

значають вчені, заходи, саме розвідувального характеру, проводяться зазначеними підрозділами при впрова-

дженні оперативного працівника у злочинну групу або організацію, при проведенні зашифрованого оперативно-

го опитування, під час негласного проникнення у публічно недоступні місця тощо. Дійсно, відповідно до зако-

нодавства, всі ці заходи проводяться в рамках оперативно-розшукової, а не розвідувальної діяльності. Однак це 

не змінює їх розвідувальної сутності, в отриманні, фіксації та документуванню інформації про готування, вчи-

нення кримінального правопорушення особою чи групою осіб. 

На завершення можна зазначити, що змістом роботи кримінальної розвідки та органів досудового розсліду-

вання є діяльність органів Національної поліції України, яка проводиться у рамках обох інститутів правоохо-

ронної діяльності, і яка по своїй суті є подібною та схожою у певних проявах. Тому вважаємо за необхідне запо-

зичення міжнародних правових норм та рішень в означених сферах, які показали позитивний результат та впро-

вадження їх у вітчизняне законодавство. 
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При здійсненні оперативно-розшукової діяльності виникає складна система моральних відношень як між 

учасниками оперативно-розшукового процесу, так і між ними та суспільством. Найбільш складними з 

моральних позицій є проблеми залучення осіб до конфіденційного співробітництва з органами, які проводять 

оперативно-розшукову діяльність, проблеми їх соціального і правового захисту, проблеми залучення до 

конфіденційного співробітництва різних категорій осіб, в тому числі осіб, що займають певне посадове 

становище, проблеми охорони прав і свобод як самих конфідентів, так і осіб, з якими їм доведеться працювати, 

вирішуючи завдання оперативно-розшукової діяльності. 

Специфіка регламентування оперативно-розшукової діяльності ставить на чільне місце високу професійну 

підготовку оперативних працівників, яка, перш за все, повинна базуватися на міцних моральних та етичних 

принципах професійної етики. Оперативно-розшукова діяльність постійно ставить перед оперативними 

працівниками проблему морального вибору між добром і злом, так як побудова і організація оперативної роботи 

відбувається на стику зовнішніх і внутрішніх протиріч, які обумовлені тенденцією підвищення загальної 

правосвідомості оперативних працівників. 

Регламентуючі оперативно-розшукову діяльність Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» [1] та 

відомчі нормативні акти не містять вичерпних приписів поведінки оперативних працівників і конфідентів в тих чи 

інших ситуаціях, оскільки в умовах протистояння оперативного працівника та злочинця охопити правовим 

регулюванням всі нюанси оперативної роботи просто неможливо. Чинне законодавство забороняє залучати до 

конфіденційного співробітництва недієздатних осіб, які мають психічні захворювання або за станом свого здоров‘я 

не спроможні виконувати завдання оперативно-розшукової діяльності. Не дозволяється встановлювати негласне 

співробітництво з особами, які не досягли повноліття [2, с. 267]. 

Проблема морального виховання оперативних працівників стає реально здійсненною та перспективним 

завданням бо моральні ідеали професії знаходять підтримку і втілення в дійсних відносинах. Залишаються 

пережиткові явища в громадському, груповому та індивідуальному рівні свідомості, боротьба з якими становить 

головний зміст виховної роботи. Моральні правила не можна змусити виконати силою «їм слідують за внутрішнім 

переконанням». На сторожі їх стоять совість і громадська думка. Моральні норми несуть в собі частинку досвіду і 

визнаних ідеалів. Самі ж ідеали відображаються в нормах, які рекомендують дотримуватися певної поведінки. 

Моральні норми слід пояснювати, вселяти, доводити, щоб вони стали усвідомленим внутрішнім переконанням 

людини. 

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» [1] офіційно закріпив можливість реалізації 

громадянами свого права на надання допомоги органам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, в 

рішенні задач по боротьбі зі злочинністю шляхом гласного і негласного сприяння цим органам, визнав соціальну 

необхідність і значимість такого сприяння і надав цим органам право на його використання. Тим самим він поклав 

кінець систематичним нападкам преси та інших засобів масової інформації на осіб, що надають (надавали) 

сприяння оперативним підрозділам, бо визнав його правомірним і з соціальної точки зору виправданим. Також цей 

закон визначив коло осіб, з якими органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, можуть 

встановлювати відносини співпраці, в тому числі на основі угоди, передбачив соціально-правовий захист таких 

осіб і, разом з тим, поклав на них обов'язок «зберігати в таємниці відомості, що стали їм відомі у ході підготовки 

або проведення оперативно-розшукових заходів, і не представляти завідомо неправдивої інформації зазначеним 
органам». І тим не менше, законодавче виправдання осіб, які сприяють органам, що здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, не завжди знаходить моральне схвалення [3, с. 260]. 

Звичайно, досвід боротьби зі злочинністю свідчить, що діяльність правоохоронних органів тісно пов'язана з 

постановкою завдань по боротьби зі злочинністю, які часто не можуть бути вирішені без використання негласних 
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джерел інформації. Це перш за все відноситься до вирішення завдань щодо попередження та припинення 

запобігання (недопущення) виключно тяжких наслідків від злочинів, які неможливо вирішити без попереднього 

отримання інформації від конфідентів. Як же суспільство повинно ставитись до сприяння цих осіб, до передачі 

ними інформації про задуми садистів, терористів і вбивць, учасників інших злочинів? Невже такий їх вчинок є 

аморальним? 

Таким чином, моральні і правові норми вступають в суперечність. Безумовно, це питання має бути вирішено, 

при цьому, на наш погляд, для його вирішення необхідно глибоке вивчення і дослідження професійної етики; 

виявлення моральних особливостей оперативно-розшукової діяльності. Крім того, видається, що розгляду названих 

питань повинен передувати теоретичний аналіз сутності професійної моралі, який у філософській та спеціальної, в 

тому числі юридичної, літературі не знайшов поки що належного відображення. 

Моральні вимоги до оперативного працівника можуть полягати в наступному: 

– ставлення до людини як до найвищої цінності, повага і захист прав і свобод людини і громадянина та 

людської гідності; 

– глибоке розуміння соціальної значущості своєї професії, своєї ролі і високого професіоналізму, своєї 

відповідальності перед суспільством і державою як працівника правоохоронної системи, від якої вирішальною 

мірою залежать громадська безпека, охорона життя і здоров'я громадян; 

– розумне і гуманне використання наданих законом прав в суворій відповідності з принципами соціальної 

справедливості, громадянського, службового та морального обов'язку; 

– принциповість, мужність, безкомпромісність, самовідданість у боротьбі зі злочинністю, об'єктивність і 

неупередженість у прийнятті рішень на проведення оперативно-розшукових заходів, застосування сили, засобів і 

методів оперативно-розшуковій діяльності; 

– чесність, непідкупність, турбота про професійну честь, репутації співробітника оперативного підрозділу; 

– свідома дисципліна, старанність і ініціатива, професійна солідарність, взаємодопомога, підтримка, сміливість і 

морально-психологічна готовність до дій в складних оперативно-розшукових та оперативно-тактичних ситуаціях, 

здатність до розумного оперативному ризику в екстремальних умовах; 

– постійне вдосконалення професійної майстерності, знань в області оперативно-розшукової етики, підвищення 

загальної культури, розширення інтелектуального кругозору, творче засвоєння необхідного вітчизняного і 

зарубіжного досвіду. 

Перераховані вимоги дають наочний образ моральних якостей, якими повинен володіти оперативний 

працівник, щоб ефективно виконувати поставлені перед оперативно-розшуковою діяльністю завдання, бути 

здатним присвятити своє життя служінню суспільству, охорони прав і свобод громадян, належним чином залучати 

осіб до сприяння правоохоронним органам в боротьбі зі злочинністю та забезпечувати їх соціально-правовий та 

моральний захист. 

Правоохоронні органи повинні за допомогою сприяння громадян оперативним підрозділам, які здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, запобігати, припиняти та розкривати злочини, а не залучати до їх вчинення кого 

б то не було і в яких би то не було цілях. Це обов‘язок, закріплений відповідними нормативно-правовими актами, 

наповнений і глибоким моральним змістом. 

Співпраця громадян з оперативними підрозділами повинна ґрунтуватися на їх добровільній згоді допомагати в 

благородній справі боротьби зі злочинністю, на розумінні всієї важливості та соціальної корисності цієї допомоги. 

Тобто, має бути розуміння, що негласне співробітництво не що інше як одна з форм реалізації морального 

обов'язку кожного громадянина захищати свою державу, встановлений в країні правопорядок. 

Оперативні працівники повинні формувати моральні позиції осіб, які залучаються до негласної співпраці. Вони 

зобов'язані при роботі з конфідентами постійно виховувати їх в дусі патріотизму, дотримання законності та 

підтримання правопорядку, прищеплювати конфідентам непримиренне ставлення до фактів вчинення злочинів та 

осіб, що їх здійснюють. Службовий характер взаємин і діяльності оперативного працівника і особи, яка надає 

негласне сприяння правоохоронним органам у боротьбі зі злочинністю, не змінює того, що за своєю суттю названі 

аспекти їх співпраці виступають елементами професійної етики. 

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що в роботі органів, які здійснюють оперативно-

розшукову діяльність, виникає безліч проблем як правового, так і морально-етичного характеру, особливо це 

стосується співпраці з громадянами на конфіденційній основі. Вирішити ж їх багато в чому допомагає 

професійна етика оперативно-розшукової діяльності. 

Література: 

1. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-ХII // Відомості 

Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303. 

2. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина І: Підручник. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту 

внутр. справ, 2002. – 336 с. 

3. Науково-практичний коментар Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» / Сервець-

кий І.В., Дашко В.А. – К., 2006. – 400 с. 
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ПОНЯТТЯ ТА РІВНІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Аркуша Л.І., професор кафедри криміналістики Національного університету 

«Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор 

 
Організована злочинність являє собою дуже небезпечне явище, що характеризується зімкненням кримінального 

середовища для постійної і розгалуженої злочинної діяльності з метою здобуття максимальної користі. 

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти організованої злочинності від 21 липня 1997 року визначає 

організовану злочинність як групову діяльність трьох чи більше осіб, яка характеризується ієрархічними зв'яз-

ками чи особистими відносинами, що дають можливість їх керівникам дістати прибуток або контролювати тери-

торії і ринки, внутрішні і зовнішні,  за допомогою насильства, залякування чи корупції як для продовження зло-

чинної діяльності, так і для проникнення в легальну економіку.  

Аналізуючи дане визначення і визначення організованої злочинності, сформульовані в літературі, можна від-

значити, що практично в кожному з них тією чи іншою мірою, прямо чи побічно вказується на неможливість її 

існування без стійких, високоорганізованих злочинних організацій, що сформувалися для здійснення постійної 

злочинної діяльності у вигляді промислу з метою наживи. Тому, на нашу думку, в криміналістичному аспекті 

сутністю організованої злочинності є така злочинна діяльність, що здійснюється злочинними організаціями. 

Виходячи з цього, слід думати, що, предметом криміналістичних досліджень повинна стати саме організована 

злочинна діяльність. Поняття ж організованої злочинності скоріше необхідно розглядати в кримінологічному аспекті. 

Організована злочинна діяльність у даний час як в Україні, так і в інших країнах СНД, знаходиться на якісно 

новому рівні в порівнянні з початковим періодом її розвитку. Тому запропоноване В.І. Куликовим визначення ор-

ганізованої злочинної діяльності як особливого виду кримінального промислу, що реалізується виникаючими в 

результаті зімкнення кримінального середовища мобільними, маючими відповідні поставленим злочинним цілям 

структуру, внутрішню організацію, управління і зовнішні зв'язки злочинними формуваннями, у вигляді динамічно 

планованих адаптованих для досягнення кримінальних цілей, колективно здійснюваних систем визначеного роду 

(корисливих, господарських, службових) навмисних злочинних діянь, вимагає внесення деяких коректив. 

З погляду на сучасні умови розвитку організованої злочинної діяльності та аналізуючи матеріали практики, 

на наш погляд, організовану злочинну діяльність можна охарактеризувати як особливий вид кримінального 

промислу, здійснюваний злочинними організаціями, які мають відповідні поставленим злочинним цілям струк-

туру, внутрішню організацію, управління і зовнішні зв'язки (у тому числі і корумповані), і реалізований шляхом 

планування і вчинення різних видів злочинів, як загальнокримінальної, так і економічної спрямованості.   

У криміналістичній літературі звичайно виділяється кілька рівнів чи типів злочинних організацій. Так, в літе-

ратурі пропонується п'ять рівнів даних формувань:  

- перший рівень - організована група, як найпростіша форма зв'язків співучасників для спільного вчинення 

злочинів, без чітко вираженого лідера. 

- другий рівень - угруповання, що характеризується чіткою ієрархією, розподілом функцій її учасників, су-

ворою дисципліною і виникає як у місцях позбавлення волі, так і поза ними. 

- третій рівень – банда, як стійка озброєна група, створена з метою нападу на державні чи суспільні підпри-

ємства, заклади, організації або на окремих громадян. 

- четвертий рівень – злочинна організація, створена за типом «мафії» зі своєю матеріальною і фінансовою 

базою, колегіальним органом управління, статутом, функціонально-ієрархічною системою, інформаційною ба-

зою, корумпованими зв'язками в органах державної влади, специфічною мовно-понятійною системою. 

- п'ятий рівень – співтовариство «злодіїв у законі» [1, с. 301; 2]. 

В.І. Куліков вважає, що у сфері організованої злочинності одночасно виявляються, взаємодіють і конкурують: 

- організовані злочинні групи, якісні і кількісні параметри яких описані у криміналістичній літературі; 

- організовані злочинні угруповання, як сукупність узгоджено діючих у даній сфері і на визначеній території 

організованих злочинних груп, а в деяких випадках і цілих співтовариств, інших причетних до організованої 

злочинної діяльності осіб, що прямо чи побічно сприяли реалізації злочинних операцій (яких-небудь їх частин) 

за визначену частку викрадених цінностей чи за іншими мотивами; 

- злочинні співтовариства (злочинні організації), як системи об'єднаних у групи осіб, що свідомо беруть 

участь своїми матеріальними, інтелектуальними, посадовими, організаторськими і виконавськими можливостя-

ми в реалізації єдиного плану колективної організованої злочинної діяльності чи якої-небудь її частини за визна-

чену частку злочинних доходів; 

- злочинні клани, як сукупність активно діючих і пов'язаних родинними, довірливими, тривалими службово-

посадовими чи кримінальними зв‘язками учасників злочинного формування та інших причетних до організова-

ної злочинної діяльності, знаючих про неї осіб, які прямо чи побічно сприяють реалізації планів організованої 

злочинної діяльності даного співтовариства, яких-небудь частин цієї діяльності за частку в кримінальних прибу-
тках, разові матеріальні винагороди чи з інших мотивів [2, с. 128-129]. 

Фахівці з Інтерполу, прагнучи по можливості більш повно відбити різноманітність досліджуваного явища, 

виділяють чотири види організованих злочинних груп:  



12 

- співтовариства за типом родин мафії з твердою ієрархією, внутрішніми правилами і «кодексом честі»; 

найчастіше багатопрофільні, що діють у різних сферах легального і нелегального бізнесу; 

- угруповання, що діють в одній чи декількох досить вузьких сферах незаконної діяльності та не мають та-

кої твердої структури; 

- злочинні групи, що формуються за етнічним принципом; 

- терористичні організації, що переслідують політичні цілі [цит по: 3, с.148]. 

Приведені та інші точки зору свідчать про відсутність серед дослідників єдиної думки із приводу рівнів, ти-

пу, характеру організованої злочинності і назви злочинних формувань. 

Ґрунтуючись на матеріалах дослідження практики і результатах анкетування оперативних і слідчих праців-

ників, можливо виділити наступні рівні організованої злочинної діяльності: 

- злочинна група, що виникає за попередньою змовою про спільне вчинення злочинів, у ряді випадків без 

визначеного лідера (як зародковий стан організованої злочинної діяльності); 

- організована злочинна група (ОЗГ) з чітким розподілом ролей, суворою співпідпорядкованістю, стійкістю 

(наприклад, організовані злочинні групи здирників, шахраїв, бандитські організовані злочинні групи та інші); 

- злочинна організація як стійке, ієрархічно організоване об'єднання осіб, не менш як із двоступінчатою сис-

темою управління, яке створене для систематичного здійснення корисливих злочинів і володіє (чи прагнуче во-

лодіти) системою захисту за допомогою корумпованих зв'язків; 

- злочинна організація створена як фінансово-промислова група, а саме -  організаційна структура, яка 

об‘єднує банки, промислові підприємства, торгові організації, найчастіше багатопрофільні, що діють у різних 

сферах легального і нелегального бізнесу; пов‘язані між собою єдиним технологічним циклом для підвищення 

конкурентоспроможності, зі своєю матеріальною і фінансовою базою, колегіальним органом управління, стату-

том, функціонально-ієрархічною системою, інформаційною базою, корумпованими зв'язками в органах держав-

ної влади, та переслідує політичні цілі. 

Необхідно особливо підкреслити, що характерним і, судячи з матеріалів практики, обов'язковим «супутни-

ком» останніх двох рівнів варто вважати корумповані зв'язки в державних структурах різних галузей влади. Як 

свідчать матеріали практики, ліквідуються лише ті формування, що не змогли знайти «загальну мову» у першу 

чергу з представниками місцевих органів влади і управління. Чим вище рівень організації, тим міцніше, вагомі-

ше і вищі його корумповані зв'язки в державних і правоохоронних органах. 

Від рівня організації злочинних організацій, а також від області його діяльності залежать і способи вчинення 

злочинів учасниками цих формувань, які досить різноманітні. Чим вище рівень організації співтовариства, тим 

витонченіші і ефективніші ці способи. 

Література: 
1. Гуров А.И. Красная мафия / А.И. Гуров. - М.: Самоцвет, 1995. - 352 с. 

2. Куликов В.И. Основы  криминалистической теории организованной преступной деятельности / В.И. Кули-

ков.- Ульяновск: Филиал Моск.ун-та, 1994.- 256с. 

3. Организованная преступность-2 / под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова.- М.: Криминалистическая Ассо-

циация, 1993. - 328 c. 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО АВТОБІЗНЕСУ 

 

Болгар О.В., аспірант кафедри криміналістики 

Національного університету «Одеська юридична академія» 

 

М. В. Салтевський, Л. Д. Самигін, М. П. Яблоков виділяють такі змістовні елементи злочинної діяльності як 

мета, об‘єкт, суб‘єкт, засоби та процес [зокрема, див.: 1, с. 86-87]. Метою злочинної діяльності є забезпечення 

умов існування осіб, які нею займаються, а її об‘єктом – те, на що вона спрямована задля реалізації своїх цілей: 

предмети матеріального світу, люди та правові відносини. Суб‘єкт злочинної діяльності має чітку антисуспільну 

спрямованість особистості, відповідні знання, уміння, навички, риси характеру. До засобів учинення злочинів у 

традиційному розумінні (матеріальні предмети, призначені для досягнення певного результату впливу на 

конкретний об‘єкт та заходи психологічного й іншого характеру, покликані забезпечити досягнення мети без 

застосування безпосередніх знарядь праці) у злочинній діяльності додаються як способи вчинення злочинів, так і 

сама організація злочинних угруповань [докладно див.: 2]. Мета діяльності завжди співвідноситься із засобом її 

реалізації, а засіб слугує меті, виконує те призначення, ті функції, що обумовлені метою 3, с. 68. Процес 

злочинної діяльності містить: 1) створення умов для здійснення злочинної діяльності; 2) підготовку та вчинення 

злочинів; 3) маскування злочинної поведінки та приховування слідів вчинених злочинів; 4) реалізацію (збут і 

використання) одержаного в результаті злочинної діяльності; 5) заходи із забезпечення життєздатності 

угруповання 4. 

Професор В. В. Тіщенко суттєво доповнює знання про зміст злочинної діяльності шляхом віднесення до неї 

категорій «результат» та «наслідки» такої діяльності. Під результатом злочинної діяльності, оцінка якого надає 

можливості робити висновок про ступінь злочинної кваліфікації, професіоналізму, організованості, уміння 

протидіяти слідчим органам, про мотиви, завдання та цілі злочинців, їх домінуючий, проміжний та кінцевий 
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характер, автор розуміє матеріальне втілення інтересів суб‘єкта у вигляді незаконно придбаних благ в 

основному майнового характеру, що спонукали його до злочинної діяльності, її кінцевий продукт. Суб‘єкт 

оцінює результат своєї діяльності як позитивний, якщо він цілком або хоча б частково збігається з поставленою 

метою, і як негативний, якщо він не призвів до досягнення такої мети. У свою чергу, під наслідками злочинної 

діяльності розуміються всі зміни, що відбулися в навколишньому середовищі, у фізичному, психічному й 

матеріальному стані осіб (злочинців, потерпілих, свідків), а також у їхній свідомості, що відбиває механізм 

кожного її епізоду [див.: 5, с. 32-34]. 

Саме підхід до розуміння поняття «злочинної діяльності», запропонований професором В. В. Тіщенком, на-

дає нам можливості сформулювати авторське визначення цього феномену у сфері кримінального автобізнесу. 

Така діяльність розуміється нами як активний протиправний вплив організованих злочинних угруповань на пра-

вовідносини, пов‘язані з правом власності на автотранспорт, та на окремих осіб – суб‘єктів цих правовідносин, 

здійснюваний за допомогою засобів такої діяльності (методів, прийомів, знарядь) шляхом протиправного, з ме-

тою матеріального збагачення, вилучення будь-яким способом автотранспортного засобу, його наступної легалі-

зації та збуту, вчинення інших злочинів і правопорушень, спрямованих на досягнення інтересів у цій сфері, що в 

своїй сукупності передбачає отримання злочинцями її результатів та пов‘язано з виникненням кримінально та 

криміналістично значимих наслідків. 

Серед засновників діяльнісного підходу до побудови криміналістичної характеристики саме організованої 

злочинності найкращий інструментарій відповідного аналізу запропоновано В. І. Куліковим. Цей інструментарій 

репрезентовано моделлю організованої злочинної діяльності, побудованою на трьох інформаційних блоках: 

1) технологічний, що містить відомості про предмет, механізм (спосіб) та обстановку організованої злочинної 

діяльності, тобто характеризує її із зовнішнього боку; 2) структурно-організаційний, що містить відомості про 

особливості формування злочинного угруповання, його структуру, функціональний розподіл ролей між 

учасниками, методи управління, рівень кримінального розвитку, сферу кримінальної активності, особливості 

функціонування та організації захисту від викриття, тобто характеризує її з внутрішнього боку; 3) особистісних 

елементів, що містить відомості про соціально-психологічну характеристику осіб, які входять до злочинного 

угруповання, а також характеристику психологічного стану самого угруповання як цілісного «кримінального 

організму» [6, с. 56]. 

Зазначені елементи пов‘язані один з одним та між ними існують кореляційні зв‘язки. Предмет злочинного 

посягання детермінує спосіб вчинення злочину, особу злочинця – члена ОЗУ, слідову картину злочину, 

характеризує особу потерпілого. Спосіб вчинення злочину відображає характерні властивості особистостей 

злочинців та прямо впливає на слідову картину злочину. Аналіз даних, що характеризують структуру ОЗУ, дає 

змогу з‘ясувати функціональні ролі конкретних учасників злочину, встановити мотиви, цілі злочинної 

діяльності. Поведінка злочинців перебуває в тісному взаємозв‘язку з поведінкою та способом життя потерпілого. 

Отже, аналіз «класичних» підходів до побудови криміналістичної характеристики окремих видів злочинів, а 

також здобутки діяльнісного підходу щодо розкриття її сутності, дозволяють згрупувати елементи 

характеристики злочинної діяльності у сфері кримінального автобізнесу у такі три блоки відомостей: по-перше, 

типова характеристика осіб й організованих злочинних угруповань; по-друге, предмет злочинного посягання та 

обстановка вчинення злочинів у сфері кримінального автобізнесу; по-третє, технологія злочинної діяльності у 

сфері кримінального автобізнесу, що передбачає висвітлення механізму незаконного заволодіння 

автотранспортом та способів легалізації й збуту викраденого автотранспорту 

Ми, безумовно, підтримуємо точку зору тих вчених, які одним із центральних елементів криміналістичної 

характеристики вважають відомості саме про спосіб вчинення злочину. З цього приводу вчені підкреслюють, що 

ознаки способу посідають особливе, домінуюче місце в системі криміналістичної характеристики. Це 

пояснюється, по-перше, тим, що спосіб злочину певним чином детермінований і дозволяє виявити взаємозв‘язки 

елементів криміналістичної характеристики, та, по-друге, його ознаки дуже важливі для відшукання слідів 

злочину й самого злочинця. Безпосередньо спосіб злочину є образом дії злочинця, що відбивається в певній 

системі взаємопов‘язаних операцій та прийомів підготовки, вчинення і приховування злочинів [7, с. 22]. 

Водночас, і технологічний підхід не є рідкісним. Вперше його запропонував ще в 1994 році В. І. Куліков, 

який тим самим став одним із засновників діяльнісного підходу до висвітлення проблем злочинності [див.: 6]. 

Згодом його було підтримано й в інших дослідженнях [зокрема див.:8; 9]. 

Так В. В. Тіщенко та А. А. Барцицька зауважують, що поступовий розвиток уявлень про технологічну 

природу злочинної діяльності та діяльності з розслідування злочинів зумовив формування технологічного підходу як 

напрямку дослідження закономірностей щодо реалізації комплексів взаємопов‘язаних дій та процедур, які 

застосовуються у певній послідовності, з метою досягнення необхідного результату в практиці злочинної, а також 

криміналістичної діяльності. Технологічний підхід, як різновид діяльнісного, відображає динамічні процеси 

діяльності двох протилежних типів: злочинної діяльності та діяльності з розслідування злочинів [9, с. 169-170]. 

Відштовхуючись від тих позицій, що спосіб вчинення злочину – це центральний елемент характеристики, 

який характеризує якісний бік злочину, а механізм – послідовний, технологічний бік злочинного діяння, ми 
приєднуємося до точки зору тих дослідників, які до предмету технологічного блоку відомостей про організовану 

злочинну діяльність відносять способи підготовки й вчинення злочинів, результати і наслідки злочинної 

діяльності, маскування злочинної поведінки та приховування слідів вчинення злочинів [10]. 
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Передусім необхідно підкреслити, що вивчення слідчої і судової практики, а також спеціальної літератури, 
дозволяє виділити декілька спеціалізацій у діяльності ОЗУ в сфері кримінального автобізнесу: по-перше, 
повернення викрадених транспортних засобів їх власникам після отримання певної «винагороди», яка варіюється 
від однієї третини до половини ринкової вартості автомобіля (з метою документування таких випадків особливого 
значення набуває методика боротьби із вимаганнями у частині застосування такого способу документування, як 
проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту); по-друге, спеціалізація 
на так званих «двійниках», тобто викрадення автомобілів з метою перепродажу в іншому регіоні під документами 
аналогічних транспортних засобів; по-третє, викрадення транспортних засобів з метою їх подальшого перепродажу 
зі зміненими номерами під «замовлення». 

У найменшому ступені для діяльності ОЗУ у сфері кримінального автобізнесу на сьогодні характерна 
спеціалізація на викраденні автомобілів з метою їх використання як «донорів» ‒ розукомплектування на 
запчастини та їх продаж. 

Що стосується безпосередньо способів вчинення злочинів у сфері кримінального автобізнесу, то їх знання має 
величезне значення для криміналістичної характеристики злочинності даного виду. Уявляється, що під ними 
необхідно розуміти всю систему дій учасників організованих злочинних угруповань з готування, вчинення і 
приховання слідів злочинів у сфері кримінального автобізнесу, спрямовану на злочинне заволодіння, легалізацію і 
збут кримінальних автотранспортних засобів.  

Таким чином у якості висновку необхідно зазначити, що складовими злочинної діяльності у сфері 
кримінального автобізнесу є: механізм незаконного заволодіння автотранспортними засобами, способи підробки 
документів, зміни позначень маркування вузлів і агрегатів, а також легалізація кримінальних автотранспортних 
засобів та їх збут. 
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ЩОДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 
Бутенко Е.К., слухача факультету № 2 ННІЗДН 

Одеського державного університету внутрішніх справ 
Науковий керівник: Ноздрін Д.О., доцент кафедри ОРД факультету № 1 

 Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 
 
Відповідно до ст. 91 КПК України, серед обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні, зазначені вид і розмір шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням. 
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення 

для кримінального провадження. 
Як відомо, процес збирання доказів передбачає здійснення сторонами кримінального провадження певних 

дій, серед яких: пошук і виявлення доказів, фіксація доказової інформації, вилучення та збереження доказів для 
їх подальшого дослідження, оцінка й використання отриманих доказів у ході доказування у кримінальному 
провадженні та інші. 

Серед шляхів збирання доказів сторонами кримінального провадження, перелічених у ст. 93 КПК, є й такі, що 
передбачають участь спеціаліста і потребують використання спеціальних знань, а саме: витребування та отримання 
висновків експертів, проведення процесуальних дій, таких як обшук, огляд, слідчий експеримент тощо. 
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За сучасною юридичною доктриною спеціальні знання – це незагальновідомі знання, що не мають масового 

поширення та якими володіє обмежене коло фахівців, тому застосування спеціальних знань у досудовому 

розслідуванні базується, насамперед, на залученні до процесу розслідування спеціаліста й експерта, тобто осіб, 

які володіють такими спеціальними знаннями та навичками.   

Залучення фахівців – це не лише доцільна форма застосування спеціальних знань і технічних засобів під час 

провадження слідчих дій, але й гарантія якісного та ефективного виконання слідчим усього спектра своїх 

професійних обов‘язків у конкретних умовах. 

Під час досудового розслідування злочинів слідчі мають справу як із традиційними для криміналістики, так і 

з нетрадиційними слідами злочинної діяльності та речовими доказами. З метою забезпечення належної 

ефективності окремих слідчих (розшукових) дій бажаною, а то й обов‘язковою, слід вважати участь спеціаліста 

у проведенні відповідної дії. Завдання спеціаліста полягає в тому, щоб на підставі своїх знань він сприяв 

слідчому у виявленні та вилученні слідів злочину, предметів і документів, що можуть бути речовими доказами у 

кримінальному провадженні, і з цією метою брав активну участь у процесуальній дії.  

Частиною 1 ст. 71 КПК України передбачена участь у кримінальному провадженні спеціаліста-консультанта, 

а ч. 2 ст. 71 КПК України – можливість залучення спеціаліста для надання безпосередньої технічної допомоги 

(фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо) сторонами 

кримінального провадження і судом під час судового розгляду. 

Найчастіше до участі в слідчих діях залучаються спеціалісти-криміналісти – співробітники експертно-

криміналістичних підрозділів органів Національної поліції, котрі мають відповідну криміналістичну підготовку, 

з метою використання їх спеціальних знань у збиранні та фіксації слідів на місті скоєння злочину. 

Спеціаліст як консультант – поки що відносно нова фігура в судочинстві, і його діяльність у процесі, як 

обізнаної особи, задіяна далеко не повною мірою. 

Довідково-консультативна форма використання спеціальних знань може застосовуватися сторонами та їх 

представниками в ході збирання доказів. Так, спеціаліст може вказати адвокату чи слідчому на об‘єкти, які в 

майбутньому можуть набути статусу речових або документальних доказів. Мета сторін кримінального 

провадження на стадії збирання доказів – установлювати, в чому саме полягають особливості досліджуваних 

речей і документів та явищ, використовуючи його знання. 

Особливо важливо, щоб спеціаліст мав не лише спеціальні знання в певній галузі, але й достатні навички їх 

застосування на практиці. 

На етапі вилучення або відібрання зразків може бути використана допомога спеціаліста у створенні обставин 

та умов отримання зразків, застосуванні інструментів і приладів, визначенні якості та достатньої кількості 

отриманих зразків, роз‘ясненні правил і способів їх вилучення або одержання, пакування та зберігання до часу 

передачі експерту тощо. Під час складання протоколу спеціаліст допоможе слідчому правильно вказати назву 

зразків, описати їх якість, особливості упаковки та інші обставини, які повинні бути в ньому відображені. При 

отриманні окремих зразків важливо дотримуватися й специфічних правил, які випливають з їх особливостей, а 

також існуючих технічних, санітарних та інших нормативів. Допомога спеціаліста має важливе значення не 

тільки під час відбору зразків, а й при оцінці їх достатності та придатності для дослідження. 

Експертиза теж є формою застосування суб‘єктами судово-експертної діяльності спеціальних знань у 

судочинстві. Співробітник експертного підрозділу судово-експертної установи чи експерт, який не працює в 

експертній установі, беручи участь у проведенні слідчих (розшукових) дій, також використовує свої спеціальні 

знання. Це зумовлює наявність певних співпадінь у процесуальному статусі спеціаліста й експерта. Так, і 

експерт, і спеціаліст як суб‘єкти діяльності, що пов‘язана із застосуванням спеціальних знань, повинні володіти 

такими знаннями, бути незацікавленими в результатах кримінального провадження. 

Також існують проблемні питання при залученні фахівців як спеціалістів, так і експертів у кримінальному 

провадженні. 

Кримінальним процесуальним законом введено сукупність негласних слідчих (розшукових) дій (глава 21 

КПК України). 

Проведення деяких із таких дій, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 

КПК) і з електронних інформаційних систем (ст. 264 КПК), здійснення аудіо-, відеоконтролю особи (ст. 260 

КПК), місця (ст. 270 КПК) та інших – неможливе без застосування технічних засобів і залучення відповідних 

обізнаних осіб. Хто повинен здійснювати такі складні технічні операції, законом не визначено. Очевидно, що їх 

виконавцем повинен бути спеціаліст, однак до завдань із технічної допомоги спеціаліста, перелічених у ч. 2 ст. 

71 КПК, вказані дії не віднесено, проте можливість залучення таких спеціалістів імовірно визначена 

законодавством у п. 6 ст. 246 КПК України, яким передбачено участь у проведенні таких дій, крім перелічених у 

ньому процесуальних осіб, ще й «інших».  

Усі ці проблемні питання потребують подальшого законодавчого врегулювання та впровадження у 

практичну діяльність. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

 
Васютинська А.М., слухач магістратури 2-ої групи факультету № 1  

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

В умовах сучасного сьогодення виникає потреба в обговоренні актуальних проблем правового регулювання 

діяльності оперативно–розшукових підрозділів. Нажаль, українське законодавство зазнає швидких змін, які не 

завжди вдається реалізувати в ході практичної діяльності співробітників Національної поліції України. 

Відповідно до положень та норм Кримінального процесуального кодексу України правове регулювання опе-

ративно-розшукової діяльності здійснюється на основі нових концептуальних підходів. У главі 21 КПК України 

визначено особливий самостійний різновид слідчих дій – негласних слідчих (розшукових) – як повноцінних 

процесуальних засобів досудового слідства. Серед них: (а) негласне отримання зразків, необхідних для порівня-

льного дослідження; (б) виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи 

чи злочинної організації; (в) контроль за вчиненням злочину; (г) аудіо-, відеоконтроль місця; (д) спостереження за 

особою, річчю або місцем; (е) установлення місцеперебування радіоелектронного засобу; (є) обстеження публічно 

недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; (ж) дослідження інформації, отриманої при застосуванні техні-

чних засобів; (з) аудіо-, відеоконтроль особи; (и) арешт, огляд і виїмка кореспонденції; (к) зняття інформації з транс-

портних телекомунікаційних мереж; (л) зняття інформації з електронних інформаційних систем тощо [1]. 

Відповідно до ст.3 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»: Правову основу оперативно-

розшукової діяльності становлять: Конституція України, цей Закон, Кримінальний, Кримінальний процесуаль-

ний, Митний кодекси України, закони України про прокуратуру , поліцію, Службу безпеки, Державну прикор-

донну службу України, Державну кримінально-виконавчу службу України, державну охорону органів державної 

влади України та посадових осіб, статус суддів, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві, державний захист працівників суду і правоохоронних органів, інші законодавчі акти та міжнарод-

но-правові угоди і договори, учасником яких є Україна [2]. 

Після аналізу даної статті можна прийти до висновку, що нормативно-правові акти, які регламентують опера-

тивно-розшукову діяльність, можна поділити на три групи: 

а) Конституція України і відповідні закони України; 

б) нормативно-правові акти міністерств, відомств та судових органів; 

в) міжнародно-правові акти, учасником яких є Україна. 

Необхідно звернути особливу увагу на те, що однозначно керуватися в організації оперативно-розшукових 

заходів нормами чинного КПК України практично неможливо. Зазначене обґрунтовується тим, що відповідно до 

вимог ст. 246, 248–250, якими визначено порядок організації негласних слідчих (розшукових) дій, не забезпечу-

ють однозначного тлумачення суб‘єктами правозастосування змісту клопотання про проведення відповідних 

оперативно-розшукових заходів, підстав та порядку його розгляду судом [3]. 

Крім того, особливих розбіжностей на сучасному законодавчому рівні зазнає питання щодо використання у 

оперативно-розшуковій діяльності несправжніх (імітаційних) та ідентифікованих (помічених) засобів, оскільки 

відповідно до внесених до п. 17 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та ст. 273 

чинного КПК України змін їх створення та використання здійснюється лише у кримінальному провадженні. На-

рікання можуть викликати норми Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», які встановлюють 

засади використання відносин конфіденційного співробітництва в оперативно-розшуковому провадженні, про-

курорського нагляду за законністю її ведення, гарантії соціально-правового захисту співробітників оперативно-

розшукових підрозділів та осіб, що добровільно співпрацюють з ними на негласній основі [4]. 

Ці та інші питання вказують на те, що назріла потреба у прийнятті нормативного акта, за яким би комплексно 

регулювалося ведення оперативно-розшукової діяльності уповноваженими суб‘єктами. «Підлаштування» заста-

рілого оперативно-розшукового закону під зміст нового Кримінального процесуального кодексу, який зовсім по-
іншому розглядає питання пошуку та фіксації фактичних даних, які використовуються у доказуванні на окремих 

стадіях кримінального провадження, не вирішить проблем нормативно-правового регулювання оперативно-

розшукової діяльності. Тому,  варто зазначити, що існує нагальна потреба у розробці нормативного акта, який би 

встановлював засади ведення оперативно-розшукової діяльності уповноваженими суб‘єктами. Правильність викла-
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деної думки підтверджується рядом законодавчих ініціатив, що час від часу виникають у парламенті на предмет роз-

робки та прийняття нового Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». Але чинний Кримінальний 

процесуальний кодекс висуває нові якісні вимоги до змісту оперативно-розшукового законодавства. [5]. 

Викладене обумовлює необхідність приведення норм оперативно-розшукового закону відповідно до КПК 

України з урахуванням особливостей ведення оперативно-розшукової діяльності.  

Враховуючи те, що негласна діяльність органів досудового розслідування досить детально врегламентована, 

подібні за якістю та рівнем деталізації норми повинні міститися в оперативно-розшуковому законі, щоб забезпе-

чити кореляцію їх змісту. Отже, слід зазначити на необхідності розробки та прийняття нового оперативно-

розшукового закону, зокрема Оперативно-розшукового кодексу України. 
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Національного університету» Одеська юридична академія»,   

доктор юридичних наук, доцент 

 
КПК України, закріпивши в ст. 41 КПК наявність у кримінальному провадженні таких учасників, як 

оперативні підрозділи, чітко не визначив межі їх кримінально-процесуальної діяльності, що негативно впливає 

на реалізацію їх повноважень, зокрема щодо протидії організованій злочинній діяльності. Оперативні підрозділи 

є учасниками кримінального провадження, однак у п. 19 ст. 3 КПК вони взагалі не згадуються, а ст. 41 КПК – 

«Оперативні підрозділи» – розміщена у параграфі 2 Глави 3, що регламентує статус учасників з боку 

обвинувачення.   

На практиці та в науковій літературі виділено ряд проблем, пов'язаних з діяльністю оперативних підрозділів. 

Переважно вони пов'язані з вельми лаконічним визначенням кримінально-процесуальної компетенції цього 

учасника кримінального провадження в ст. 41 КПК.  

Так, КПК чітко не визначає, які саме слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дій можуть бути 

доручені оперативним підрозділам. Це питання має вирішуватися в межах загальної методичної рекомендації: 

доручення слідчого оперативному підрозділу може мати місце лише в крайніх випадках, обумовлених ситуацією 

кримінального провадження, або якщо в слідчого немає навичок, необхідних для проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії й він переконаний, що краще цю роботу зробить оперативний підрозділ [1, 7]. 

Є певні складнощі з обсягом дій, що можуть здійснюватися при виконанні доручення. Правильно звертається 

увага на те, що здійснення деяких слідчих (розшукових) дій неможливо без застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження [2, 379], однак ст. 41 не передбачає можливості доручення проведення процесуальних 

дій. Тому виникає питання про можливість їх здійснення. О.В. Швидкова зазначає, що співробітник оперативного 

підрозділу під час виконання доручення уповноважений здійснювати інші процесуальні дії, які проводяться без 

ухвали слідчого судді чи погодження з прокурором, та без яких виконання дорученої слідчої (розшукової) дії стає 

неможливим. Наприклад, правомірним буде застосування співробітником оперативного підрозділу норм, що ви-

значають порядок виклику особи на допит, оскільки без такого виклику проведення допиту свідка за місцем досу-

дового розслідування стає неможливим (ст.ст. 133, 135-137 КПК України). Однак, якщо під час виконання дору-

чення виникають підстави для проведення процесуальних дій, які мають здійснюватись за ухвалою слідчого су-

дді, співробітник оперативного підрозділу не вправі ініціювати винесення такої ухвали [2, 379-380]. Цей підхід є логі-

чним і обґрунтованим багаторічною практикою взаємодії слідчого та оперативних підрозділів, однак, на жаль, таким, 
що формально суперечить КПК, адже виклик складно включити до процедури проведення допиту, тому формально 

виклик повинен здійснювати слідчий, а допит – співробітник оперативного підрозділу. Що стосується тимчасового 

вилучення майна, то його можна розглядати як складову огляду й обшуку, і, відповідно, вважати, що окремого дору-

чення на це не потрібно, а вони здійснюються при виконанні доручення про огляд та обшук.  

http://infopedia.su/6x591f.html
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Більше того, ст. 41 не передбачає можливості доручення проведення процесуальних дій, однак ч. 3 ст. 281 

КПК передбачає можливість доручення їм розшуку, що суперечить ст. 41 КПК, але, враховуючи, що ст. 281 є 

спеціальною, вона має пріоритет при вирішенні цієї колізії.  

Відповідно, ця проблема може бути вирішена лише шляхом внесення змін до ст. 41 КПК щодо можливості 

надання слідчим, прокурором доручення для виконання «інших процесуальних дій».   

Є проблема й доручень щодо проведення обшуків. Так, як звертає увагу О.Ю. Татаров, відповідно до ч. 1 

ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим 

або прокурором і вказана норма закону не містить положень щодо можливості проведення обшуку оперативним 

працівником за дорученням слідчого [3, 185]. Слідчі судді в такій ухвалі зазначають безпосередньо слідчого, 

якому надається дозвіл на обшук (ініціатора слідчої дії, який склав клопотання) [4, 69]. Слід звернути увагу на 

те, що ст. 236 КПК взагалі позбавляє слідчого суддю можливості дати доручення оперативному підрозділу чи 

його співробітнику на виконання ухвали про обшук. Лише для виконання ухвали, постановленої в порядку 

ст. 166 КПК, є виняток – слідчий суддя, суд доручає забезпечення проведення обшуку слідчому, прокурору або 

органу внутрішніх справ. 

Тому ця проблема, на перший погляд, може бути вирішена двома шляхами: 1) надати слідчому судді повно-

важення доручати виконання ухвали оперативному підрозділу; 2) надання можливості виконання ухвал слідчих 

суддів оперативним підрозділам за дорученням слідчих (як пропонує О.Ю. Татаров [1, 69-70]). Перший шлях є 

проблемним з точки зору того, що КПК не зобов'язує оперативні підрозділі виконувати ухвали слідчого судді. 

Другий – що слідчий або прокурор передоручає виконання ухвали слідчого судді, що не є логічним, оскільки 

лише в законі чи в судовому рішенні прямо може бути вказаний орган або особа, який (яка) має його виконува-

ти; у протилежному випадку допустимість зібраних доказів може бути поставлена під сумнів. Відповідно, слід у 

ст. 236 КПК передбачити, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана 

слідчим, прокурором чи оперативним підрозділом, а ч. 2 ст. 235 доповнити пунктом 7 такого змісту: «7) орган 

або особа, якій доручається виконання ухвали». У свою чергу, ч. 3 ст. 41 КПК слід викласти у такій редакції: 

«Доручення слідчого, прокурора, ухвали слідчих суддів, ухвали судів щодо проведення слідчих (розшукових) 

дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій є обов‘язковими для виконання оператив-

ним підрозділом». 

Слід звернути увагу й на те, що КПК не закріпляє таку форму взаємодії, як сприяння слідчому при здійсненні 

проведенні слідчих (розшукових) дій, однак вона передбачена Інструкцією з організації взаємодії органів досу-

дового розслідування з іншими органами й підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні й розслі-

дуванні кримінальних правопорушень (затверджено Наказом МВС України № 700 від 14.08.2012 р.). Так, п. 7.3. 

Інструкції передбачає, що слідчий, ураховуючи наявну інформацію про можливе знаходження в місці проведен-

ня обшуку осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення; особливо небезпечних і вилучених з 

обігу предметів і речовин, а також обставини, що можуть перешкодити або ускладнити проведення обшуку, на 

підставі доручення вправі залучити співробітників оперативних підрозділів, інших органів та підрозділів внут-

рішніх справ для участі в проведенні цієї слідчої дії. Однак, безумовно, неузгодженість правових норм залишає 

відкритим питання щодо правомірності залучення співробітників оперативних підрозділів до проведення огляду 

та обшуку як інших учасників кримінального провадження [2, 382]. Відповідно, це питання має бути вирішене 

шляхом внесення доповнень до ч. 1 ст. 41 КПК, а саме вказівки на те, що співробітники оперативних підрозділів 

можуть бути залучені слідчим або прокурором при проведенні слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшу-

кових) та інших процесуальних дій. 

Проектом Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо слідчих, які 

здійснюють досудове розслідування (№ 4444 від 14.03.2014 р.) пропонується удосконалити регламентацію ком-

петенції оперативних підрозділів, зокрема, друге речення частини 2 статті 41 КПК викласти в такій редакції: 

«Співробітники оперативних підрозділів, інші уповноважені службові особи мають право здійснювати процесу-

альні дії в кримінальному провадженні в межах доручення слідчого, у тому числі звертатися з клопотанням до 

слідчого судді чи прокурора». Вважаємо, ця пропозиція потребує уточнення. Так, незрозуміло, з яких питань 

оперативні підрозділи повинні мати повноваження звертатися саме до прокурора. Так, якщо прокурор доручає 

виконання процесуальної дії, щодо проведення якої ним винесено постанову, то, відповідно, «дозвіл» на її про-

ведення вже отримано від прокурора. Якщо слідчий доручає виконання процесуальної дії, прийняття рішення 

про проведення якої потребує погодження прокурора, то він повинен отримати це погодження самостійно, без 

участі оперативних підрозділів. Тому ця пропозиція має бути відкоректована.  

Вважаємо, що запропоновані зміни ст. 41, 235, 236 КПК хоча й мають у деяких аспектах дискусійний харак-

тер, здатні позитивно вплинути на вдосконалення діяльності оперативних підрозділів, зокрема й у контексті 

протидії організованій злочинній діяльності.  

Література: 

1. Бесчастний В.М. Правила взаємодії слідчого з оперативними підрозділами з розкриття злочинів за новим 

Кримінальним процесуальним кодексом України // Розкриття злочинів за новим Кримінальним процесуальним 
законодавством України: Матеріали науково-практичної конференції «Розкриття злочинів за новим Криміналь-

ним процесуальним законодавством України», 8 листопада 2012 р. – К: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С. 6-8. 



19 

2. Швидкова О.В. Процесуальні повноваження оперативних підрозділів на стадії досудового розслідування // 

Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. - Серия «Юридические нау-

ки». – Том 26 (65). - 2013. - № 2-1 (Ч. 2). - С. 377-383. 

3. Татаров О.Ю. Застосування деяких положень КПК України потребує унормування // Митна справа. – 2013. - 

№ 4(88). – Ч. 2. – Кн. 1. – С. 182-187.  

4. Татаров О. Особливості досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом 2012 року // 

Слово Національної школи суддів України. – 2013. - № 4 (5). – С. 63-70.  

 

 

ВЗAЄМOДІЯ СЛІДЧИХ ТA OПEРAТИВНO-РOЗШУКOВИХ ПІДРOЗДІЛІВ ПРИ РOЗКРИТТІ ТA 

РOЗСЛІДУВAННІ ШAХРAЙСТВ 

 

Гриневич А.Ю., курсант 3-го курсу факультету № 1  

Одеського державного університету внутрішніх справ 
Науковий керівник: Ноздрін Д.О., доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності  

факультету № 1 Одеського державного університету  
внутрішніх справ,кандидат юридичних наук 

 

За офіційними статистичними даними МВС Укрaїни шaхрaйствo сeрeд інших кoрисливих злoчинів прoти 

влaснoсті склaдaє, нa пeрший пoгляд, дoвoлі нeзнaчну чaстку (3-4%). Aлe пoпри цe, бoрoтьбa з шaхрaйствoм яв-

ляється aктуaльним нaпрямкoм діяльнoсті прaвooхoрoнних oргaнів. Зoкрeмa, тoму, щo стaтистичні дaні нe 

відтвoрюють рeaльнoгo стaну рeчeй щoдo кількoсті вчинeних злoчинів дaнoгo нaпрямку. Aджe дaлeкo нe всі 

пoтeрпілі звeртaються з відпoвідними зaявaми дo прaвooхoрoнних oргaнів, відчувaючи і зaмoвчуючи чaстку 

влaснoї вини в ситуaції, щo склaлaся (нaприклaд, пoгнaлися зa нaживoю, стaли жeртвoю в рeзультaті влaснoї 

жaдібнoсті aбo нeвипрaвдaнoї дoвірливoсті).  

Oпeрaтивнo-рoзшукoвa діяльність, яку здійснюють oпeрaтивні підрoзділи нaціoнaльнoї пoліції, є вaжливoю 

фoрмoю прoтидії злoчиннoсті, зoкрeмa злoчинaм прoти влaснoсті дo яких віднoситься шaхрaйствo. 

Пoпeрeджeння тa рoзкриття тaких злoчинів пoв‘язaнo зі знaчним oбсягoм oпeрaтивнo-рoзшукoвoї рoбoти тa 

спeцифічністю умoв їх рoзслідувaння.  

Тoму мeта доповіді пoлягaє в тoму, щoб нa oснoві aнaлізу вітчизняного зaкoнoдaвствa, зoкрeмa Зaкoну 

Укрaїни «Прo оперативно-розшукову діяльність» визнaчити сутність тeoрeтикo-прaвoвих oснoв пoпeрeджeння 

тa рoзкриття шaхрaйствa тa рoзглянути oсoбливoсті oргaнізaції тa функціoнувaння взaємoдії слідчoгo з 

oпeрaтивними підрoзділaми тa іншими суб‘єктaми в кримінaльнoму прoвaджeнні в кoнтeксті склaдoвoгo 

eлeмeнтa мeтoдики рoзслідувaння злoчинів тa нaдaти нaукoвo oбґрунтoвaні прoпoзиції із зaзнaчeних питaнь.  

У Кримінaльнoму кoдeксі Укрaїни пeрeдбaчeнa відпoвідaльність зa вчинeння шaхрaйствa в стaттях 190, 192, 

222, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 362, 410. Тaк, нaприклaд: ст. 190̉ «Шaхрaйствo», ст. 192 «Зaпoдіяння мaйнoвoї 

шкoди шляхoм oбмaну aбo злoвживaння дoвірoю», ст. 222 «Шaхрaйствo з фінaнсoвими рeсурсaми», ст. 357 «Ви-

крaдeння, привлaснeння, вимaгaння дoкумeнтів, штaмпів, пeчaтoк, зaвoлoдіння ними шляхoм шaхрaйствa чи 

злoвживaння службoвим стaнoвищeм aбo їх пoшкoджeння», ст. 362 «Викрaдeння, привлaснeння, вимaгaння 

кoмп‘ютeрнoї інфoрмaції aбo зaвoлoдіння нeю шляхoм шaхрaйствa чи злoвживaння службoвим стaнoвищeм» [1].  

Відпoвіднo дo ч. 1 ст. 38, ч. 1 ст. 41 КПК Укрaїни пo вищe нaвeдeним злoчинaм дoсудoвe розслідування 

прoвaдиться співрoбітникaми oпeрaтивних підрoзділів Нaціoнaльнoї поліції [2]. Крім тoгo під чaс викoнaння 

дoручeнь слідчoгo, співрoбітник oпeрaтивнoгo підрoзділу кoристується пoвнoвaжeннями слідчoгo. Мoвa, 

зрoзумілo, нe йдe прo бeспoсeрeдньo оперативно-розшукову діяльність, oскільки вoнa, як прaвилo, мaє місцe дo 

відкриття кримінaльнoгo прoвaджeння, хoчa в oкрeмих випaдкaх оперативно-розшукова діяльність мoжe здійс-

нювaтись і в мeжaх відкритoгo кримінaльнoгo прoвaджeння. Стаття 7 Зaкoну Укрaїни «Прo оперативно-

розшукову діяльність» визнaчaє вичeрпний пeрeлік oбoв‘язків тa пoвнoвaжeнь oпeрaтивних підрoзділів, зoкрeмa 

підрoзділів кримінaльнoї пoліції. Тoбтo, як ми бaчимo, в хoді рoзслідувaння злoчинів прaцівники oпeрaтивних 

підрoзділів пoвинні співпрaцювaти із слідчим. Нe дивнo, щo питaння взaємoдії у сфeрі oпeрaтивнo-рoзшукoвoї 

діяльнoсті прoдoвжує дoсліджувaтись вчeними. 

Oдним із пeрших у тeoрії оперативно-розшукової діяльності пoняття «взaємoдії oпeрaтивних aпaрaтів oргaнів 

внутрішніх спрaв» зaпрoвaдив O.Г. Лєкaрь. Він під цим явищeм рoзумів спільні aбo пoгoджeні зa чaсoм, місцeм 

тa мeтoю дії двoх і більшe підрoзділів (oргaнів) щoдo вирішeння кoнкрeтних зaвдaнь бoрoтьби зі злoчинністю [4, 

С. 129]. 

В.В. Івaнoв під взaємoдією oпeрaтивнo-рoзшукoвих підрoзділів зі слідчим рoзглядaє oргaнізoвaний згіднo із 

чинним зaкoнoдaвствoм і відoмчими нoрмaтивними aктaми прoцeс ділoвoгo співрoбітництвa (узгoджeних aбo 

спільних зaхoдів), спрямoвaний нa вирішeння зaвдaнь кримінaльнoгo судoчинствa і зaбeзпeчeння бeзпeки 

учaсників кримінaльнoгo прoцeсу (судoчинствa) [5, С. 17].  
Oтжe, мoжнa зрoбити виснoвoк, щo пoгляди нaукoвців при визнaчeнні пoняття «взaємoдії» у кримінaльнoму 

прoвaджeнні слідчoгo з oпeрaтивними підрoзділaми дeщo різняться. Звіснo, щo дaні рoзбіжнoсті oбумoвлeні 

нaявністю бaгaтьoх мoжливих суб‘єктів в склaдній систeмі взaємoдії слідчoгo у дoсудoвoму рoзслідувaні кри-

мінaльних прaвoпoрушeнь. Дo тoгo ж нaвіть в КПК Укрaїни нeмaє зaкoнoдaвчoгo визнaчeння (дeфініції) пoняття 
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«взaємoдія». Хoчa якщo звeрнутись дo стaтeй 40 і 41 тa ряду інших стaтeй КПК Укрaїни, тo ми бaчимo, щo в них, 

тaк чи інaкшe, визнaчeні зaгaльні мeжі пoвнoвaжeнь слідчoгo й oпeрaтивних підрoзділів під чaс здійснeння 

взaємoдії у кримінaльнoму прoвaджeнні. Згіднo зaзнaчeних нoрм, бeзпoсeрeдня взaємoдія здійснюється нa 

підстaві дoручeння слідчoгo oпeрaтивним підрoзділaм щoдo прoвeдeння слідчих (рoзшукoвих) дій тa нeглaсних 

слідчих (рoзшукoвих) дій і зoрієнтoвaнa нa рoзслідувaння злoчинів і рoзшук підoзрювaних, місцeзнaхoджeння 

яких нeвідoмe. Отже, відпoвіднo дo п. 2 ч. 1 ст. 7 Зaкoну Укрaїни «Прo оперативно-розшукову діяльність» 

підрoзділи, які здійснюють ОРД зoбoв'язaні викoнувaти письмoві дoручeння слідчoгo, вкaзівки прoкурoрa тa 

ухвaли слідчoгo судді, суду і зaпити пoвнoвaжних дeржaвних oргaнів, устaнoв тa oргaнізaцій прo прoвeдeння 

oпeрaтивнo-рoзшукoвих зaхoдів [3].  

Тoбтo в дaнoму випaдку ми бaчимo дeяку нeузгoджeність в зaкoнoдaвчих aктaх. A сaмe в тoму, щo в КПК 

Укрaїни нa відміну від Зaкoну Укрaїни «Прo оперативно-розшукову діяльність», для слідчих нe пeрeдбaчeнo 

мoжливість зaлучaти oпeрaтивні підрoзділи дo взaємoдії шляхoм, дoручeння їм прoвoдити oпeрaтивнo-рoзшукoві 

зaхoди, хoчa пoтрeбa в цій фoрмі взaємoдії слідчoгo і oпeрaтивних підрoзділів прaктичнo існує. 

Щo ж стoсується шaхрaйствa, тo при рoзслідувaння тaких злoчинів oснoвними зaдaчaми взаємодії є – пoвнe, 

всeбічнe і oб‘єктивнe рoзслідувaння злoчинів; свoєчaснe виявлeння тa притягнeння дo кримінaльнoї 

відпoвідaльнoсті oсіб, які їх вчинили; встaнoвлeння місцeзнaхoджeння oсіб, яких oгoлoшeнo у рoзшук; 

прoвeдeння зaхoдів, щoдo відшкoдувaння зaпoдіянoї шaхрaйствoм мaтeріaльнoї і мoрaльнoї шкoди. 

Мoжнa виділити нaступні прoцeсуaльні фoрми взaємoдії слідчoгo з прaцівникaми oпeрaтивних підрoзділів тa 

спeціaлістaми під чaс рoзслідувaння дaнoгo виду злoчинів прoти влaснoсті: oгляд місця пoдії; ствoрeння слідчo-

oпeрaтивнoї групи тa включeння дo її склaду oпeрaтивних прaцівників тa спeціaлістів; нaдaння дoручeнь нa 

прoвeдeння oпeрaтивнo-рoзшукoвих зaхoдів тa слідчих дій, в тoму числі віднoснo oсіб, зaтримaних зa вчинeння 

злoчину тa взятих під вaрту; зaлучeння oпeрaтивних прaцівників тa спeціaлістів під чaс прoвeдeння oкрeмих слі-

дчих дій; нaдaння oпeрaтивним підрoзділaм пoстaнoв прo привід oбвинувaчувaнoгo, свідків тa інших oсіб, у 

випaдкaх, пeрeдбaчeних зaкoнoм; нaдaння дoручeнь підрoзділaм, які здійснюють оперативно-розшукову діяль-

ність щoдo рoзшуку oбвинувaчeнoгo у кримінальному провадженні (ст.ст. 215, 223 КПК Укрaїни). 

Умoвoю eфeктивнoсті рoзслідувaння спрaв прo шaхрaйствo є чіткa взaємoдія між oргaнами дoсудoвoгo 

слідствa та оперативними підрозділами. Як пoкaзує практика, нaйбільш швидке і якісне рoзслідувaння 

прoвoдиться тoді кoли oпeрaтивний прaцівник і слідчий прaцюють злaгoджeнo, в aтмoсфeрі взaємнoї дoвіри і 

тoвaриськoї співпрaці, пoгoджeнoсті дій тa сувoрoгo дoтримaння вимoг зaкoнів і нoрмaтивних aктів, кoли між 

ними нe виникaє нeпoрoзумінь і успішнo викoристoвуються прoцeсуaльні тa інші мeтoди при збирaнні 

oрієнтуючoї інфoрмaції і дoкaзів. 
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ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ ВІДНОСНО ОСОБИ  ЗА ЇЇ ЗГОДОЮ  

В МЕЖАХ ОПЕРАТИВНОЇ РОЗРОБКИ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ФОРМУВАНЬ 

 
Грібов М.Л., старший науковий співробітник, 

професор кафедри оперативно-розшукової діяльності 

Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, 
 

У ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» подано перелік прав оперативних підрозділів 

та встановлено порядок їх реалізації. Ці права, здебільшого, відповідають  конкретним оперативно-розшуковим 

заходам, що проводяться оперативними підрозділами в межах провадження в оперативно-розшуковій справі. 

Майже всі вони за своїм змістом кореспондуються з негласними слідчими (розшуковими) діям, що встановлю-

ються гл. 21 КПК України. Так, у п. 2, 4, 7 ‒ 12, 14, 17 частини  першої ст. 8  Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність» зазначено, що визначені у них права реалізуються згідно з положеннями відповідних ста-

тей гл. 21 КПК України КПК. 

Частина друга вказаної статті встановлює, що прийняття рішення про проведення оперативно-розшукових 

заходів, подання та розгляд відповідних клопотань, проведення оперативно-розшукових заходів, фіксація та ви-
користання їх результатів, проведення цих заходів до постановлення ухвали слідчого судді та інші питання їх 

проведення регулюються згідно з положеннями глави 21 КПК України. 

У цій главі встановлено чіткий порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД), а відповідно 

і тих оперативно-розшукових заходів, що з ними кореспондуються.  Переважна більшість з них передбачає не-
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обхідність одержання ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення відповідної НСРД (ОРЗ). Лише для  здо-

буття відомостей з електронних інформаційної системи або її частини, доступ до якої не обмежується її власни-

ком, володільцем або утримувачем або не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту (ч. 2 ст. 268 КПК 

України),  візуального спостереження за місцем або річчю (ст. 269 КПК України), контролю за вчиненням зло-

чину (ст. 271 КПК України) та виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої 

групи чи злочинної організації (ст. 272 КПК України) одержання такої ухвали не передбачене. При цьому, ч. 8 

ст. 271 КПК України передбачає:  «якщо при проведенні контролю за вчиненням злочину виникає необхідність 

тимчасового обмеження конституційних прав особи, воно має здійснюватися в межах, які допускаються Консти-

туцією України, на підставі рішення слідчого судді згідно з вимогами цього Кодексу». 

Оформлення оперативним працівником клопотання про дозвіл на проведення оперативно-розшукового захо-

ду відповідно до усіх вимог ст. 248 КПК України, його погодження з прокурором, звернення з ним до слідчого 

судді, розгляд слідчим суддею цього клопотання та оформлення відповідної ухвали призводять до суттєвих ви-

трат часу. У багатьох випадках це може негативно позначитися на результатах оперативної розробки. 

Тому цілком логічно, що законодавець передбачив  можливість проведення негласної слідчої (розшукової) дії 

(а, відповідно, й оперативно-розшукового заходу) до постановлення ухвали слідчого судді для окремих злочинів, 

передбачених особливою частиною Кримінального кодексу України (ст. 250 КПК України). 

Але аналіз оперативно-розшукової практики дозволяє стверджувати, що існують випадки коли звернення до 

слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення оперативно-розшукового заходу немає жодного сенсу 

через те, що права і свободи людини при цьому не порушуються. Зокрема, це ті випадки, коли оперативно-

розшукові заходи проводяться відносно конкретної особи за її згодою.  Адже ч. 2 ст. 32 Конституції України пе-

редбачає, що не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про 

особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного 

добробуту та прав людини. 

В процесі оперативної розробки організованих злочинних  формувань, особи відносно життя, здоров‘я або 

майна яких готується вчинення злочину часто самі виступають з ініціативою проведення відносно них негласних 

оперативно-розшукових заходів або охоче погоджуються з відповідними пропозиціями оперативних працівни-

ків. Зокрема, йдеться про оперативну розробку злочинних формувань, що спеціалізуються на  вчиненні вима-

гань, примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов‘язань, замовних вбивствах, розбоях, 

грабежах, крадіжках, незаконному заволодінні автотранспортними засобами тощо. 

Практика свідчить, що збирання фактичних даних про вчинення готування чи замаху на ці злочини мають 

одночасно використовуватися візуальне спостереження, аудіо, - відеоконтроль  місця, зняття інформації з транс-

портних телекомунікаційних мереж тощо. 

Крім того, проведення відносно осіб відносно життя, здоров‘я або майна яких готується вчинення злочину за їх 

згодою є не лише ефективним засобом збирання доказів, а й своєчасного припинення злочинів, забезпечення безпеки 

осіб, які  сприяють здійсненню оперативно-розшукової діяльності, беруть участь у кримінальному судочинстві. 

Так, встановлення візуального спостереження за особою яку планують вбити,  примушують до виконання або 

не виконання цивільно-правових зобов‘язань, у якої вимагають грошові кошти дозволяє затримати зловмисників 

у момент вчинення замаху на злочин та зашкодити його доведенню до кінця.  Встановлення візуального спосте-

реження за місцем ‒ зафіксувати дії зловмисників з замаху на вчинення розбою, грабежу, крадіжки та ін. Вста-

новлення візуального спостереження за річчю ‒ перешкодити незаконному заволодінню автотранспортним засо-

бом та одержати фактичні дані щодо замаху на вчинення даного кримінального правопорушення конкретною 

групою осіб. 

Визначення місця знаходження радіоелектронного засобу, що належить особі відносно життя, здоров‘я або 

майна якої готується вчинення злочину значно спрощує організацію візуального спостереження за нею. Прослу-

ховування її мобільного та (або) стаціонарного телефону дає змогу встановити ідентифікаційні дані засобів 

зв‘язку, що використовуються зловмисниками, визначити їх місце знаходження на поточний момент, одержати 

необхідні матеріали для проведення в подальшому фоноскопічної експертизи, а також інформацію необхідну 

для прийняття та обґрунтування необхідних рішень під час провадження в оперативно-розшуковій справі. 

Усе викладене повним обсягом стосується не лише оперативно-розшукових заходів, а й негласних слідчих 

(розшукових) дій. Адже аудіо, відеоконтроль особи та місця, зняття інформації з транспортних телекомунікацій-

них мереж, огляд та виїмка кореспонденції, встановлення місця знаходження радіоелектронного засобу за зго-

дою особи можуть мати користь не лише в межах оперативної розробки організованих злочинних формувань, а 

й в межах кримінального провадження (коли відомості про готування злочину або про замах на нього внесено до 

ЄРДР та розпочате досудове розслідування).  

Таким чином, у ст. 246 КПК України доцільно передбачити, що будь-які негласні слідчі (розшукові) дії від-

носно конкретної особи, а також майна, що знаходиться у її розпорядженні  можуть бути проведені за її згодою 

на підставі постанови слідчого або прокурора ‒ без одержання ухвали слідчого судді. Це дасть можливість за 

аналогічною процедурою проводити відповідні оперативно-розшукові заходи в межах оперативної розробки ор-
ганізованих злочинних формувань. 
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Важливим чинником, що впливає на розвиток організованої злочинності, є і те, що заходи, яких уживали ор-

гани державної влади й управління, як правило, відставали від динаміки змін кримінальної ситуації в країні, що 

перешкоджає досягненню реальних позитивних результатів у протидії злочинності. 

Рівень злочинності у сфері державних закупівель, як і в сфері економіки в цілому, залежить від значної кіль-

кості факторів. Одним із факторів, що впливають на рівень злочинності у цій сфері є готовність правоохоронних 

органів до змін в криміногенній обстановці. Саме на вирішення вказаної задачі повинно бути спрямоване інфор-

маційно-аналітичне  прогнозування, як система заходів, спрямованих на виявлення потенційних загроз злочин-

ності у сфері державних закупівель, визначення можливих напрямів удосконалення способів їх вчинення та при-

ховування, а також визначення виникнення корупційних ризиків та зв‘язків. 

На сьогоднішній день ключову роль в діяльності правоохоронних органів щодо протидії злочинам у сфері 

державних закупівель відіграють підрозділи захисту економіки Національної поліції. В структурі Національної 

поліції обов‘язок здійснення заходів щодо захисту бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення 

правомірності застосування процедур закупівлі товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних 

коштів покладено на підрозділи Департаменту захисту економіки Національної поліції України (ДЗЕ НП) [Про 

затвердження Положення про Департамент захисту економіки Національної поліції України: Наказ Національної 

поліції України від 07.11.2015 № 81. 

Відповідно до відомчих нормативно-правових актів Національної поліції інформаційно-аналітичне прогнозу-

вання полягає в цілеспрямованому пошуку та отриманні інформації загального користування з інформаційно-

телекомунікаційних систем, інших джерел з метою виявлення негативних тенденцій щодо стану злочинності та 

відомостей криміногенного, кримінального характеру. 

В процесі здійснення інформаційно-аналітичного  прогнозування оперативному працівнику необхідно вико-

ристовувати знання щодо факторів, які впливають на криміногенну обстановку у сфері державних закупівель. 

Як нами вже зазначалося факторів вчинення злочинів у цій сфері може бути досить багато. Однак, як показали 

результати дослідження, рівень злочинності у сфері державних закупівель закономірно змінюється після прийн-

яття змін до законодавства у сфері державних закупівель, а також появі якісно нових механізмів вчинення зло-

чинів у цій сфері, алгоритму документування яких правоохоронними органами не вироблено. 

На сьогоднішній день, наявність зазначених вище факторів становлять одну із основних проблем в процесі 

протидії злочинам у сфері державних закупівель. Виходячи із зазначеного існує гостра необхідність здійснення 

постійного аналізу змін законодавства, що стосуються сфери державних закупівель, а також аналізу нових спо-

собів вчинення злочинів у цій сфері.  

Проведення аналізу такої інформації надасть можливість спрогнозувати можливі напрями розвитку злочин-

ності у цій сфері та своєчасно виробити механізми їх попередження, виявлення та документування. 

У більшості вчених і практиків не викликає сумніву факт, що оперативно-розшукове прогнозування підвищує 

ефективність оперативно-розшукової діяльності, позитивно відображаючись на кожній з її організаційних форм. 

Досі не визначено конкретні суб‘єкти здійснення наукового прогнозування. Теорія оперативно-розшукової дія-

льності дає змогу будь-якому суб‘єкту цієї діяльності здійснювати такі прогнози, однак слід ураховувати, що 

аналітичні відділи мають необхідні для цього ресурси та інструменти (відповідні бази даних, спеціалізовані апа-

ратно-програмні комплекси, професійних аналітиків, експертів), а головне – час для здійснення прогнозування 

(відповідно до своїх функціональних обов‘язків), якого часто не мають оперативні працівники. 

З цією метою, на нашу думку, необхідно зобов‘язати аналітичні відділи, що знаходяться в структурі регіона-

льних управлінь захисту економіки Національної поліції України, здійснювати проведення аналітичної роботи у 

відношенні змін законодавства в бюджетній сфері та у сфері державних закупівель зокрема на підставі такого 

аналізу робити  відповідні прогнози щодо розвитку злочинності у сфері державних закупівель та інформувати 

про це відповідні відділи, що спеціалізуються на протидії злочинам у бюджетній сфері. 

Наприклад, у разі змін умов проведення закупівель у одного учасника, оперативні працівники мають можли-

вість акцентувати увагу на моніторингу проведення закупівель у одного учасника. 

Крім того, доцільно покласти на такі групи обов‘язок узагальнення інформації щодо механізмів вчинення 

злочинів у сфері державних закупівель та передачі такої інформації до Департаменту захисту економіки Націо-
нальної поліції. В свою чергу на підставі отриманої з регіональних підрозділів захисту економіки інформації, 

працівники аналітичного відділу Департаменту матимуть можливість сформувати аналітичні довідки щодо про-

гнозування розвитку злочинності у сфері державних закупівель в певних регіонах для інформування регіональ-

них підрозділів захисту економіки про можливі напрями розвитку злочинності у сфері державних закупівель.  
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Крім того, узагальнена інформація про злочини у сфері державних закупівель надасть змогу виділити нові 

тенденції у розвитку способів вчинення таких злочинів та як результат надасть можливість сформулювати алго-

ритм дій щодо виявлення таких злочинів, а також тактику документування злочинних дій зловмисників. До фо-

рмування таких алгоритмів мають бути залучені працівники Департаменту захисту економіки Національної по-

ліції, а також працівники тих управлінь захисту економіки з яких надійшла інформація про нові способи вчи-

нення злочинів у сфері державних закупівель. На нашу думку, такі алгоритми повинні носити вигляд методич-

них рекомендацій з виявлення та документування певних способів вчинення злочинів. В подальшому розроблені 

методичні рекомендації повинні бути спрямовані для використання в усі підпорядковані територіальні підрозді-

ли захисту економіки Національної поліції. 

Надані нами пропозиції, на нашу думку, позитивно вплинуть на якість протидії злочинам  у сфері державних 

закупівель та дозволить раціонально використовувати наявні в оперативних підрозділах захисту економіки На-

ціональної поліції сили. 
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В літературі питання єдиного трактування поняття корисливо-насильницьких злочинів є занадто дискусій-

ним. Чинний кримінальний закон відносить грабіж, розбій і вимагання до розряду злочинів проти власності, 

об‘єднуючи їх з таким протиправним посяганням, як крадіжка, шахрайство тощо. Безсумнівно, кримінально-

правове, нормативне віднесення вказаних видів злочинів до категорії майнових, випливає зі спільності для них 

об‘єкта посягання. Крім цього, на думку П.С. Матишевського, характерною загальною ознакою всіх цих злочи-

нів є наявність корисливого мотиву і загальної мети – звернути чуже майно на свою користь або на користь ін-

шої особи. На ці ж ознаки вказують також А.Ф. Белінський, М.Й. Коржанський, Є.Л. Стрельцов. Насильство або 

загроза його застосування при здійсненні таких злочинів служить саме інструментом досягнення злочинної ме-

ти. Інструментальний характер насильницьких дій за наявності корисливих мотивів здійснення вказаних видів 

злочинів став наріжним каменем у полеміці про дефініції корисливо-насильницьких злочинів взагалі.  

А.Ф. Зелінський всі види злочинів, що породжуються користю,  поділив на три категорії:  

1) загальнокримінальні;  

2) економічні;  

3) інші.  

При цьому, до загальнокримінальної корисливої злочинності, на його думку, слід відносити, крім крадіжок і 

шахрайства, також грабежі, розбої і вимагання, які він об‘єднує в групу агресивних корисливих посягань. До 

групи агресивних корисливих посягань А.Ф. Зелінський відніс також бандитизм, умисні корисливі вбивства і 

деякі інші посягання на життя і здоров‘я, вчинені за корисливими мотивами, штучне підвищення і підтримку 

високих цін на товари народного споживання і послуги населенню. Таку точку зору поділяють В.Є. Емінов, 

С.В. Максимов, І.М. Мацкевич, В.С. Овчинський. 

Іншу класифікацію корисливих посягань пропонують Н.Ф. Кузнєцова і О.І. Гуров, виділяючи злочини:  

1) що здійснюються приховано від потерпілого (крадіжки);  

2) корисливі насильницькі (грабежі і розбої);  

3) такі, що вчиняються шляхом обману або вимаганням [1, с. 154].  

Подібну класифікацію дає А. Желудков, виділяючи грабежі і розбої у самостійну групу, що визначається ним 

як відкриті насильницькі форми загальнокримінальних корисливих злочинів. Однак, такий підхід, заслуговуючи 

на увагу, здається нам вельми дискусійним. Виділяючи розбої і грабежі в окрему категорію, автори запропоно-

ваних класифікацій виключають з цієї групи інші види корисливих насильницьких форм заволодіння чужим 

майном [2, с. 62]. На наш погляд, насильство, а рівно загроза його застосування, у тій чи іншій формі, рівною 

мірою властиві всім вказаним видам злочинів – грабежам, розбоям, вимаганням тощо – при реалізації злочинцем 

своїх корисливих намірів. У зв‘язку з цим, уявляється за необхідне об‘єднання цих видів посягань у єдину кри-
мінологічну підгрупу. Ряд авторів, зокрема С.В. Албул, С.В. Ванюшкін, А.І. Долгова, В.А. Пашковський, 

Е.П. Вечернін, М.В. Кравченко, Ю.М. Худяков, В.А. Владимиров і В.І. Холостов, Л.Д. Гаухман визначають ли-

ше деякі різновиди загальнокримінальних корисливих посягань, які здійснюються насильницьким способом 
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(грабежі, розбої і вимагання), не виділяючи, однак, ці злочини у відособлену підгрупу корисливо-насильницьких 

посягань. 

На наш погляд, без урахування мотивації неможливо уяснити кримінологічну сутність злочинів, розподіле-

них по об‘єктах кримінально-правового захисту і, відповідно, розробити дійову стратегію їх попередження. До-

сліджуючи детермінанти злочинного насильства, як відособлену групу кримінологічної класифікації корисливо-

насильницькі злочини розглядає А.Е. Жалінський. В свою чергу, В.В. Тищенко, аналізуючи світовий досвід бо-

ротьби з кримінальним феноменом, також виділяє корисливо-насильницькі злочини, як єдиний об‘єкт наукового 

дослідження [3, с. 25]. 

На наш погляд, схожість мотиваційних процесів, деяка однотипність при виборі засобів і методів здійснення 

і приховування цих видів злочинів, дають підстави для їх класифікаційного відособлення. У зв‘язку з цим пред-

ставляється обґрунтованим і вірним кримінологічне об‘єднання грабежів, розбоїв, вимагань, бандитизму, умис-

них корисливих вбивств а також осіб, що їх вчинили, в однорідну групу корисливо-насильницьких злочинів, як 

єдиний масив для дослідження.  
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Організована злочинність в Україні нині є одним із суттєвих чинників, що загрожує національним інтересам і 

національній безпеці, стабільності в державі. Процес формування її структури, розподіл сфер і територій впливу 

в основному завершився. Організовані групи і злочинні організації діють практично в усіх містах і більшості 

населених пунктів України. Значна їх частина має достатньо високий рівень структурованості, розгалуженості й 

в ряді випадків носить міжнародний характер. Організовані групи і злочинні організації продовжують контро-

лювати левову частку тіньового капіталу, протиправну діяльність, пов‘язану із розкраданням бюджетних коштів, 

легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, організацією наркобізнесу, нелегальною 

міграцією тощо [5, c.181]. 

Проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства, визначеного Кримінальним 

процесуальним кодексом України 2012 року, досліджували вітчизняні науковці В. І. Бояров, Т. В. Варфоломеєва, 

В. Г. Гончаренко, С. В. Гончаренко, І. В. Гора, І. І. Когутич, С. С. Кудінов, Л. М. Лобойко, Д. П. Письменний, 

В. О. Попелюшко, В. В. Рожнова, Є. Ф. Тищенко, Л. Д. Удалова, В. П. Шибіко, О. Г. Яновська. Разом з тим, 

окремі його положення залишаються недостатньо дослідженими і, на нашу думку, не повною мірою регламен-

тують процедуру протидії організованим злочинним угрупуванням та злочинним організаціям, своєчасному ви-

явленню вчинених ними злочинів, повному й об‘єктивному їх розслідуванню. З огляду на це, актуалізується пи-

тання виявлення особливостей застосування кримінального процесуального законодавства України, що й визна-

чає мету даного наукового дослідження. 

Відповідно до чинного КПК України основним засобом негласного отримання доказів на стадіях криміналь-

ного процесу є негласні слідчі (розшукові) дії (гл. 21 КПК України) [1, c.137]. Завдяки таким діям розкриваються 

та розслідуються понад 85 % тяжких й особливо тяжких злочинів, а вчинених в умовах неочевидності, організо-

ваними злочинними угрупованнями, проти основ національної безпеки – 100 %. Проте негласні слідчі (розшуко-

ві) дії, як і будь-які негласні засоби отримання доказів, відповідно до результатів аналізу зарубіжної та вітчизня-

ної оперативно-розшукової, слідчої та судової практики, можуть бути не лише ефективним засобом отримання 

доказів у кримінальному судочинстві, а й засобом грубого порушення прав, свобод і законних інтересів осіб, які 

потрапляють до його сфери. Тому застосування таких засобів у кримінальному процесі потребує як постійного 

вдосконалення їх оперативності, так і процесуальних гарантій законності [5, c. 181]. 

Негласні слідчі (розшукові) дії утворюють окремий кримінально-процесуальний інститут, правовому регу-

люванню якого присвячений розділ 21 КПК України 2013 р. Чинний КПК України дає визначення негласних 
слідчих (розшукових) дій як різновиду слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких 

не підлягають розголошенню та проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, 

неможливо отримати іншим способом. Відповідно до цього законодавчого визначення можна зробити висновок, 

що за своїм змістом негласні слідчі (розшукові) дії не відрізняються від оперативно-розшукових заходів (ОРЗ), 
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передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» та відповідними відомчими правовими 

актами [4, c. 4]. 

Як окремий приклад розглянемо застосування деяких норм КПК України, законів України «Про оперативно-

розшукову діяльність» і «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю». Так, кри-

мінальним процесуальним законодавством визначено, що кримінальне провадження – це досудове розслідуван-

ня і судове провадження, процесуальні дії у зв‘язку з учиненням діяння, передбаченого Законом України про 

кримінальну відповідальність [1]. Тобто, власне саме провадження розпочинається з досудового розслідування. 

Глава 21 КПК України визначає підстави і порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій, тоді як 

останні – це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт і методи проведення яких не підлягають роз-

голошенню. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка 

його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 

261, 262, 263, 264 (у частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 270, 271, 272, 274 

цього Кодексу України, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяж-

ких злочинів [1, c.138].  

Серед інших негласною слідчою (розшуковою) дією є виконання спеціального завдання з розкриття злочин-

ної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Таке завдання може виконуватись тільки під час 

досудового розслідування тяжких або особливо тяжких злочинів з метою отримання відомостей, речей і докуме-

нтів, які мають значення для досудового розслідування, особою, яка відповідно до закону виконує спеціальне 

завдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній організації, або є учасником зазначеної групи чи ор-

ганізації, який на конфіденційній основі співпрацює з органами досудового розслідування [1].  

Виконання зазначеними особами такого спеціального завдання, як негласна слідча (розшукова) дія, здійсню-

ється на підставі постанови слідчого, погодженої з керівником органу досудового розслідування, або постанови 

прокурора із збереженням у таємниці достовірних відомостей про особу. Статтею 8 Закону України «Про опера-

тивно-розшукову діяльність» передбачено необхідність виконувати спеціальне завдання з розкриття злочинної 

діяльності організованої групи чи злочинної організації згідно з положеннями статті 272 Кримінального проце-

суального кодексу України [3]. 

 Разом з тим, статтею 13 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою зло-

чинністю»  чітко визначено, що при здійсненні боротьби з організованою злочинністю спеціальні підрозділи по 

боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України мають право, якщо 

інших заходів для розкриття організованої злочинності та притягнення винних до відповідальності недостатньо, 

використовувати штатних і нештатних негласних співробітників, які вводяться під легендою прикриття в органі-

зовані злочинні угруповання. Введення негласного співробітника в організовані злочинні угруповання здійсню-

ється за наявності відомостей про організовану злочинну діяльність і на підставі письмового доручення [2].  

Отже, можемо зазначити, що норма цієї статті не узгоджується з вищенаведеними нормами КПК України і 

Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». Таке неузгодження діючих законодавчих актів у пода-

льшому буде негативно впливати на процеси, пов‘язані з боротьбою з організованою злочинністю. Для 

розв‘язання вказаної проблеми, на нашу думку, необхідно внести низку суттєвих змін до кримінального проце-

суального законодавства України, а саме у Главу 21 КПК України «Негласні слідчі (розшукові) дії». З цією ме-

тою доцільно було б розширити повноваження оперативних підрозділів у здійсненні оперативно-розшукових 

заходів до початку кримінального провадження. 
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Recent events in Ukraine's foreign policy are clear signs of attraction to collective security structures, economic and 

legal space of the European Community. It is clear that in addition to a number of new opportunities for integration and 

cooperation will provide another side - the inevitability of reform and harmonization of national provisions with certain 

generally accepted in the European community standards. This testifies to the fact that the problem of matching national 

experiences regulations affecting private communication with European standards has a direct relationship to important 

scientific and practical tasks, is timely, topical and relevant. It should be noted that the importance of and compliance 

needs of our study subjects shared many domestic scholars. Its development work devoted their V. Kononenko, 

Ya. Konyushenko, V. Malyarenko V. Nazarov, Yu. Orlov, P. Pidyukov, M. Pohoretskyy, D. Sergeeva, V. Seregin, 

N. Stefaniv, V. Uvarov and other scientists. At the same time, the literature, the focus is generally given to the investiga-

tion of the case law of the European Court of Human Rights, while the position of other institutions was reflected only in 

isolated studies. 

In view of this fact, as the goal of the presented publication will elect coverage legislative practices of the Council of 

the European Union (hereinafter - the Council) in the context of regulating relations between law enforcement agencies 

and providers of telecommunications services to fulfill requests for the privacy of communication and comparison of 

national experience with this practice. 

Since the mid 90-ies, the Council from time to time addressed the issues of protection of privacy in the context of 

new technologies. The basic regulations that make it possible to review the standards of EU regulation of relations be-

tween law enforcement agencies and providers of telecommunications services to fulfill requests for intervention in the 

private communication is Council Resolution of 17 January 1995 «On legal interception of telecommunications», Coun-

cil Resolution of 20 June 2001 «on the operational needs of law enforcement authorities in relation to public telecommu-

nications networks and services» and the Directive № 2002/58 / EC of the European Parliament and of the Council of 15 

December 1997 «on the processing of personal data and the protection of privacy in the sector of electronic conn com-

munication. « 

If we consider the documents listed in chronological order, the first of them, the EU Council Resolution of 17 Janu-

ary 1995 «On legal interception of telecommunications» [1, pp. 1-6] devoted to the possibility of normalization of na-

tional law enforcement interception of telecommunications, containing summary of the proposals of the competent law 

enforcement authorities for the technical implementation of the law authorized interception in modern telecommunica-

tions systems. 

The need for the adoption of this document arose from the need for uniform regulation of relations between law en-

forcement agencies authorized to intercept and providers of related services, as a result, the Council called on member 

governments to consider this issue at the level of Ministers responsible for Telecommunications and Ministers of Justice 

and Interior. 

In other words, the purpose of this resolution is to provide the necessary platform for interaction between service pro-

vider and law enforcement agencies to implement the operational needs for interception. Thus, according to the provi-

sions of the said resolution and subject to the national law of the Member States, law enforcement agencies for the prop-

er performance of the tasks that are before them, need and have access: 1) to all types of telecommunications, including 

in cases when controlled object interception can use the function to transfer calls to other telecommunications services or 

terminal equipment, including calls that traverse more than one network (roaming) or handled by more than one network 

operator (service provider); 2) information about the connection (including real-time), including: a) the signal on the 

state of readiness of access; b) for the initial connection - the number of parties which are linked, even if the relationship 

had not been established; c) for incoming connections - the number of parties which binds even if the connection is not 

established; d) all of the signals were coming from the object of observation, including signals after connecting issued to 

activate features such as conference calling and transmission of communication; e) the start, end and duration of the con-

nection; e) the actual destination and intermediate directory number if the communication was forwarded; 3) information 

as accurately as possible on the geographical location known to the relevant telecommunications network; 4) for infor-

mation on the specific services used controlled intercepted and technical parameters for those types of communication. 

In addition, based on the resolution, network operators (service providers) should ensure that law enforcement author-

ities to use one or more interfaces where the content of the signals intercepted, may be referred to law enforcement 

checkpoints. 

In the case where network operators (service providers) using encryption, archiving or encryption of telecommunica-
tions traffic, law enforcement agencies provided information intercepted unencrypted. 

Depending on the level of awareness of law enforcement authorities, network operators (service providers) on their 

request required to report: a) a person controlled by means of interception facility, service number or other distinctive 
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identifier; b) information on the services and features of the telecommunication system used controlled intercepted and 

delivered to him; c) information on the technical parameters of the transmission to the law enforcement checkpoints. [1] 

The basic conditions of the interception of information in telecommunication networks that provided technical and 

organizational operators (service providers) are: 1) the process of interception and object of any other third party, and 

external signs preserve constancy conditions for the functioning of telecommunications equipment in general; 2) security 

and confidentiality of the information related to the interception, the number of those interceptions, inadmissibility of 

unauthorized and improper use; 3) targeting, is broadcast intercepted information only to the competent authority estab-

lished to allow the interception; 4) efficiency, which involves the reaction rate network operators (service providers) for 

legitimate law enforcement requirements; 5) the ability to broadcast multiple simultaneous interceptions. Multiple inter-

ceptions may be required to enable the observation of more than one law enforcement agency in terms of protection of 

information about what authorities carry out interception and privacy investigations; 6) the reliability and quality of the 

interception, which equals the reliability of services provided by the controlled object, and compliance function quality 

set for a particular service or type of connection. 

The postulate of the possibility of obtaining secret access to telecommunications for the effective combating of crime, 

for the disclosure of serious crimes and prosecute offenders and developed in another document of the EU - Resolution 

«On the operational needs of law enforcement authorities in relation to public telecommunications networks and servic-

es» [2, pp. 89-93]. Confirming once again the need for respecting the rights of individuals to privacy of communications 

for events on the interception of telecommunications, the Council in that resolution drew attention to the significant 

spread of negative phenomena in terms of use by criminals of modern communication technologies to achieve unlawful 

purposes and receiving certain benefits, provided opportunities telecommunication systems as to avoid detention, and to 

commit crimes. Noting that previous resolutions on these issues ( «On the lawful interception of telecommunications») 

was adopted at a time when the telecommunications prevailed switching channels (instead of packet switching - a mod-

ern way switching, when one individual lines can many nodes share data) The Council in its resolution «on the opera-

tional needs of law enforcement authorities in relation to public telecommunications networks and services (ENFO-

POL)» enshrines a number of explanations and clarifications on the basis of scientific and technological process in this 

area. In this context, the following standards, protocols, and network services, such as, PSTN, ISDN (Integrated Services 

Digital Network), GPRS, UMTS (universal mobile telecommunications system), xDSL, TETRA (Trans-European radio 

link standard with automatic distribution channels), GSM, CDMA, IS-41, AMPS, S-PCS (satellite personal communica-

tions system) and others. In fact, in its inner meaning, Council Resolution «On the operational needs of law enforcement 

authorities in relation to public telecommunications networks and services (ENFOPOL)» is a commentary on the pre-

vious decisions of the European Council on the interception of telecommunications [2]. 

Considerable interest in the study of conceptual principles regulate the privacy of communication is also number Di-

rective 2002/58 / EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic commu-

nications sector, adopted by the European Council in cooperation with the European Parliament. The purpose of the di-

rective declared harmonization of national provisions on guarantees appropriate level of protection of fundamental rights 

and freedoms, particularly the right to privacy and confidentiality of private life in connection with the processing of 

personal data in the electronic communications sector and to ensure the free movement such data, free movement of 

equipment for electronic communication services and electronic communication. Securing the confidentiality of commu-

nications and establishing a ban unauthorized listening, connecting, storing, any other form of interception or surveil-

lance of messaging and data traffic, the directive allowed limit human rights, including the storage of personal data for a 

certain period if such restrictions are necessary, appropriate and proportionate measure within a democratic society for 

the implementation of national security, defense and public safety, the prevention, investigation, detection and prosecu-

tion of criminal acts or unauthorized use of electronic communication [3, pp. 37-47]. 

Considering the above resolutions in the light of experience in domestic legislation to protect privacy and regulate the 

privacy of communication, should, in our opinion, offer some conclusions and noted the following. Experience the regu-

lation of relations between the providers of telecommunication networks and law enforcement agencies can be useful 

example for Ukraine as transparency and detail, which came to regulate such a delicate matter as interference in private 

communication, require attention and are worthy of borrowing.  

Example for comparison, any issues affecting private communication or organizational nuances of cooperation in this 

process with providers of telecommunications services not as in «Rules of activities in the telecommunications sector 

(activities to provide Internet access services)», approved by the National Commission state regulation of communica-

tions and number 803 of December 10, 2013, and in the «Procedure for state supervision of the telecommunications 

market», approved by the National Commission for state regulation of communications and number 649 on December 

13, 2012 The «Rules of receipt telecommunication services», approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine number 

295 of 11 April 2012 contains only general references to the need for protection of secret telephone conversations, tele-

graph and other correspondence transmitted by technical means of telecommunications and prohibition of interception of 

telecommunications networks, except in cases established by law. It is unlikely that this approach is in the interests of 

citizens as users of telecommunication services and the interests of the entities that provide these services. 
Some fragmentary attempts to regulate certain aspects of interference in private communication made in «of the inte-

raction between the Security Service of Ukraine and the Administration of the State Special Communications Service of 

Ukraine in the organization of the certification of telecommunication equipment for compliance with regulatory re-

quirements for facilities for the competent authorities promptly - activities in telecommunications networks Ukraine, 
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«but how can ascertain from the above experience, this is not enough. This, in our view, require further attention of 

scientists to the problem improving national legislation relating to the protection of the right to privacy of communica-

tion and its capacity constraints in the context of international standards. The main perspective directions of scientific 

research and epicenters applying creative efforts may be, in our view, detailed regulation of relations between communi-

cations service providers and law enforcement agencies, and the introduction of effective parliamentary control in covert 

restrictions rights to privacy of communication, including the development of appropriate methodological base. 

References: 

1. Council Resolution of 17 January 1995 on the lawful interception of Telecommunications, Official Journal of the 

European Communities, C 329, 4.11.1996, pp. 1-6. 

2. Council Resolution of 20 June 2001 on law enforcement operational needs with respect to public telecommunica-

tion networks and services, Official Journal of the European Communities, C 107, 03.05.2002, pp. 89-93.  

3. Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of 

personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic 

communications), Official Journal of the European Communities, L 201, 31.7.2002, pp. 37-47. 

 

 

ДО СПІВВІДНОШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ РОЗВІДОК ЩОДО  

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ В АПК УКРАЇНИ 

 
Єфімов В.В.,  доцент кафедри ОРД та СТ факультету підготовки  

фахівців для підрозділів кримінальної міліції  

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук, доцент 

 

У науковій літературі домінує думка про те, що одним із суттєвих недоліків у протидії організованій економічній 

злочинності є недостатнє інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності в сфері економіки. 

Розвідувальна діяльність в системі оперативно-розшукового забезпечення економічної безпеки України – це 

комплексне постійне застосування спеціальних сил, оперативних засобів і пошукових методів гласного і неглас-

ного характеру, здійснюваних з метою отримання, аналізу і оцінки оперативної інформації про потенційні чи 

реальні загрози економічній безпеці України, з боку міжнародних, іноземних і вітчизняних злочинних організа-

цій або окремих осіб, діяльність яких є злочинною або такою, що не пов‘язана з порушенням законодавства [1]. 

Набуває популярності провадження правоохоронними органами кримінальної (поліцейської) розвідки 

(criminal intelligence process) з метою попередження та прогнозування злочинності. Завдяки такій діяльності на-

копичується розвідувальна інформація (criminal intelligence) та вживаються дії превентивного характеру [2].  

Удосконалення організації інформаційного забезпечення під час оперативного обслуговування підприємств 

АПК - проблема складна і багатогранна. Необхідність підвищення ефективності цієї роботи з урахуванням су-

часних вимог до оперативно-розшукової діяльності в економічній сфері ставлять перед дослідниками важливу 

задачу подальшого вивчення і всебічного осмислення названої проблеми [3].  

Для забезпечення належного інформаційного забезпечення під час оперативного обслуговування підприємств 

АПК оперативний співробітник повинен глибоко вивчити криміногенну ситуацію, що склалася на конкретному 

об‘єкті. Для аналізу й оцінки криміногенної ситуації, як показали дослідження, необхідні відомості, які відобра-

жають наступне: - відомості про виявленні недостачі, надлишки товарно-матеріальних цінностей і коштів; - ві-

домості про виявлені і попередженні злочини економічної спрямованості та розміри заподіяного ними матеріа-

льного збитку; - відомості про осіб, що раніше притягувались до відповідальності за скоєння зазначених злочи-

нів, особливо тих що входили до складу організованих груп. 

Проведений аналіз отриманих відомостей дозволяє визначити структурні ланки підприємств АПК, що вима-

гають підвищеної оперативної уваги, що припускає забезпечення поінформованості про стан оперативної обста-

новки на основі активного використання, насамперед, конфіденційних джерел, і на цій основі розробити і здійс-

нити заходи для підбору і розміщенню відповідних співробітників [5, с. 150]. 

Як показали результати дослідження, така інформація може міститися в документах, що відображають: - рух 

державних цільових кредитів, які виділено підприємствам АПК в формі кредитів, компенсацій, дотацій; -

фінансову підтримку підприємств АПК, розподіл кредитних бюджетних коштів; - законність і обґрунтованість 

видачі дозволів на право розміщення, переробку, складування і утилізацію відходів; - результати контролю за 

обліком і оцінкою відходів виробництва, що утворяться, і відпрацьованих продуктів на підприємствах АПК, не-

залежно від форм власності; - розпорядження про обмеження, призупинення, припиненні діяльності об‘єктів, що 

не відповідають вимогам природоохоронного законодавства; - відображаючи фінансове і матеріально-технічне 

забезпечення природоохоронних програм. 

Аналіз оперативно-розшукової практики показує, що в даний час зловмисники, що діють в окремих ланках 
АПК, нерідко об‘єднуються між собою і протиправними діями здобувають міжрегіональний характер. Тенденція 

до інтеграції (об‘єднання) дій злочинців, що діють у зазначеній сфері вимагає вдосконалення оперативного об-

слуговування об‘єктів АПК, зокрема підвищення ефективності взаємодії оперативних підрозділів, на території 

обслуговування яких вони відбуваються. Справа в тім, що створення і реалізація надлишків продукції нерідко 
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неможливі в одній ланці. У той же час розміщення підприємств іноді не збігається з розташуванням їх сировини 

і баз збуту. У результаті різні об‘єкти АПК, що поставляють один одному сировину і реалізують готову продук-

цію, можуть знаходитися в різних районах і обслуговуватися різними оперативними підрозділами. 

Необхідно також обов‘язково використовувати, на наш погляд, результати оперативного обслуговування те-

риторій і об‘єктів економіки підрозділами кримінальної поліції, що в свою чергу, припускає найвищий рівень 

взаємодії. Зовсім очевидно, що складно-структурне побудування об‘єктів АПК в цілому і необхідність їх ком-

плексного оперативного обслуговування вимагає обов‘язковості взаємодії різних оперативних підрозділів. 

У сучасних умовах функціонування нового господарського механізму все більшого значення набуває аналі-

тична діяльність оперативних підрозділів. 

Як показують наукові дослідження й аналіз стану протидії злочинам у сфері економіки, оперативні підрозді-

ли рідко поєднують свої зусилля в розробці і реалізації програм економіко-правового аналізу в ході оперативно-

го обслуговування об‘єктів економіки, хоча така потреба очевидна.  

На нашу думку, стосовно до об‘єктів промисловості АПК варто частіше практикувати проведення глибокого 

оперативно-економічного аналізу в наступних випадках: коли отримані обґрунтовані оперативно-розшукові дані 

про сформовані стійки злочинні зв‘язки, які діють на території обслуговування ряду органів Національної полі-

ції; при оперативному обслуговуванні підприємств АПК, що мають тісні виробничо-господарські зв‘язки чи мі-

жрегіональну структуру. 

Підкреслюючи дану обставину, слід зазначити, що за кримінальними провадженнями про економічні злочи-

ни, злочинні групи нерідко формуються на виробничому принципові. Це в значній мірі диктується існуючим на 

підприємстві розподілом функцій розпорядження, контролю й обліку різного майна. Відповідно з ним до матері-

альних цінностей і коштів мають відношення відразу багато осіб, які можуть скоїти, наприклад, замасковані ви-

крадання тільки вступивши в злочинний зв‘язок. Тому злочинні групи значною мірою повторюють формальну 

структуру підприємства, наслідком чого є поєднання злочинних дій з легальною господарською діяльністю. 

У зазначених випадках можуть створюватись слідчо-оперативні групи, визначаючи їм задачі, які варто вирі-

шити в першу чергу, коло питань, що підлягають дослідженню, порядок використання отриманих матеріалів. 

Зокрема, отримані результати можуть бути прийняті за основу при підготовці і проведенні негласних слідчих 

(розшукових) дій міжрегіонального характеру по виявленню та документуванню злочинної економічної діяльно-

сті на підприємствах АПК. 

Для виявлення обставин, що сприяли вчиненню злочинів, необхідно враховувати найбільш типові з них: без-

господарність; недбале ставлення службових і матеріально-відповідальних осіб до своїх обов‘язків, пов‘язаних 

із забезпеченням цілості майна; порушення правил обліку матеріальних цінностей і грошових коштів та звітнос-

ті; порушення правил контролю (відомчого, держфінінспекції, аудиту ); порушення правил відображення в до-

кументах кількісних і якісних показників про матеріальні цінності ; порушення правил списання майна на різно-

манітні втрати в процесі виробництва, збереження, транспортування, реалізації майна (природні відходи, псу-

вання та ін.); порушення правил транспортування вантажів; недоліки охорони матеріальних цінностей; пору-

шення принципу підбору працівників за діловими і морально-етичними якостями; уникнення відповідальності 

службових осіб та інших працівників, які допускають порушення, що призводять до злочинних посягань на май-

но; порушення принципу оплати праці залежно від її кількості і якості (невиплати, затримання зарплати, неза-

служене матеріальне заохочення тощо) та ін.; 

Як підсумок, необхідно зазначити, що аналіз змісту кримінальної розвідки, фінансової, економічної та опера-

тивного обслуговування більшістю дослідників зводиться до того, що діяльність, яка проводиться у рамках за-

значених інститутів правоохоронної діяльності, є подібною та стоується інформаційного забезпечення правоо-

хоронних органів у протидії злочинності.  

Не дивлячись на те, що розвиток інформаційного забезпечення оперативними підрозділами Національної по-

ліції галузей і об‘єктів економіки у протидії злочинності протягом тривалого часу знаходяться під постійною 

увагою вчених і практиків, ефективне рішення організації зазначеного напрямку представляє відому складність. 

Ефективна організація інформаційного забезпечення можлива лише на основі всебічного уявлення оперативного 

працівника про виробничу, фінансово-господарську й іншу діяльність суб‘єктів господарювання, якого можна 

досягти лише при правильно організованому інформаційному забезпеченні. Доминуючим у такому забезпеченні 

повинне бути активне використанні можливостей конфідентів.  
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Раскрытие преступлений совершенных организованными преступными группами являются одной из наибо-

лее сложных задач правоохранительных органов. Так как совершение таких преступлений отличается высоким 

«профессионализмом» и сложностью доказывания. Участие в организованной преступной группе редко удается 

доказать и привлечь к ответственности, в связи с этим членов ОПГ привлекают за другие сопутствующие пре-

ступления такие как хранение оружия, наркотических средств, которые легче выявить и доказать. «Данное об-

стоятельство объясняется скрытным характером организованной преступной деятельности вообще и проявлени-

ем вовне такого признака организованных преступных групп, как конспирация ими своей деятельности» [1, 28]. 

В настоящий время появилось и набирает обороты одно из новых криминалистических исследованийкоторое 

может помочь в борьбе с организованной преступностью. Поможет выявить и доказать не только преступления 

совершенные преступной группой, но и выявить ее организаторов, участников определить роль каждого в груп-

пе. Этим исследованием является криминалистическое исследование мобильных устройств. 

Значимость криминалистических исследований мобильных устройств в настоящий момент трудно переоце-

нить. Они так плотно вошли в нашу жизнь,что не представляетсявозможным без них не только ни дня, но даже 

нескольких часов. Практически от всех манипуляций с мобильным устройством могут быть оставлены «следы». 

Поэтому при расследовании преступлений мобильные устройства стали одним из самых важных источников 

информации для криминалистов. 

Если раньше при изъятии мобильного устройства, в основном мобильных телефонов, следователи довольст-

вовались лишь логическим изъятием списка контактов, отправленных и принятых сообщений, журнала вызовов 

и фото- и видоезаписей. То в настоящий момент этот список пополнен данными о геопозиционировании, ин-

формацией удаленно хранящейся на облачных сервисах, удаленными данными и т.п. Кроме того в последнее 

время все больше пользователей мобильных телефонов блокируют свободный доступ к ним различными паро-

лями графическими рисунками и т.п., а производители в свою очередь оснащают телефоны сканерами отпечат-

ков пальца. Что значительно усложняет логическое изъятие информации. 

Кроме того, при производстве криминалистических исследований мобильных устройств (чаще всего это мо-

бильные телефоны) имеется ряд сложностей: 

Во-первых,невозможность восприятия человеком всей изъятой информациинепосредственно. Это связано 

прежде всего с тем что информация хранится в цифровом виде и воспринимает ее пользователь или специалист 

посредством различных программ; 

Во-вторых,информация обрабатывается посредством различных программ и при предоставлении данной ин-

формации в качестве доказательства в суде необходимочтобы участники уголовного судопроизводства были 

уверенны в ее неизменности с момента изъятия. 

В третьих, доступ ко многиммобильным устройствам закрыт самими пользователями, и несанкционирован-

ный доступ может повлечь удаление практически всей информации.  

В четвертых, некоторые данные могут быть удалены самими пользователями. Что создает некоторые слож-

ности при их восстановлении. 

В настоящее время несколько мировых компаний специализирующихся на изготовлении технических 

средств и программного обеспечения к ним для исследования мобильных устройств и успешно решают выше-

указанные сложности. Существует несколько основных уровней извлечения данных из мобильных устройств, 

каждый из которых имеет свои недостатки и преимущества[2, 16]. Каждая из компаний находит решения в ис-

следовании мобильных устройств своим путем и у каждой имеются слабые стороны – те области в которых они 

не нашли оптимального решения. И по признанию самих представителей этих компаний для более полного ис-

следования мобильных устройств необходимо использовать не только их арсенал,но и подключать возможности 

их конкурентов. Поэтому в даннойдокладе для примера возьмем лишь одну из компаний.  

Это будет шведская компанияMSAB являющаяся одним из мировых лидеров в разработке решений для мо-

бильной криминалистики. Продукция компании включает в себя программные и программно-аппаратные сред-

ства для изъятия, с последующим анализом, цифровых улик с мобильных устройств - смартфонов, мобильных 

телефонов, планшетов, систем GPS навигации, систем видеорегистрации и т.п. Комплексы для мобильной кри-

миналистики XRY используются правоохранительными органами, судебными лабораториями, военными и го-
сударственными службам в более чем 100 странах мира [3, 2]. 

Офисно-лабораторная версия комплекса MSAB на базе криминалистического ПО XRY сочетает в себе воз-

можности как логического извлечения данных из операционной системы, так и физического извлечения данных 

из микросхем памяти мобильных устройств в одном едином наборе. MSABОфис позволяет получить полный 
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доступ к тысячам мобильных устройств при помощи специализированного оборудования для работы на компь-

ютере под управлением ОС Windows. 

XRY - это программное приложение для Windows, позволяющее безопасно извлекать цифровые данные из 

широкого спектра мобильных устройств, таких как традиционные мобильные телефоны, смартфоны, GPS-

навигаторы, 3G-модемы, музыкальные плееры и планшетные компьютеры. 

Безопасное извлечение данных из мобильных телефонов требует особых навыков и высокого профессиона-

лизма, это значительно сложнее восстановления информации с компьютеров, так как мобильные устройства ис-

пользуют разные операционные системы и аппаратные компоненты. Большинство из них представляют собой 

закрытые устройства с операционной системой собственной разработки и уникальной аппаратной конфигураци-

ей. Это сильно затрудняет процесс извлечения данных. 

С помощью XRY можно в течении нескольких минут создать защищенный от несанкционированного досту-

па отчет, содержащий как существующие, так и удаленные/поврежденные данные из исследуемого мобильного 

устройства. В папку с исследуемыми материалами будут добавлены ссылки на организацию и ее логотип. Кроме 

того, созданный отчет можно защитить шифрованием и алгоритмами хеширования для обеспечения безопасно-

сти данных в течении всего периода хранения информации. 

Многие пользователи мобильных устройств хранят информацию вне самих устройств, на так называемых об-

лачных сервисах, где данные удаленно хранятся на серверах компаний, и доступ к данным возможен при знании 

аккаунта сервиса и пароля. Имеется специальное решение XRYCloud –для извлечения данных вне мобильного 

устройства для криминалистических исследований. 

Зачастую у владельца мобильного устройства нет необходимости постоянно вводить имя пользователя и па-

роль в различных приложениях на смартфоне. Это вызвано тем, что специальные файлы-ключи (токены) в уст-

ройстве производят аутентификацию автоматически. Наличие таких токенов позволяет специалистам восстанав-

ливать данные из центров хранения данных в «облаке».  

Хочется отметить роль именно квалифицированных специалистов в успешномизъятии данных из мобильного 

устройства. Как может показаться на первый взгляд достаточно обладания криминалистическими средствами и 

программным обеспечением для извлечения нужной информации. Однако, «кажущаяся простота– это не более 

чем поднятие пользователя на более высокий уровеньабстрагирования от технической реализации операций. 

Такое поднятиевовсе не означает понимания. Напротив, простота управления достигается за счет снижения по-

нимания сути производимых действий» [4, 251]. 

Таким образом, специалистыисследующие мобильные устройства могут предоставить неопровержимые до-

казательства связи абонентов, их внутреннюю переписку, данные о геопозиционировании в определенное время, 

фото и видеоматериалы хранящиеся на устройстве, текстовые файлы и таблицы со значимой для оперативной 

работы и следствия информацией. Все это может помочь привлечь к ответственности преступников, в том числе 

и членов организованных преступных групп. 
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Суть методу кримінального аналізу взаємозв‘язків полягає у вивченні інформації про взаємозв‘язки між 

суб‘єктами – фізичними особами, юридичними особами, місцями та іншими об‘єктами в графічному зображенні, 

для уточнення взаємозв‘язків між ними і полегшення подальших висновків. 

Головною метою зазначеного методу є побудова схеми взаємовідносин учасників кримінального прова-

дження для полегшення опрацювання великих масивів інформації через візуалізацію їх текстових джерел та по-

дальшого аналізу схеми відносно причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення. 

Правила застосування зазначеного методу: 
1. Збір усіх «сірих» даних. 

2. Визначення об‘єктів схеми. 

3. Складання матриці взаємозв‘язків. 

4. Кодування взаємозв‘язків у матриці. 

http://bzbook.ru/Ubijstva-na-razborkakh-metodika-rassledovaniya.1.html#a1.Mikhail-Gurev-Ubijstva-na-razborkakh-metodika-rassledovaniya-Seriya-Biblioteka-kriminalista
http://aimtech.ru/
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5. Визначення кількості взаємозв‘язків для кожного об‘єкта. 

6. Складання попередньої схеми. 

7. Уточнення і складання остаточної схеми. 

Умови застосування зазначеного методу: 

Для розуміння методу кримінального аналізу взаємозв‘язків доцільно охарактеризувати його основні скла-

дові як окремі і специфічні етапи або функції. Але слід пам‘ятати, що ці складові взаємозв'язані і зрештою їх 

необхідно розглядати як систему. 

Застосування методу кримінального аналізу взаємозв‘язків, є ланцюгом оперативних дій або процедур, що 

ведуть до найточнішого і обґрунтованого висновку з даної інформації. Інформація збирається, оцінюється, і упо-

рядковується. Аналітичний етап процесу починається з отримання відповідних даних і їх організації у формі, що 

дозволяє розумінню їх значення. 

Збір даних є цілеспрямованим збором інформації відкритими і прихованими методами, зі всіляких джерел, у 

тому числі з правоохоронних і інших відомств і осіб. 

Після збору інформації, її необхідно оцінити. Належна оцінка вимагає, перш за все, оцінки надійності дже-

рела інформації, а також достовірності або правдивості її змісту. Оцінка має критично важливе значення для 

аналітичного процесу і формуванню висновків.  Упевненість, з якою можна зробити висновки залежить від яко-

сті даних, які ведуть до висновку. 

Впорядковування включає зберігання інформації і систему індексованих перехресних посилань для її отри-

мання. Незалежно від засобів, що використовуються для впорядковування, мета полягає в забезпеченні операти-

вного і точного доступу до інформації, необхідної для аналізу. 

Мета опису даних полягає в зборі і узагальненні наявної інформації, щоб її значення стало більш зрозумілим 

слідчому. Шматки інформації організовуються в таких формах, які сприяють розумінню і можуть допомогти 

слідчому в зборі додаткової інформації, яка може бути потрібно. 

Критичний елемент аналізу полягає у застосуванні індуктивної логіки для формування висновків про зло-

чинну діяльність, ключових особах, методи дії і ступінь кримінальної діяльності або впливу. Індуктивна логіка є 

процесом розумового обґрунтовування для витягання значення з деталей і специфічних даних. Вона особливо 

корисна під час застосування методів кримінального аналізу, де основна мета полягає у формулюванні думки з 

уривчастої інформації з різних джерел. Кінцевий продукт логічного обґрунтовування полягає у формуванні ви-

сновків, прогнозів або розрахунків. 

Розповсюдження завершеної інформації є властивостями методів кримінального аналізу від слідчого до 

прокурора або суду є невід'ємною частиною даного процесу. Навіть самий просунутий аналіз не є якою-небудь 

цінністю, якщо не зуміти ефективним чином представити користувачу зміст і його значення. 

Перевагами застосування зазначеного методу є те, що він:  

1) допомагає суб‘єктам досудового розслідування зосередитися на проблемі дослідження;  

2) дозволяє візуалізувати великі масиви інформації;  

3) легко освоюється та використовується суб‘єктами досудового розслідування;  

4) дозволяє будувати графічні образи даних, що допомагає у процесі загального аналізу даних вбачати ано-

малії, структури;  

5) забезпечує наочність сприйняття. 

Недоліками застосування зазначеного методу є те, що:  

1) відсутнє програмне забезпечення, яке спрощує використання даного методу;  

2) суб‘єкти досудового розслідування (члени СОГ або СГ) не володіють базовими знаннями по використан-

ню MS Office Excel; 

3) обробка великих масивів інформації можлива лише при використанні інтелектуальних технологій, які 

зменшують мозкове навантаження слідчого та допомагають йому під час прийняття процесуального рішення. 

Очікуваними результатами від процесу застосування зазначеного методу є те, що він сприятиме:  

1) створенню на початковому етапі досудового розслідування кримінального провадження достатніх перед-

умов інформаційного забезпечення подальшого ходу розслідування;  

2) забезпеченню наочності досудового розслідування;  

3) підвищенню якості та наступальності процесу досудового розслідування; 

4) підвищенню продуктивності аналітики і скороченню часу, який необхідний для прийняття оперативних рі-

шень. 

Необхідні матеріали для застосування зазначеного методу – soft IBM i2 Analyst's Notebook (при можливості) 

[2;3]; без програмного забезпечення – різнокольорові фломастери, лінійки, два-три аркуші формату А0 (або флі-

пчарт, дошка та крейда).  

Термін активного застосування методу – 6-18 місяців. 

Алгоритм застосування методу кримінального аналізу взаємозв‘язків 

На підготовчому етапі – суб‘єкти досудового розслідування (члени СГ або СОГ) повинні зібрати якомога 
більше фактичних даних та інформації стосовно кримінального правопорушення.  

Слідчий (старший СОГ або СГ) підготовлює усі необхідні матеріали, які знадобляться у процесі застосування мето-

ду кримінального аналізу взаємозв‘язків. 

На основному етапі відбувається власне процес застосування методу кримінального аналізу взаємозв‘язків.  
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Алгоритм застосування методу такий: 

1. Збір усіх «сірих» даних полягає у зборі усієї необхідної інформації, відомостей, повідомлень джерел опе-

ративної інформації, автоматизованих баз даних та інших відкритих або закритих джерел. 

2. Визначення об‘єктів схеми. Прочитайте свою інформацію і підкресліть або виділіть іншим кольором ті 

відомості, які можуть бути іменами людей та/або організацій, автомобільними номерами, адресами або будь яку 

іншу інформацію, яка має значення для розслідування кримінального провадження. 

3. Складання матриці взаємозв‘язків. Матриця є проміжним кроком у складанні схеми взаємозв‘язків. В діа-

гональній осі матриці введіть імена осіб, підприємств, установ та організацій, що вказані в схемі. Введіть імена 

приватних осіб в алфавітному порядку. Після приватних осіб, в алфавітному порядку введіть назви організацій. 

Такі дані як автомобільні номери або адреси слід викласти у буквено-цифровому порядку після організацій. 

 
 

4. Кодування взаємозв‘язків у матриці. Коди взаємозв‘язку застосовуються для визначення підстави або ха-

рактеристики всіх викладених в матриці взаємозв‘язків.  

 

КОДИ ВЗАЄМОЗВЯЗКІВ 

Код Значення 

 
Підтверджені взаємозв'язки між двома особами 

 
Ймовірні взаємозв'язки між двома особами 

+ 
Підтверджений член організації – бухгалтер, директор, менеджер, співробі-

тник, член клубу тощо 

– Ймовірна участь в організації 

 Підтвердженні інвестиції без інших учасників – акціонерів, визначених пар-

тнерів (напрямок від власника до об‘єкту) 

 
Ймовірні інвестиції без участі інших осіб (напрямок від власника до майна) 

 

5. Визначення кількості взаємозв‘язків для кожного об‘єкта. Доцільно розпочати складання схеми з підра-

хунку кількості контактів кожного суб‘єкта в матриці. Обов‘язково порахуйте горизонтально і вертикально по 

кожному суб‘єкту. 

6. Складання попередньої схеми. Складіть схему з графічним зображенням всієї інформації, яка міститься в 

асоціативній матриці. Це можна зробити шляхом вибору і використання відповідних символів: кола для ілюст-

рації фізичних осіб і прямокутники для ілюстрації юридичних осіб. Підтверджені контакти зображені суцільни-

ВСІ 

ЗВ'ЯЗКИ 
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ми лініями, а ймовірні контакти пунктиром. Частка в майні може бути позначена процентним ярликом на су-

цільний лінії. 

Об‘єкт з найбільшим числом зв‘язків теоретично є найкращою відправною точкою для будови діаграми вза-

ємозв‘язків. Очевидно, не є беззаперечним фактом те, що об‘єкт, який має найбільшу кількість зв‘язків є 

об‘єктом, який виконує найважливішу роль в групі. Це технічний аспект. Такий об‘єкт має найбільшу кількість 

поєднань – тому розміщуючи його у середині діаграми, ми уможливлюємо візуалізацію так, щоб всі поєднання 

були виразні і видні. 

7. Уточнення і складання остаточної схеми. Використання довгих кругових і перехресних ліній під час позначення 

суб‘єктів ускладнює схему взаємозв‘язків. Розташовуйте «квадрати» для позначення юридичних осіб уздовж полів па-

перу. Перекреслення схеми допоможе з‘ясуванню взаємозв‘язків між особами. 

 Заключний етап полягає у проведенні аналізу побудованої схеми. Дана схема взаємозв‘язків надає можли-

вість визначити: структуру злочинного угруповання; розподіл ролей у групі; сферу діяльності; об‘єкти, які воло-

діють значними знаннями про діяльність угруповання; джерела інформації в угрупуванні; коло осіб, які не вхо-

дять до угрупування, але беруть участь у злочинній діяльності та ін. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ПРОКУРОРА ДО ПІДТРИМАННЯ  

ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ 

 
Іванов А.О., доцент кафедри правознавства МНУ імені В.О. Сухомлинського, 

прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби  
прокуратури Миколаївської області, кандидат юридичних наук, радник юстиції 

 

Проведене дослідження свідчить, що спектр проблем, які пов‘язані із підготовкою прокурора до підтримання 

державного обвинувачення, не звузився і після прийняття нового КПК України (2012 р.). Так, під час проведен-

ня автором відповідних анкетувань, працівники прокуратури зазначали, що на якість підготовки до підтримання 

державного обвинувачення впливає: 

– зростання кількості кримінальних проваджень на одного працівника прокуратури; 

– відсутність у багатьох прокуратурах практики щодо підтримання обвинувачення у суді прокурором, який 

здійснював процесуальне керівництво досудовим розслідуванням; 

– відсутність практики ознайомлення прокурора з оперативно-розшуковими справами; 

– ненапрацьованість методик підготовки та підтримання державного обвинувачення в умовах чинності ново-

го кримінального процесуального законодавства. 

Так, заслуговує на увагу спостереження, зроблене Р. Крикливим, який зазначає, що реальний обсяг наванта-

ження іноді такий, що прокурор через брак часу на належну підготовку (вивчення матеріалів кримінального 

провадження, складання плану участі в судовому засіданні) ледь спроможний позначити свою присутність у су-

довому процесі, а не участь у судовому розгляді справи [1, с. 36].  

Продовжуючи, вчений наголошує, що під час вивчення матеріалів кримінального провадження прокурор не-

критично оцінює окремі джерела доказів, формує хибне уявлення стосовно причетності окремої особи до вчине-

ного. У судовому засіданні йому змінити це доволі складно, адже прокурор, який має недостатньо досвіду для 

цієї діяльності, часто здатний некритично дотримуватися сформульованих у вже затвердженому обвинувально-

му акті положень [1]. У контексті цього слушно погодитись із позицією С. В. Матієка. На його думку, прокурор-

ська і слідча практика свідчать, що неналежна підготовка прокурора до підтримання державного обвинувачення 

в суді є причиною не тільки низького рівня його виступу у судових дебатах, а й бездіяльності, пасивності у під-

готовчій частині судового засідання та судовому дослідженні доказів [2, с. 15].  

Окреслене вимагає підвищення ефективності підготовки до підтримання державного обвинувачення в суді, 

що, на думку автора, потребує організації ефективної взаємодії прокурора із працівниками оперативних підроз-

ділів. Водночас для визначення найефективніших способів і форм взаємодії між прокурором і працівниками 

оперативних підрозділів під час підготовки до підтримання державного обвинувачення необхідно з‘ясувати осо-

бливості методики цієї діяльності. Слід погодитись з позицією Ю. І. Крючка, який зазначає, що під методикою 
підготовки прокурора до підтримання державного обвинувачення в суді необхідно розуміти засновану на досяг-

неннях науки і практики систему певних методичних правил, технічних прийомів і положень, спрямованих на 

оптимальні шляхи, способи реалізації методів пізнання конкретного кримінального провадження, шляхом його 

природного сприймання і формування запасу знань із метою з‘ясування істини в справі [3, с. 41]. 



35 

У результаті здійсненого дослідження встановлено, що практичні працівники прокуратури основною формою 

підготовки до підтримання державного обвинувачення вважають вивчення матеріалів кримінальних прова-

джень, що уявляється цілком обґрунтованим, адже без досконалого знання справи неможливо предметно брати 

участь у провадженні справи у суді. Водночас, як слушно зазначають науковці, вивчення кримінальної справи 

теж має свою неоднозначну методику, залежно від обсягу й обставин страви та професіоналізму прокурора [4]. 

Аналітичний огляд наукових джерел засвідчує, що наразі пропонуються такі типові методики вивчення матеріа-

лів кримінального провадження: 

– ознайомлення зі справою в тій послідовності, у якій вона була оформлена. Попри це, державний обвинувач 

обирає шлях, який пройшов слідчий. Недолік цього методу полягає в тому, що прокурор потрапляє під вплив 

версії слідчого, не знаючи формули обвинувачення; 

– ознайомлення з обвинувальним актом, а відтак з іншими матеріалами кримінального провадження в послі-

довності, оформленій слідчим. Недолік цього методу полягає в тому, що прокурор психологічно може готува-

тись до добору доказів, які підтверджуватимуть версію обвинувачення, викладену слідчим; 

– ознайомлення зі справою після попереднього розгляду справи суддею. Недоліком цього методу є те, що на по-

зицію прокурора може вплинути позиція суду, зменшуючи його ініціативність у судовому провадженні [5, с. 7–8].  

Крім того, з метою забезпечення досягнення мети кримінального судочинства, як слушно зауважують вчені 

[док. див.: 6; 7; 8; 9, с. 46-55; 10, с. 137–159; 11, с. 304–333], прокурор має з‘ясувати такий спектр питань: 

– чи прокурор оголошуватиме весь обвинувальний висновок, чи за згодою сторін – резолютивну його частину;  

– визначити свою думку щодо того, які докази треба дослідити та в якому порядку, а також стосовно доціль-

ності чи недоцільності дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи та розміру цивільного по-

зову, які не заперечуються; 

– про сутність, зміст, тактику допиту підсудного, свідків (особливо неповнолітніх), потерпілого, експерта, 

огляду речових доказів, огляду і оголошення документів; 

– з‘ясувати можливість подання клопотань про проведення допиту свідка з використанням технічних засобів 

з іншого приміщення, про оголошення показів свідка, що були надані раніше, про огляд і оголошення докумен-

тів, які є доказами у справі, про доповнення судового слідства; про можливе доручення органу, який проводив 

розслідування, виконання певних слідчих дій, що не в змозі провести безпосередньо суд, про перехід до судових 

дебатів після допиту обвинуваченого, у випадку, коли суд обмежив дослідження фактичних обставин справи, що 

ніким не заперечуються.  

Зважаючи на те, що в умовах чинності нового КПК України методика підготовки до підтримання державного 

обвинувачення досліджена недостатньо, слід виокремити чинники, які мають бути враховані під час підготовки 

до підтримання державного обвинувачення: 

– особливості кримінально-правової конструкції складу злочину (особливого значення таке положення набуває 

під час підготовки до підтримання державного обвинувачення щодо злочинів економічної спрямованості, оскільки це 

вимагає знання як специфіки відповідної сфери бізнесу чи виробництва, так і галузевого законодавства); 

– наявність спеціального суб‘єкта (зважаючи на особливості спеціального правового статусу, окремі суб‘єкти 

мають значніші важелі для тиску на суб‘єктів кримінального провадження та затягування процесу);  

– особливості предмета доказування у кримінальних провадженнях;  

– специфіка судових експертиз, які призначаються під час досудового розслідування та судового розгляду 

кримінальних проваджень;  

– одночасне застосування кількох засобів забезпечення кримінального провадження (наприклад, домашнього 

арешту як запобіжного заходу та відсторонення від посади);  

– відсутність єдиної слідчої та судової практики застосування кримінального процесуального законодавства 

України; 

– особливості структурної побудови злочинного угруповання та чи всі його активні учасники та лідери при-

тягуються до кримінальної відповідальності (у провадженнях щодо злочинів, учинених організованими злочин-

ними групами та злочинними організаціями); 

– необхідність проведення окремих оперативно-тактичних операцій під час судового провадження; 

– надійність свідків обвинувачення; 

– чи застосовуються заходи забезпечення безпеки щодо окремих учасників кримінального провадження тощо. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

Ігнатюк О.В., заступник голови Апеляційного суду 
Київської області,  кандидат юридичних наук 

 

Термін «судовий контроль» нормативно не визначений ні в Конституції України, ні в галузевому законодав-

стві. Першоосновою його виникнення та застосування в національній правовій доктрині є положення ст. 55 Кон-

ституції України, згідно з якою кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності 

органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [1]. 

Запровадження нормами КПК України [2] нового процесуального суб‘єкта, уповноваженого на здійснення 

судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, – слідчого суд-

ді, спричинило в науковій літературі нові дискусії про предмет судового контролю [3], [4], [5], [6], [7].  

Переважно зміст наукових дискусій з проблем судового контролю у сфері кримінального провадження дово-

дить, що одні автори вважають його особливою формою реалізації правосуддя на досудовому розслідуванні, а 

прийняте за його результатами судове рішення – актом правосуддя. Інші розуміють його як складову частину 

правосуддя або один з його елементів. Треті – називають самостійною кримінально-процесуальною функцією, 

що здійснюється за рамками кримінального правосуддя [8 с. 91]. 

Не вдаючись у глибоку наукову дискусію щодо поняття судового контролю, варто зазначити, що, судовий 

контроль передбачає перевірку законності та обґрунтованості дій і рішень сторони обвинувачення, яка наділена 

державно-владними повноваженнями (прокурора, органу досудового розслідування, керівника органу досудово-

го розслідування, оперативних підрозділів), а тому роль слідчого судді, здійснення ним судового контролю у 

сфері захисту особи, суспільства, держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних 

інтересів учасників кримінального провадження набуває особливого значення. 

Судовий контроль у кримінальному провадженні, маючи за мету захист прав особи від незаконного обме-

ження конституційних прав і вторгнення в приватне життя, може бути ініційований будь-якою стороною кримі-

нального провадження. Разом з тим відповідно до ст. 206 КПК України слідчий суддя має право за власною іні-

ціативою здійснювати відповідний контроль щодо захисту прав людини. У цьому полягає особливість судового 

контролю, що здійснюється слідчим суддею.  

Оцінка законності конкретних слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій, яку дає слідчий 

суддя в порядку судового контролю, не має преюдиційного значення для судів, які розглядають та вирішують 

матеріали кримінального провадження в першій інстанції [8, с. 90]. 

Формами судового контролю є:  

1. Судовий контроль, що здійснюється за клопотанням сторони обвинувачення. Видами цього контролю є:  

- контроль при дачі дозволів на застосування заходів забезпечення кримінального провадження (напр., ч.ч. 1-

2 ст. 132 КПК України);  

- контроль при дачі дозволів на проведення слідчих (розшукових) дій, що пов‘язані з суттєвим обмеженням 

конституційних прав і свобод особи (ч. 3 ст. 233, частини 2 і 3 ст. 234, ч. 2 ст. 237, ч. 5 ст. 240, ч. 1 ст. 244, ст. 245 

КПК України);  

- контроль при дачі дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що пов‘язані з суттєвим об-

меженням конституційних прав і свобод особи (ч. 2 ст. 246 КПК України).  

2. Судовий контроль, що здійснюється за клопотанням сторони захисту. Видами цього контролю є:  

- контроль при дачі дозволів на проведення слідчих (розшукових) дій (ч. 6 ст. 223, ч. 1 ст. 244 КПК України);  

- контроль при розгляді скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокуро-

ра (§ 1 глава 26 КПК України). 

 3. Судовий контроль, що здійснюється за власною ініціативою слідчого судді (ст. 206 КПК України).  

Кожна форма та види судового контролю, безумовно, мають свої процесуальні особливості. 

Таким чином, зазначимо, що введення судового контролю на стадії досудового розслідування робить кримі-
нальне провадження більш ефективним, забезпечує більш надійний захист конституційних прав його учасників, 

у тому числі права на недоторканність приватного життя. Разом з тим необмеженість судового втручання в дія-

льність органів досудового розслідування може як «паралізувати» їх діяльність, так і вплинути на об‘єктивність 

судового провадження [8. с. 94]. 
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У теорії оперативно-розшукової діяльності загальновизнано, що якісна протидія злочинності, зокрема органі-

зованій, можлива лише за умови використання та оптимізації усіх наявних оперативно-розшукових можливос-

тей. Враховуючи вказане, можна вважати доцільним визначити сучасний стан наукової розробленості питання 

оперативно-розшукової протидії підрозділами кримінальної поліції організованій злочинності загальнокриміна-

льної спрямованості. Серед вітчизняних науковців у сфері оперативно-розшукової діяльності різні аспекти про-

тидії організованій злочинності досліджували: О. М. Бандурка, С. М. Гусаров, В. Д. Гвоздецький, О. Г. Кальман, 

М.В. Корнієнко, О. М. Литвинов, Є. К. Марчук, В. Т. Нор, Р. Л. Степанюк, В. Б. Харченко, О. Ю. Шостко та інші 

науковці. Сучасна теорія оперативно-розшукової діяльності налічує чимало цікавих та ґрунтовних праць, прис-

вячених окресленій тематиці, авторами яких є: Л. Ф. Гула, В. І. Василинчук, О. Ф. Долженков, А. М. Кислий, 

О. І. Козаченко, В. В. Лисенко, Д. Й. Никифорчук, В. Д. Пчолкін, В. В. Шендрик, О. М. Юрченко, О. О. Юхно та 

ін. Аналізуючи наукові праці, присвячені вивченню різних аспектів протидії організованій злочинності, конста-

товано, що в більшості випадків зазначені праці доцільніше згрупувати в залежності від того, чи досліджувались 

загальні аспекти протидії організованій злочинності або в залежності від різновиду організованої злочинності.  

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави можна поділити на декілька груп. 

До першої групи можна віднести дослідження, що присвячені вивченню загальних аспектів протидії органі-

зованій злочинності без урахування об‘єкта злочинного посягання, зокрема: на рівні докторських дисертацій, 

зокрема в дослідженнях В.Л. Грохольського на тему: «Управління діяльністю спеціальних підрозділів МВС 

України по боротьбі з організованою злочинністю», М. В. Корнієнка «Сучасні правові та організаційні засади 

протидії спеціалізованих підрозділів ОВС організованій злочинності» В. В. Топчія «Теоретичні та практичні за-

сади взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами в розкритті та розслідуванні зло-

чинів» та багатьох інших вчених.  

Другу групу становлять наукові дослідження, що проведені в різних галузях права та предметом їх дослі-

дження була протидія вчиненню організованою злочинністю конкретних видів злочинних діянь, зокрема: 1) на 

рівні докторських дисертацій в дослідженнях, проведені В. Т. Білоусом, В. П. Коржом, В. В. Коваленком, 

О.О. Подобним; 2) на рівні кандидатських дисертацій (зокрема, у працях: М. М. Андреєва, М. Г. Богуславського, 

В. М. Бабенка, В. В. Василевича, В. М. Всеволодова, О. О. Ганжи, Є. Є. Гречина, С. Ф. Здоровка, О. М. Ємеця, 

В. П. Кушпіта, М. О. Маркіна, Д. Б. Матохнюка, О. М. Міщанинця, С. С. Мірошниченка, Т. В. Мельничука, 

А. М. Мисюри, М. І. Паславського, Г. П. Пожидаєва, А. П. Сакаля, І. І. Сидорука, І. С. Стіхарної, М. В. Шамоти 

та ін). Однак, аналізуючи положення досліджень зазначеної групи можна дійти висновку, що переліченими вче-

ними у різних галузях права розглядались здебільшого питання протидії вчиненню організованою злочинністю 

злочинів у сфері економіки, проти особи та проти власності, а також пов‘язаних із незаконним обігом зброї та 
наркотиків. Однак, в більшості робіт знов таки суб‘єктом такої протидії визначались спеціалізовані підрозділи – 

підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС України.  
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Третю групу складають дослідження, в яких обрана тематика розглядалась фрагментарно, зокрема: на рівні 

докторських дисертацій дослідження проведені М. М. Биргеу, В. Д. Пчолкіним, Т. В. Корняковою, О. П. Сніге-

рьовим; на рівні кандидатських дисертацій – О. Б. Сахаровим, С. М. Алфьоровим, О. І. Тарасенко.  

Проте, в роботах вищевказаних вчених обрана проблематика оперативно-розшукової протидії організованій 

злочинності розглядалась у контексті другорядного питання. В той же час, слід відмітити, що проаналізувавши 

всі вказані роботи та визначивши основні положення, що знайшли своє відображення в них, а також співвідно-

сячи вказане із аналізом результатів опитування працівників підрозділів кримінальної поліції, можна констату-

вати, що проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави залишаються невирішеними.  

Ніконов М. М. резюмував, що на сьогоднішній день залишаються не повністю науково обґрунтованими та 

розробленими такі питання як: генезис організованої злочинності загальнокримінальної спрямованості в Украї-

ні; зміст та оперативно-розшукова характеристика організованої злочинності загальнокримінальної спрямовано-

сті; зарубіжний досвід оперативно-розшукової протидії організованій злочинності загальнокримінальної спря-

мованості; зміст та елементи оперативно-розшукової протидії підрозділами кримінальної поліції організованій 

злочинності загальнокримінальної спрямованості; інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-

розшукової протидії підрозділами кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямо-

ваності; організація використання та розстановки сил, засобів та заходів ОРД у процесі оперативно-розшукової 

протидії підрозділами кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості; так-

тика оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації про організовану злочинність загаль-

нокримінальної спрямованості; тактика здійснення агентурної роботи в процесі оперативно-розшукової протидії 

організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості та ін.  

Отже, підводячи підсумок слід визначити, що незважаючи на значний науковий внесок вчених у різних галу-

зях права в розробку різних аспектів оперативно-розшукової протидії підрозділами кримінальної поліції органі-

зованій злочинності загальнокримінальної спрямованості сьогодні все існують неповністю розроблені та 

з‘явилися нові проблемні питання, що вимагають від науковців термінового вивчення та окреслення можливих 

шляхів їх вирішення. 
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З правової точки зору кримінальний аналіз, можна розглядати як один із видів інформаційно-аналітичної дія-

льності, що виступає в двох якостях – як специфічний вид оперативно-службової діяльності оперативно-

розшукових підрозділів ДПС України, а також як діяльність у сфері обігу інформації взагалі. В зв‘язку з цим, 

правову основу кримінального аналізу складають:  

– нормативно-правові акти, які регулюють оперативно-службову діяльність ДПСУ як правоохоронного орга-

ну (Конституція України, Закони України, відомчі нормативно–правові акти);  

– нормативно-правові акти, які регулюють відносини в сфері інформації, використання комп‘ютерних про-

грам та банків даних.  

Але, на сьогоднішній день у жодному законодавчому акті не має чіткого визначення, яке б регламентувало 

здійснення кримінального аналізу та використання його результатів оперативними підрозділами ДПС України. 

Розглянемо чинне нормативно-правове регулювання кримінального аналізу, як виду інформаційно-

аналітичної діяльності.  

Конституція України, як основний Закон держави, закладає найважливіші принципи відносин між правоохо-

ронними органами та громадянами у сфері боротьби зі злочинністю, основи діяльності правоохоронних органів, 

а закони та підзаконні акти розвивають та конкретизують конституційні норми. 

Стаття 2 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», визначає основні функції  ДПС 

України, а саме: 

– ведення інформаційно–аналітичної та оперативно-розшукової діяльності  в інтересах забезпечення захисту 
державного кордону України; 

– участь у боротьбі з організованою злочинністю та протидія незаконній міграції на ДК України та в межах 

контрольованих прикордонних районів. 
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Однак постає питання визначення в законодавчих актах України порядку фіксації доказів, що здобуваються в 

ході проведення оперативного кримінального аналізу, тому що отримані дані, будучи відповідним чином документа-

льно зафіксованими і оформленими, можуть стати доказами в рамках кримінально-процесуальної діяльності. І знов 

таки повертаючись до чинної законодавчої бази, в жодному документі не згадується кримінальний аналіз. 

В п. 10 статті 20 Закону України «Про державну прикордонну службу України» вказано, що ДПС України 

має право «створювати і використовувати в інтересах оперативно-розшукової діяльності, для участі у боротьбі з 

організованою злочинністю та протидії незаконній міграції, інформаційні системи, у тому числі банки даних…». 

В п. 18 статті 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» зазначено «створювати і застосову-

вати автоматизовані інформаційні системи….». 

Наведене вище свідчить, що діяльність підрозділів кримінального аналізу є складовою частиною процесу 

оперативно-розшукової діяльності. 

Таким чином, підрозділи кримінального аналізу, до функцій яких входить інформаційна робота, перебувають 

у складі оперативно-розшукових підрозділів ДПС України та специфічними методами виконують завдання ОРД. 

Керуючись положенням статті 10 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (використання ма-

теріалів оперативно-розшукової діяльності), можна стверджувати, що результати кримінального аналізу, отри-

мані в рамках роботи за оперативно-розшуковими справами, можуть бути використані як: 

– приводи та підстави для початку досудового розслідування; 

– для отримання фактичних даних, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні; 

– для взаємного інформування підрозділів, уповноважених здійснювати ОРД, інших правоохоронних органів 

– інформування державних органів відповідно до їх компетенції. 

Особливе значення для правового регулювання діяльності підрозділів кримінального аналізу також мають 

Закони України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», 

«Про Концепцію Національної програми інформатизації». Дані нормативно-правові акти регулюють правові 

відносини, які виникають при формуванні та використанні інформаційних ресурсів на основі створення, збору, 

обробки, накопичення, зберігання, пошуку, розповсюдження та наданню споживачеві документованої інформа-

ції; при створенні та використанні інформаційних технологій і засобів їх забезпечення; при захисті інформації, 

прав суб‘єктів інформаційних відносин, які беруть участь в інформаційних процесах та інформатизації.  

До числа підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють діяльність підрозділів кримінального аналі-

зу, слід віднести: 

Стратегію розвитку Державної прикордонної служби України, схваленою розпорядженням Кабінету Мініст-

рів України від 23 листопада 2015 року N 1189–р, якою передбачається удосконалення відомчої системи кримі-

нального аналізу, визначення результатів кримінального аналізу в кримінальному судочинстві. 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 року N 2031–р «Про схвалення Концепції ін-

тегрованого управління кордонами», одним з завдань якої є спрямування зусиль суб‘єктів інтегрованого управ-

ління кордонами на  створення єдиного інформаційного простору. 

До нормативно-правових актів ДПС України, які регулюють порядок організації та здійснення кримінального 

аналізу, відносяться: 

Наказ АДПСУ від 21.02.2007 року № 130 «Про запровадження системи управління ризиками та системи кри-

мінального аналізу у Державній прикордонній службі України», яким було затверджено програму запроваджен-

ня системи кримінального аналізу в ДПС України. 

Наказ АДПСУ від 15.01.2008 року № 28 «Про затвердження Інструкції про організацію та ведення криміна-

льного аналізу оперативно-розшуковими підрозділами». 

Тому, виходячи з вищевикладеного, можна констатувати той факт, що на сьогодні в нормативно-правових 

актах лише посередньо визначено правове регулювання діяльності підрозділів кримінального аналізу, що викли-

кає нагальну потребу у внесенні змін не лише в підзаконні та відомчі нормативно-правові акти, а і в закони 

України. 

Так, з метою підвищення ефективності діяльності ДПС України з реалізації покладених на неї завдань, пер-

шочерговим є внесення відповідних змін до статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу 

України» та до статті 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», які б чітко визначали право 

ДПС України на проведення кримінального аналізу та використання його результатів оперативно-розшуковими 

підрозділами ДПС України. 
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ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ НЕГЛАСНОГО СПРИЯННЯ ОРД У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

 
Козаченко О.І., старший науковий співробітник, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності  

Національної академії внутрішніх справ кандидат юридичних наук 

 

Відсутність загальнонаціональної стратегії протидії злочинності є однією з причин, що зумовлює негативні 

тенденції в існуванні, поширенні та відтворенні злочинності.  

Участь осіб у боротьбі зі злочинністю соціально виправдана й слугує важливим державно-правовим інстру-

ментом охорони людини, її прав і свобод, власності, громадських і державних інтересів. Підставами для цього 

висновку можуть бути наступні міркування.  

По-перше, суспільство й держава, як цивілізовані системи в якості основної соціальної цінності, конститу-

ційно позначили людину, її права і свободи. Отже, перед державними структурами, зокрема й правоохоронними 

органами, постали чіткі орієнтири, що дозволяють різними засобами забезпечувати встановлені Конституцією 

України завдання. У галузі ж ОРД цілі охорони людини, її прав і свобод досягаються переважно специфічними 

засобами й методами, також і за сприяння осіб. Захист ОВС, зафіксований у Конституції, також є неможливим 

без використання спільних для ОРД особливих сил, засобів і методів, а отже й участі осіб, залучених оператив-

ними підрозділами до сприяння. У Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» зафіксовано, що 

ОРД ґрунтується на принципах взаємодії з органами управління і населенням [2].  

По-друге, сприяння осіб є соціально виправданим, бо виправданими є будь-які законні дії, скеровані на охо-

рону особистих, суспільних і державних інтересів. Дії ж ОВС як одного зі суб'єктів ОРД (зокрема й використан-

ня сприяння осіб) і переслідувані при цьому цілі досить чітко прописані в оперативно-розшуковому законодав-

стві, що надає абсолютну легітимність оперативно-розшуковому процесові [3]. 

По-третє, сприяння осіб є однією зі специфічних форм прояву соціальної активності населення в галузі пра-

воохоронної діяльності, визначається загалом позитивними мотивами й спрямована на задоволення життєво не-

обхідних суспільних потреб у забезпеченні законності та правопорядку як необхідної умови нормального розви-

тку суспільства. Така активність становить не лише виключно практичний, а й науковий інтерес.  

Загалом соціальна активність осіб у галузі правоохоронної діяльності може бути визначена як «умови ефек-

тивності взаємодії оперативних підрозділів ОВС з громадянами й використання їх допомоги в ОРД». На жаль, у 

теорії ОРД це питання, попри велику кількість фахових робіт з цього приводу, майже не розроблене.  

Можливість використання сприяння осіб у боротьбі зі злочинністю визнано законодавцем шляхом закріплен-

ня відповідних норм у нормативних правових актах держави. Так, у ст. 11 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність» зафіксовано можливість реалізації громадянами їхніх конституційних прав на захист від 

протиправних посягань шляхом надання органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність (а отже, і 

органам внутрішніх справ), сприяння в підготовці й проведенні ОРЗ. До того ж законодавець надає громадянам 

право вибору форм такого сприяння.  

Варто відзначити, що це не означає обов'язкову реалізацію ініціативи осіб у всіх випадках виявлення ними 

такого бажання. У подібній ситуації налагодження зв‘язку між громадянином і правоохоронною системою п. 13 

ст. 8 Закону віднесено виключно до компетенції органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність. Тому 

саме ОВС в особі їхніх представників, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, приймають остаточне 

рішення про залучення окремих осіб до реалізації оперативно-тактичних завдань з огляду на наявну можливість 

і доцільність такого сприяння.  

По-четверте, у процесі покращання умов соціальної ефективності взаємодії оперативних підрозділів ОВС з 

особами, які надають негласне сприяння, важливе місце займає закріплення її позитивної мотиваційної складо-

вої. У теорії ОРД на сьогодні прийнято виділяти наступні види позитивної мотиваційної складової: діловий кон-

такт, взаємодопомога, взаємовиручка, співробітництво, партнерство, сприяння, взаємозв‘язок тощо. Проте існує 

й негативна взаємодія з особами, основними видами якої є: ігнорування вимог оперативних працівників та про-

тидія їм, підкуп оперативних працівників, корупція, втягнення в злочинну діяльність, залякування, компромета-

ція, шантаж, викрадення й фізичне усунення (вбивство), викрадення й знищення кримінальних справ та інших 

документів, спрямування розкриття та розслідування злочинів у потрібному руслі, створення умов для витоку 

інформації стосовно діяльності оперативних підрозділів.  
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ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИНАМ, ПОВ’ЯЗАНИМ ІЗ ЗАВОЛОДІННЯМ КОШТАМИ ШЛЯХОМ УТРУЧАННЯ 

В РОБОТУ БАНКОМАТІВ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ Й ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ  

 

Криволапов В.М., ад’юнкт наукової лабораторії з проблем  досудового розслідування  

Національної академії внутрішніх справ 
 

Привабливою для випробовування злочинних технологій залишається сфера банківських операцій, що харак-

теризується концентрацією коштів як у готівковій, так і в безготівковій формах, різноманітністю фінансових по-

слуг та інструментів з різним рівнем захищеності й широким клієнтським полем. 

У банківській системі України протягом 2008−2012 рр. виявлено понад 16 тис. злочинів, з яких майже 90 % 

становлять різні види корисливих посягань на грошові кошти. Найвищу питому вагу за розмірами збитків у 

структурі банківської злочинності (62 %) посідають різні види посягань на банківські рахунки, технології вчи-

нення яких поєднують комплекси взаємопов‘язаних між собою діянь, передбачених ст. 185, 190, 191, 200, 205, 

209, 231, 358, 361, 361–1, 362, 364, 366, 367 КК України. 

Сервіс банківських установ дає змогу здійснювати більшість операцій дистанційно, управляти рахунками з 

будь-якого місця з використанням програмно-апаратних засобів. Понад сотні банків в Україні використовують 

внутрішньодержавні й міжнародні платіжні системи, здійснюють емісію й еквайринг платіжних карток, тож ро-

зміри збитків через незаконне втручання в роботу банкоматів щорічно збільшуються. Масштаби такого шахрай-

ства у світі вже сьогодні дуже великі, втрати від нього лише в США становлять 2,8 млрд дол. щорічно, у Великій 

Британії – 61,9 млн фунтів стерлінгів. У Східній Європі та країнах колишнього СРСР така проблема актуалізу-

валася останніми роками у зв‘язку з розвитком ринків банківських послуг. 

Відповідно до аналізу, проведеного Українською міжбанківською асоціацією членів платіжних систем 

«ЕМА», у 2012 р. в Україні виявлено 73 факти встановлення скімінгових пристроїв на банкомати, причому най-

більша кількість використання таких ―накладок‖ припадає на літній період (червень – 17 випадків) та регіональ-

ною прив‘язкою до Київської та Одеської областей. 

Така тривожна ситуація переконує у необхідності вдосконалення роботи слідчо-оперативних груп щодо про-

ведення першочергових слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій у рамках кримінальних 

проваджень, а також активізації оперативно-розшукових заходів, спрямованих на отримання інформації щодо 

осіб, які готують такі злочини, та своєчасне їх виявлення у межах оперативно-розшукових справ. 

З часу набрання чинності КПК України у 27 кримінальних провадженнях цієї категорії надано 67 доручень 

щодо проведення слідчих (розшукових) дій і лише три – щодо негласних слідчих (розшукових) дій. Відтак зафі-

ксовано лише один випадок затримання осіб, причетних до крадіжки грошей з банкоматів, унаслідок реалізації 

справи оперативного обліку. 

Платіжна організація платіжної системи зобов‘язана з урахуванням вимог, установлених відповідними дер-

жавними стандартами України та міжнародними стандартами, визначати вид платіжної картки, що емітується 

членом платіжної системи, тип носія її ідентифікаційних даних (магнітна смуга, мікросхема тощо), реквізити, що 

наносяться на неї в графічному вигляді. Обов‘язковими реквізитами, що наносяться на платіжну картку, є рекві-

зити, які дають змогу ідентифікувати платіжну систему та емітента. Картки внутрішньодержавних платіжних 

систем повинні містити нанесений шляхом друку або тиснення ідентифікаційний номер емітента [1]. 

Усі банківські платіжні картки виготовлюють відповідно до стандартів Міжнародної організації зі стандарти-

зації (ISO). Реквізити картки містяться як на лицьовому, так і на зворотному боці картки. Зокрема, лицьовий бік 

картки містить рельєфно вибиті: 

1) номер картки, що складається з 16 (рідше з 19) цифр (залежно від платіжної системи): перші шість цифр – 

код банку і номер філії банку-емітента (банк, яким картку було випущено до обігу і який є власником картки); 

при цьому перша цифра означає номер міжнародної платіжної системи, членом якої є банк-емітент (―VISA‖, 

―EUROCARD / MASTERCARD‖, ―EUROPAY‖, ―DINERS CLUB‖, ―JCB‖, ―AMERICAN EXPRESS‖ та інші); на-

ступні дев‘ять цифр – банківський номер картки, за яким можна встановити держателя картки, дату видачі карт-

ки та строк її дії, операції, притаманні для конкретної картки; остання цифра – контрольна; 

2) ім‘я держателя картки; 

3) дата, коли картка була видана і до якої вона чинна; 

4) фізичні, у тому числі поліграфічні, засоби захисту картки від підроблення (голограма, на яку нанесено 

останні чотири цифри номеру картки (для карток VISA); зображення логотипів банку та міжнародної платіжної 

мережі, водяні знаки, захисна сітка, фотокартка держателя (не обов‘язково), мікрошрифт; нестандартний шрифт 

ембосування; приховані зображення, що проявляються в ультрафіолетовому випромінюванні (голуб для карток 

VISA, літери МС для карток MasterCard, зображення голови Центуріона у профіль для карток American Express 

тощо); спеціальні засоби захисту, наприклад знак ―Віза Ві‖ у вигляді латинської літери ―V‖ з перпендикулярною 

лівою ніжкою або знак ―МС‖, що виготовлено в особливий спосіб у формі злиття зазначених літер для карток 
MasterCard); 

5) електронний мікропроцесор або мікрочіп, який характерний для так званих ―смарт-карток‖ як альтернати-

ва або додаток до магнітної смуги, що міститься на зворотному боці картки. Зворотна сторона картки містить 
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магнітну смугу з інформацією про картку та операції, виконані з нею; паперову стрічку для підпису держателя 

картки, на яку нанесено контрольний номер. 

На зворотному боці картки знаходиться місце для підпису власника картки, код картки – CVV2 (CVC2): три, 

або чотиризначний код, який нанесено на зворотній стороні картки (Cardverificationvalue/Cardverificationcode). 

Коди, які використовуються при підтвердженні розрахунків по платіжній картці у випадках, коли сама картка не 

пред‘являється (при розрахунках в мережі Інтернет чи при оформленні замовлень по телефо-

ну/факсу/електронній пошті). 

Банкомат – електронний програмно-технічний комплекс з вмонтованою спеціалізованою ЕОМ, призначений 

для здійснення автоматизованих операцій прийому-видачі наявних грошових коштів, зокрема з використанням 

платіжних карт, передачі розпоряджень банку про перерахування грошових коштів з банківського рахунку кліє-

нта та виконання інших операцій: оплати товарів, послуг, а також для автоматизованого складання документів, 

що підтверджують відповідні операції (видача паперових касових чеків). 

Сам банкомат (або ATM – AutomatedTellerMachine) являє собою комп‘ютер, сполучений з сейфом. 

Комп‘ютер, як правило, оснащений пристроєм введення, дисплеєм, кардрідером (для читання даних з пластико-

вої карти), презентером (для видачі готівки) і чековим / журнальним принтером. Найдорожчим пристроєм в бан-

коматі вважається диспенсер, призначений для взяття / подачі грошових купюр, їх перевірки на справжність та 

сортування. Банкомат підключається до процесингу (наприклад, за протоколом X.25) для можливості обміну 

даними з банком. До речі, банкомат можемо зв‘язуватися з ATM-контролером і за допомогою Wi-Fi-адаптера, 

така необхідність виникає у разі відсутності стаціонарних каналів зв‘язку.  

Після ідентифікації карткоутримувача (клієнта) з використанням ПІН-коду та вибору операції поповнення 

рахунку, лоток для внесення готівки автоматично відкривається та клієнту пропонується отримати (внести) го-

тівку. У разі підтвердження операції, баланс рахунку зменшується (поповняється) на підтверджену суму та банкноти 

переміщуються з сейфу банкомату (в сейф банкомата). У разі скасування операції, банкноти повертаються. Зазвичай, 

банк спільно з процесинговим центром встановлюють правила на отримання (внесення) готівки. 

Після завантаження карти в картрідер банкомата власнику картки пропонується ввести секретний код (ПІН-

код) для авторизації утримувача картки. Далі пропонується вибір доступних операцій (при виборі операції також 

може запитуватися ПІН-код; це залежить від конкретних налаштувань конкретного банкомату). Після вибору 

операції банкомат шифрує отриману інформацію (вміст магнітної смуги/чіпа, введений ПІН-код, запитану опе-

рацію) і передає дані в процесинговий центр банку-еквайра (банку, що обслуговує банкомат).  

Банк-еквайр відправляє в платіжну систему запит на проведення операції. Платіжна система спрямовує запит 

у банк-емітент (банк, що видав картку) і, отримавши згоду або відмову (код авторизації), передає банкомату ко-

манди на виконання або відхилення запиту. При цьому всі дії по відправці запиту, обробці відповіді на запит, 

видачу / приймання грошей з касет фіксуються, що дозволяє провести розслідування у разі, якщо операція оска-

ржена. Оскільки ПІН-код відомий лише власнику картки, операції, підтверджені ПІН-кодом, вважаються вико-

наними безпосередньо власником карти. Операції держателів платіжних карток з використаних банкомату вико-

нуються з оформленням документів на паперових носіях (чеків банкомату), що складаються за місцем проведен-

ня операції та мають статус первинного документа клієнта. 

Обов‘язкові реквізити чеку банкомату: ідентифікатор банку або інші реквізити, що дають змогу його іденти-

фікувати; номер банкомату; дата здійснення операції; сума та валюта операції; реквізити платіжної картки (до-

пустимі правилами безпеки платіжної системи); код, що ідентифікує операцію в платіжній системі. 

За способом обслуговування банкомати поділяються на два типи: із заднім завантаженням, при якій, відпові-

дно, все обслуговування банкомата проводиться ззаду; і з переднім. Найбільш популярним є спосіб установки 

банкомату через стіну з внутрішніми кріпленнями. Вирвати такий банкомат можна лише зі шматком стіни. 

До системи захисту банкомату входять: камери відеоспостереження;  GPS-маячки; сигналізація; корпус і 

сейф банкомату. 

Першим важливим моментом у побудові лінії захисту є системи відеоспостереження. Вони розподіляються 

на зовнішні і внутрішні. Зовнішні встановлюються незалежно від банкомату і фіксують в основному обстановку 

в безпосередній близькості від об‘єкта. Внутрішні ж вбудовуються в сам банкомат і часто не помітні для сто-

ронніх. Одна з поширених систем такого плану – WebATM. У загальному вигляді вона складається з камери і 

інтерфейсного кабелю. Зовнішня апаратна частина являє собою вбудований всередину банкомату окремий міні-

атюрний системний блок комп‘ютера. Таким чином, WebATM включає в себе додатковий системний блок, ка-

меру, інтерфейсний кабель і мережеву карту. Відмінною особливістю системи є її автономність. При виході з 

ладу банкомата система відеоспостереження продовжує функціонувати в автономному режимі. Це дозволяє 

проводити зйомку навіть при спробі зловмисників завдати пошкодження банкомату. 

Камера не просто робить знімки, але і поміщає на знімок інформацію про транзакції: дату, суму, номер карт-

ки тощо. Однак WebATM – пристрій дорогий, а відтак не всі банки можуть дозволити собі її установку (дода-

ток 2, рис. 2). 

Наступний елемент у системі захисту банкомату –GPS-маячки. GlobalPositioningSystem (GPS) – це супутни-
кова навігаційна система, що складається з понад 20 супутників, що працюють в єдиній мережі і знаходяться на 

шести орбітах на висоті близько 17 тис. км над поверхнею Землі. Супутники постійно рухаються зі швидкістю 

близько 3 км/сек, здійснюючи два повних оберти навколо планети менш ніж за 24 години. До речі, сама супут-

никова система GPS відома також під іншою назвою – NAVSTAR. Останнім часом широкого поширення набули 
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GPS-маячки, зокрема такий пристрій вбудовується в банкомат з метою передачі координат свого місця розташу-

вання службі безпеки банку. 

GPS – технологія досить складна, але надзвичайно корисна. Хоча в ній є і свої недоліки. У першу чергу, це 

обмеження на місця експлуатації. Там, де немає супутникових сигналів (або вони з якихось причин не доходять) 

встановлювати GPS-маячок не має сенсу. Припустимо, що після крадіжки банкомат поміщений в глибокий пі-

дземний льох. За таких обставин GPS-навігація безсила). Якість сигналу, який самим безпосереднім чином 

впливає на повноцінне функціонування маячка, залежить від планування, товщини стін і інших чинників [1]. 

Іншою перепоною для фізичного потрапляння до банкомату – його корпус, зокрема, сейф. По-перше, банко-

мат важить більше чотирьох тонн, а, по-друге, товсті стінки корпусу зроблені з надміцного металу (одного разу 

після крадіжки банкомату злочинці витратили 16 годин для того, щоб прорізати болгаркою лише 4 см товщини 

стінки сейфа). 

Література: 
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РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ 

 

Курбанова Б.М., научный сотрудник Научно-исследовательского центра 

Алматинской академии МВД Республики Казахстан, майор полиции 

Республика Казахстан является независимым государством и осуществляет в интересах народа Казахстана 

политику сотрудничества и добрососедских отношений с другими государствами на основе Конституции и в 

соответствии с международными договорами и законами Республики Казахстан. В настоящее время Республика 

Казахстан является участником многих международных конвенций, иных договоров о борьбе с общеуголовны-

ми правонарушениями и уголовными правонарушениями международного характера, среди которых имеют ме-

сто уголовные правонарушения, совершаемые преступными группами. 

В п. 24 статьи 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан дается понятие преступной группы: 

это организованная группа, преступная организация, преступное сообщество, транснациональная организо-

ванная группа, транснациональная преступная организация, транснациональное преступное сообщество, терро-

ристическая группа, экстремистская группа, банда, незаконное военизированное формирование «[1, с. 20].  

Как справедливо заметил Н.П. Яблоков: «процесс раскрытия преступной деятельности организованных групп и 

сообществ чаще всего начинается с оперативно-розыскной негласной деятельности, в ходе которой выявляется суще-

ствование той или иной преступной организации и собираются данные о ее криминальной деятельности»[2, с. 108].   

Это происходит в результате длительной и кропотливой работы подразделения, осуществляющего оператив-

но-розыскную деятельность. 

В соответствии с п. 15 ст. 1 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: 

Оперативно-розыскная деятельность – это научно обоснованная система гласных и негласных оперативно-

розыскных организационных и управленческих мероприятий, осуществляемых в соответствии с Конституцией 

Республики Казахстан, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в целях защиты жизни, здоровья, прав, сво-

бод и законных интересов человека и гражданина, собственности обеспечения безопасности общества и госу-

дарства от преступных посягательств, а также от разведывательно-подрывной деятельности специальных служб 

иностранных государств и международных организаций.  

Вышеуказанный Закон не определяет понятия «оперативность», используя лишь такие термины, как «опера-

тивно-розыскная деятельность», «оперативно-розыскные мероприятия». 

В то же время понятие «оперативность», т.е. способность быстро и вовремя провести какие-либо действия 

или мероприятия, а также способность оперативного работника быстро включаться в работу, легко и умело вы-

полнять поставленные задачи, умело действовать в различных ситуациях, является одним из принципов опера-

тивно-розыскной деятельности. 

Оперативность состоит в том, что оперативные работники и другие должностные лица в ОРД обязаны (в пре-

делах своей компетентности) проводить действенную работу по предупреждению совершения преступлений; 

проявлять инициативу в их обнаружении; своевременно и обоснованно проводить проверку; предпринимать все 

действия, предусмотренные законодательством в области ОРД, для установления лиц, намеревающихся совер-

шить или совершивших преступления, а также выяснять причины и условия, способствовавшие и способствую-

щие совершению преступлений. 

Оперативную работу следует рассматривать как составную часть оперативно-розыскной деятельности, про-

водимой оперативными подразделениями по выполнению задач, предусмотренных ст. 2 Закона РК «Об опера-
тивно-розыскной деятельности». Исходя из содержания ст. 3 Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти», оперативная работа основывается на принципах законности, соблюдения прав и свобод, уважения досто-

инства личности, равенства граждан перед законом, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и 

негласных методов, профессиональной этики [3,с.3-5].   
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На основании оперативно-розыскной информации возможно принять обоснованное решение о начале досу-

дебного расследования по проявлениям организованной преступности. 
Для эффективного выявления и раскрытия преступлений, совершаемых преступными группами, во многом 

определяется качеством поведения оперативно-розыскных мероприятий, включающие в себя оперативную раз-
работку, документирование преступных действий лиц, подозреваемых в их совершении, а также выявление лиц, 
осведомленных о преступных действиях. 

Проведение оперативной разработки преступных групп позволяет установить факты и обстоятельства, необ-
ходимые для изобличения преступников, получать информацию, способствующую для совершенствования опе-
ративно-розыскной тактики. 

Для раскрытия преступлений в форме преступных групп важное значение имеет тщательное и всестороннее 
изучение: 

1. Мотивов вступления в преступную группу; 
2. Роли жизненного и преступного опыта участников преступной группы; 
3. Интеллекта, эмоционально-волевых и других нравственно-психологических качеств участников пре-

ступной группы; 
4. Общественного положения, занимаемого участниками преступной группы; 
5. Ролевого участия каждого из членов преступной группы на этапах замысла, подготовки и совершения 

преступления; 
6. Наличия в окружении членов преступной группы лиц, оказывающих как положительное, так и отрица-

тельное влияние. 
Одним из важнейших средств оперативно-розыскной деятельности является оперативно-розыскное обеспечение 

следствия. Это один из видов взаимодействия следствия и оперативно-розыскных аппаратов, направленный на рас-
крытие преступлений, что само по себе является важнейшим средством борьбы с преступными группами. 

Наиболее эффективно оперативно-розыскное обеспечение реализуется в рамках следственно-оперативной 
группы. 

В ходе совместного расследовании уголовного дела, одним из основных направлений должна стать разработ-
ка версионных программ расследования, в ходе которых могут выявиться коррумпированные сотрудники право-
охранительных органов. Первоочередное здесь должен приобрести анализ признаков, сведения о которых со-
ставляют информационную базу для выдвижения версии об участии вышеуказанных лиц в организованной пре-
ступной деятельности. 

Также важное тактическое значение имеют оперативно-розыскные материалы, которые не только становятся 
информационной базой перспективных версий, но и превращаются в доказательства по делу. 

Кроме того, использование оперативной информации является одним из важнейших условий успешного про-
ведения операции по задержанию подозреваемых. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что для того чтобы выявить истинную роль каждого участника 
преступной группы и правильно оценить степень его общественной опасности, нужна взаимодействующая про-
цессуальная деятельность следователей и мощное оперативно-розыскное обеспечение, оптимальное сочетание 
гласных и негласных методов работы правоохранительных органов, учитывающих возможности преступных 
групп [4,с.183-185]. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства організована злочинність є його невід‘ємною частиною. Глобаліза-

ційні процеси у всьому світі призвели до появи організованої злочинності нового транснаціонального типу, що 
використовує сприятливу ринкову кон‘юнктуру для отримання надприбутків незаконним шляхом. Одночасно з 
цим у багатьох країнах відбулося укрупнення організованих груп, поділ їх по злочинній спеціалізації і кваліфіка-
ції, видозмінилася їх структура. При цьому на додаток до системи традиційно-українського причинного комплексу 
функціонування злочинних організацій (який дістався нам у спадок від СРСР) в Україні почала розповсюджуватись 
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зацікавленість окремих держав у вирішенні своїх економічних та політичних проблем за рахунок прямого або 
непрямого заохочення кримінально–економічної діяльності в нашій країні. 

Сучасна організована злочинність характеризується високим рівнем існування, що дозволяє їй все успішніше 

порушувати встановлені державою заборони і обмеження. Організовану злочинність можна розглядати як: неза-

конну діяльність трьох або більше осіб, об‘єднаних у злочинну організацію, що характеризується стійкою внут-

рішньою структурою, корумпованими зв‘язками, а також використовує методи насильства і залякування для 

встановлення кримінального впливу в різних сферах життєдіяльності людей, в корисливих і антигромадських 

цілях; цілісне кримінальне явище, що проявляє себе у вигляді складної системи злочинних формувань, з їх ши-

рокомасштабної злочинною діяльністю і т.п.  

Відзначимо, що яке б визначення не давалося організованій злочинності вона характеризується певними 

ознаками, за якими її можна відмежувати від інших типів злочинності. До таких ознак зазвичай відносять насту-

пні: історична обумовленість; конспіративність злочинної діяльності; ієрархічна структура, яка відокремлює лі-

дерів (злочинних авторитетів) від рядових учасників злочинного співтовариства; розподіл ролей і функцій в зло-

чинній організації; жорстка дисципліна, заснована на беззаперечному підпорядкуванні і системі покарань (від 

грошового штрафу до позбавлення життя); озброєність (володіння різними видами зброї); наявність фінансово-

матеріальної бази (злодійський «общак», квартири, що належать злочинній організації, транспортні засоби то-

що); згуртованість і стійкість злочинної групи (співтовариства); основна мета функціонування злочинної органі-

зації (отримання надприбутків в короткий термін); встановлення корупційних зв‘язків (контактів) з представни-

ками влади та правоохоронними органами, лобіювання власних інтересів на державному, регіональному, місце-

вому рівнях; налагодження системи відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, і планомірний відхід від 

соціального контролю, а також ін.  

Незважаючи на детальне дослідження в наукових джерелах поняття, сутності та ознак організованої злочин-

ності сьогодні українська правозастосовна практика погано враховує її кримінологічні та криміналістичні особ-

ливості і, по суті, є малоефективною, що певною мірою обумовлено безперервним реструктуруванням системи 

боротьби зі злочинністю в цілому, організованою злочинністю та легалізацією злочинних доходів зокрема, а та-

кож відсутністю єдиної стратегії протидії злочинності в умовах хронічного дефіциту бюджетних ресурсів. Так, в 

2015 році всіма правоохоронними органами було викрито всього 135 стійких злочинних угрупувань (проти 166 в 

минулому році), з яких 4 злочинних організації, в той час, як, наприклад, у 2013 році їх було викрито 185, у 2012 

році – 287, у 2010 році – 435, а у 2005 році – 544. Погіршився і стан боротьби із організованою злочинністю в 

сфері корупції. Так, якщо в 2014 році правоохоронцями виявлено 32 організованих злочинних групи з корумпо-

ваними зв‘язками, з яких 14 діяли в органах влади та управління (при цьому було припинено злочинну діяль-

ність 18 організованих груп у бюджетній сфері), то в 2015 році виявлено лише 11 організованих груп з ознаками 

корупції (що на 65,6 %, або майже тричі менше), з яких лише 4 (тобто на 71,4 %, або майже в чотири рази мен-

ше) в органах влади і управління, а також припинено злочинну діяльність 6 ОЗГ в бюджетній сфері, що на 

66,6 % менше ніж в попередньому [2]. 

Сучасний рівень організованої злочинності вказує на те, що назріла необхідність комплексного аналізу та по-

стійного моніторингу стану організованої злочинності для вироблення на цій основі адекватних заходів протидії. 

До заходів протидії організованій злочинності слід віднести: виявлення та постановку на оперативний облік всіх 

членів організованого злочинного формування (від лідера до рядового виконавця, а також посібників і підбурю-

вачів); запобігання злочинів на стадіях приготування або замаху; роз‘єднання організованого злочинного фор-

мування, притягнення до відповідальності, перш за все, лідерів, злочинних авторитетів, ідеологів кримінального 

світу; планування і здійснення заходів з перевірки фінансово–господарської діяльності юридичних осіб, щодо 

яких є інформація про їхні зв‘язки з організованими злочинними групами (спільнотами); підрив фінансово–

матеріальної основи організованих злочинних формувань; створення заслону проникненню в молодіжне середо-

вище екстремістських настроїв, ксенофобії, правового нігілізму, кримінальної субкультури; викриття корумпо-

ваних осіб в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, які допомагають представникам криміна-

льного середовища; необхідний максимальний вихід підприємців з сектора тіньової економіки, створення для 

них сприятливих умов для ведення бізнесу та встановлення партнерських відносин з державою, при цьому бло-

кування надходження кримінальних інвестицій в легальний і нелегальний бізнес; забезпечення належного захис-

ту потерпілих, свідків та інших учасників кримінального судочинства; залучення до роботи з попередження ор-

ганізованої злочинності громадських об‘єднань правоохоронної спрямованості, а також громадян (позаштатних 

співробітників поліції, волонтерів та ін.). 

Підкреслимо, що об‘єктивна оцінка характеру і масштабів загроз, які несе в собі організована злочинність в 

Україні, актуалізує пошук та впровадження якісно нових засобів боротьби з цим надзвичайно небезпечним яви-

щем. У зв‘язку з цим, по-перше, потребують спеціального обліку системні фактори, які детермінують організо-

вану злочинність; по-друге, на організаційному рівні слід забезпечити єдність попереджувальної та правоохо-

ронної діяльності. Значна кількість спеціалізованих та неспеціалізованих суб‘єктів, залучених до сфери боротьби 

з організованою злочинністю в Україні, і багатоаспектність їх діяльності вимагає зосередження основної уваги 

на узгодженні й об‘єднанні зусиль правоохоронних органів із забезпечення законного та обґрунтованого кримі-

нального переслідування винних осіб, починаючи з моменту виявлення винних, їх розробки, припинення зло-

чинної діяльності, притягнення до кримінальної відповідальності, засудження й контролю за відбуванням ними 

кримінального покарання, а іноді – й постпенітенціарного контролю. 
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Крім цього, суттєвої переоцінки та коригування потребує Концепція державної політики у сфері боротьби з 

організованою злочинністю [1]. На нашу думку, основою Концепції державної політики у сфері боротьби з ор-

ганізованою злочинністю повинно стати усунення переваг кримінальних груп і розвиток переваг держави. При 

відсутності чіткої стратегії і конкретної програми, розрахованої на тривалий період протистояння злочинності, 

шансів не тільки на перемогу, але і на встановлення певних паритетів немає. Підкреслимо, що в ході проведення 

державної політики щодо протидії організованій злочинності важливо дотримуватися ряду вимог: по-перше, 

слід обмежити вплив економіко-соціальних чинників на розширення організованої злочинності; по-друге, необ-

хідно вести роботу з удосконалення законодавчої бази; по-третє, слід здійснювати боротьбу з економічною зло-

чинністю та корупцією на основі закону; по-четверте, протидія організованій злочинності має бути складовою 

частиною послідовної концепції будівництва України як майбутнього повноправного члена ЄС і ін. 
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У більшості понять про організовану злочинність вказано одну з її характерних ознак – прагнення до полі-

тичного впливу, а саме з цього можна зробити висновок, що вона створює загрозу усьому суспільству. Це і ви-

магає нових підходів до розробки державної політики боротьби з організованою злочинністю. Також, проблема 

організованої злочинності не може бути задовільно вирішена без поповнення арсеналу правоохоронних органів 

заходами профілактичного характеру. Суперечки про проблеми політики боротьби з організованою злочинніс-

тю, як правило, торкаються розробки нових способів та комплексних підходів протидії. Слід зазначити, що про-

блемами боротьби з організованою злочинністю займалися О.М. Бандурка, В.С. Овчинський, А.Ю. Шумилова,  

Г.О. Душейко, О.Ф. Долженков, Ю.Ю. Орлов, К.К. Горяинова, М.В. Стащак та інші.  

Але перш ніж говорити про втілення нових методів протидії у практику, необхідно розібратися з теорією, 

яка, нажаль, не завжди має місце у діяльності правоохоронних органів, але втілення у життя якої, може гаранту-

вати запобігання цього виду злочинів в цілому. 

На сьогоднійшій день, спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності набули особливого значення. 

Звертаючи увагу на те, що головним інструментом оперативно-розшукової діяльності є негласні методи та засо-

би, то зрозуміло, що в цій діяльності є саме спеціальні принципи, які мають важливе значення у цій сфері [1]. 

Одним із спеціальних принципів запобігання організованій  злочинності є принцип наступальності (операти-

вності), який напрацьований оперативно-розшуковою практикою та підтверджується змістом нормативно-

правових актів, які регламентують оперативно-розшукову діяльність [2]. 

Взагалі, оперативність – це система якостей, які характеризують оперативно-розшукову діяльність, до якої 

входять швидкість і безперервність, активність її учасників та узгодженість. Якщо говорити про протидію орга-

нізованій злочинності, то принцип наступальності (як, до речі, і у протидії іншим злочинам) полягає у тому, що 

працівники оперативних підрозділів зобов‘язані в межах своєї компетенції проводити належну роботу щодо за-

побігання вчиненню злочинів, проявляти ініціативу щодо їх виявлення. У цьому випадку доцільно використову-

вати такі поняття, як «фактор раптовості», «несподіваності». 

Значення цього принципу полягає в упередженості дій оперативних підрозділів до організованої злочинності, 

тобто працівники оперативних підрозділів на ранніх стадіях злочинної діяльності одержують дані злочинного 

наміру особи і не повинні допустити переростання попередньої злочинної діяльності до завершення злочинного 

наміру та нейтралізувати умови вчинення цих злочинів у майбутньому. 

Відомо, що оперативні підрозділи застосовують необхідні оперативно-розшукові заходи щодо попередження 

та припинення злочинності. Ці форми запобігання злочинам зумовлені двома стадіями незакінченого злочину: 

стадією приготування до злочину і стадією замаху на злочин [1]. І саме з першою стадією пов‘язане оперативно-

розшукове попередження злочинів, що являє собою: 
- виявлення оперативно-розшуковим шляхом осіб і груп, які практично здійснюють підготовчі дії до вчинен-

ня злочину;  
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- вивчення об‘єктів злочинного посягання, отримання фактичних даних щодо розроблення планів, підшуку-

вання, створення чи пристосування знарядь для вчинення злочинних дій, підбирання співучасників, створення 

сприятливих умов для досягнення злочинних цілей тощо; 

- отримання необхідних фактичних даних, тобто доказів причетності вказаних осіб і груп до готування зло-

чинів, відповідну фіксацію цих доказів з наступною реалізацією отриманих даних [3]. 

Саме стадія замаху на злочин має важливе значення для оперативних підрозділів, адже з нею пов‘язане при-

пинення злочину до того, як відбулася його реалізація (знову ж таки принцип наступальності). Наприклад, за-

тримати злочинця «на гарячому» в момент початку злочинних дій (збування наркотиків) або одержання опера-

тивної інформації про те, що особа або група має намір скоїти злочин найближчим часом, викликати їх до орга-

нів Національної поліції та роз‘яснити небезпечність замисленого ним вчинку та можливе покарання, згідно з 

нормами Кримінального кодексу України, з метою примушення особи відмовитись від злочинних намірів. 

Підводячи підсумок доповіді необхідно зазначити, що саме в оперативності відображено захисну функцію 

оперативно-розшукової діяльності і саме від того, як активно бути використовуватися теорія, залежить ефектив-

ність боротьби зі злочинністю. 
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Організована злочинність являє для України найбільшу соціальну небезпеку. Високі темпи її поширення 

здійснюють руйнівну дію на економіку країни. Організована злочинність, по суті, являє собою соціально-

економічний процес залучення злочинного капіталу в кримінальну сферу, з використанням корупції і всього то-

го, що сприяє його нарощуванню та обігу. 

Функціонально організована злочинність проявляється в наступних видах діяльності: створення та нарощу-

вання злочинного капіталу; легалізація злочинних коштів та впровадження їх в легальний бізнес; забезпечення 

безпеки і ефективності обігу злочинних коштів; отримання доходу з легалізованих капіталів і його використання 

в різних сферах життєдіяльності держави. При цьому, сучасна організована злочинність динамічно змінюється, 

знаходить нові способи вчинення злочинів, активно використовує новітні технології. Спостерігається зростання 

кількості учасників організованих злочинних груп, збільшується питома вага вбивств, розбоїв та інших особливо 

тяжких злочинів [1, с.169].  

Кримінологічна обстановка пов'язана з організованою злочинністю в українській державі є складною, що ба-

гато в чому визначається високим рівнем консолідації і підвищенням професіоналізму її учасників. З огляду на 

обстановку, боротьба з організованою злочинністю на сучасному етапі в Україні відбувається за наступними 

напрямками: боротьба з тінізацією української економіки і корупцією; боротьба з насильством і терором; боро-

тьба з «відмиванням» коштів, отриманих злочинним шляхом; боротьба з наркоманією та ін. Слід констатувати, 

що сьогодні половина економічного потенціалу України функціонує стихійно або під контролем кримінальних 

структур і не підпорядкована державі. Структуру організованої злочинності утворюють кримінальні угрупован-

ня, господарсько-економічні структури, які займаються протиправною економічною діяльністю, і представники 

державної влади, які сприяють діяльності мафіозних угруповань або є їх членами і безпосередніми керівниками. 

Зважаючи на вищевикладене правоохоронні органи України намагаються протидіяти організованій злочин-

ності. Особлива роль в цій діяльності приділяють профілактиці. В сучасній кримінологічній літературі та на ду-

мку багатьох практичних працівників останнім часом утвердилася справедлива думка, що цілеспрямоване попе-

редження злочинів  це самостійна, багатоаспектна діяльність, яка включає запобігання, припинення та профілактику 

кримінально караних діянь. Саме так, ми вважаємо, слід розуміти аналізований вид діяльності, і саме в цьому сенсі 

попередження злочинності, в тому числі організованої, треба розглядати як один із головних обов'язків кожного під-

розділу, що входить до структури МВС України, Національного бюро розслідувань України та Служби безпеки Укра-

їни. Найбільш дієвими для правоохоронних органів є ті профілактичні заходи, які пов'язані з охоронними, опера-

тивно-розшуковими, інформаційно-аналітичними, наглядово-контролюючими та виховно-правовими.  
Протягом останніх років оперативна обстановка по лінії боротьби з організованою злочинністю в нашій краї-

ні продовжує залишатися досить складною. Триває консолідація і саморозвиток організованої злочинності. 
Стійкі злочинні групи консолідуються як у рамках окремих територій, так і на міжрегіональному та транснаціо-
нальному рівнях, що, в свою чергу, обумовлює специфіку діяльності з протидії такому негативному соціальному 
явищу, як організована злочинність. Серйозно впливати на кримінальну ситуацію в країні продовжують автори-
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тети злочинного середовища, в тому числі так звані «злодії в законі». Лідерами злочинних формувань ведеться 
цілеспрямована робота зі створення позитивної громадської думки про свою діяльність, що багато в чому ускла-
днює проведення профілактичної діяльності. Зважаючи на накопичені кошти, вони виступають ініціаторами і 
спонсорами соціальних програм, культурно-масових заходів, відкривають засоби масової інформації. Все це до-
зволяє їм не тільки формувати корумповані зв'язки, але й безпосередньо досягати успіху в ході проведення ви-
борів до органів державної влади. У свою чергу, зростають не лише масштаби організованої злочинності, а й 
підвищується інтенсивність та ступінь її складності. Глобалізація відкриває нові форми транснаціональної орга-
нізованої злочинності. 

 У зв'язку з вищевикладеним, особливу увагу в сфері протидії організованій злочинності необхідно звернути 
на роботу з припинення діяльності угруповань, що мають кримінальні міжрегіональні та міжнародні зв'язки. Не-
обхідно сконцентрувати увагу на комплексному вирішенні цього завдання. У зв'язку з цим працівникам підроз-
ділів по боротьбі з організованою злочинністю доцільно спільно з представниками інших правоохоронних орга-
нів здійснювати комплексні профілактичні та оперативно-розшукові заходи щодо виявлення осіб-іноземців, які 
прибувають на територію України, з метою виявлення їх кримінального минулого; юридичних та фізичних осіб, 
які надають незаконні послуги з оформлення реєстрації, надання українського громадянства, працевлаштування 
іноземців тощо. 

Важливе значення для попередження організованої злочинної діяльності має виявлення й припинення коруп-
ційних зв'язків організованої злочинності у державних органах влади та управління. Своєчасний збір інформації 
та її аналіз дозволяють виявляти чиновників, які працюють в інтересах організованих угруповань, і своєчасно 
здійснювати комплекс заходів щодо їх нейтралізації та недопущення шкідливих наслідків такої діяльності. 

Однак, оцінюючи в цілому стан боротьби з організованою злочинністю, слід відзначити, що заходи, які вжи-
ваються в Україні, вочевидь не є адекватними сучасній криміногенній ситуації. Як відзначають у МВС України, 
високою залишається латентність даного виду злочинності, далекою від досконалості є оперативно-розшукова 
діяльність, ще дається взнаки недостатній професіоналізм співробітників, які були прийняті на роботу після «чи-
стки» правоохоронних рядів. Не в повному обсязі відповідає вимогам сьогоднішнього дня і рівень взаємодії опе-
ративних та слідчих підрозділів.  

Загалом можна узагальнити завдання, які стоять перед правоохоронними органами України та які вони по-
винні вирішувати в процесі боротьби з організованою злочинністю: 

1) здійснення системи заходів по боротьбі з організованою злочинністю, корупцією, попередження встанов-
лення корумпованих зв'язків державних службовців і посадових осіб з кримінальними елементами; 

3) здійснення інформаційно-аналітичної роботи з метою вивчення, виявлення та усунення причин і умов, що 
сприяють поширенню організованої злочинності і корупції; прогнозування тенденцій розвитку криміногенної 
ситуації і внесення відповідних пропозицій щодо попередження, мінімізації негативних наслідків; 

4) посилення узгодженості і координації дій всіх підрозділів і служб, які здійснюють профілактику і боротьбу 
з організованою злочинністю, з метою максимально оперативного розслідування злочинів, скоєних організова-
ними групами та злочинними організаціями; 

5) розширення і поглиблення міжнародної взаємодії і співпраці в боротьбі з корупцією і організованою зло-
чинністю в їх транснаціональному прояві. 

Ми вважаємо, що ефективне протистояння сучасній організованій злочинності можливо лише при уніфікації 
нормативно-правових актів спрямованих на боротьбу з організованою злочинністю, а також при широкому ви-
користанні узгоджених спеціальних і оперативно-розшукових заходів з боку правоохоронних органів України. 
Найбільш вдалим рішенням, на нашу думку,  є створення при виникненні необхідності спеціальних груп з пи-
тань координації дій правоохоронних органів в частині контролю боротьби з організованою злочинністю. 
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Організована злочинність є актуальною проблемою яка турбує кожну державу, адже саме вона є причиною 
збільшення соціальної напруженості та дестабілізації  суспільних  відносин, порушення нормального функціонування 
держави у сфері господарювання, гальмує розвиток економіки держави. На сьогодні криміногенна ситуація в країні є 
в край складною, все це свідчить про необхідність спрямування державної політики на вдосконалення заходів, за до-
помогою яких можна було б нейтралізувати чинники, які сприяють організованій злочинності.  

Особливість організованих груп та злочинних організацій полягає в тому, що вони здатні  контролювати ле-
вову частку тіньового капіталу, протиправну діяльність, пов'язану із розкраданням бюджетних коштів, легаліза-
цією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, організацією наркобізнесу, нелегальною міграцією 
тощо, що безпосередньо впливає на економіку держави. 

Для організованих злочинних угрупувань властивим є високий  рівень  організованості, стійкі корупційні і 
міжнародні злочинні зв'язки.  
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Насамперед організованій злочинності сприяють глобальні соціально-економічні процеси: урбанізація, між-

державна та міжрегіональна міграція, формування світового інформаційно-культурного простору. 

Розвиток організованої злочинності становить загрозу національної безпеки не тільки нашої країни, а окре-

мих держав та взагалі всього людства, і потребують спільних зусиль, а саме міжнародного співробітництва по 

боротьбі з організованою злочинністю [1]. 

В Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність», а саме статті 5-1 визначено співробітництво у 

сфері оперативно-розшукової діяльності, що це діяльність між міністерствами, іншими центральними органами 

виконавчої влади,  державними органами, до складу яких входять оперативні підрозділи, визначені у статті 5 

цього Закону, та правоохоронними і спеціальними службами інших держав, які мають у своєму складі відповідні 

підрозділи, а також з міжнародними правоохоронними організаціями здійснюється відповідно до законодавства 

України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних правоохоронних ор-

ганізацій, членом яких є Україна [2]. 

Також Указом Президента України затверджено концепцію державної політики у сфері боротьби з організо-

ваною злочинністю.  

Концепція закріплює такі основних напрямів реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою 

злочинністю: удосконалення існуючих та розроблення нових методів боротьби з організованою злочинністю з 

метою запобігання подальшого об‘єднання  організованих злочинних угруповань, зменшення їх впливу на сус-

пільство, як на  національному так і регіональному рівнях; продовження міжнародного співробітництва вітчиз-

няних правоохоронних органів із відповідними органами іноземних держав; ініціювання вдосконалення міжна-

родно-правових актів та гармонізація національного законодавства з питань боротьби з організованою злочинні-

стю із законодавством Європейського Союзу [1]. 

Взагалі виділяють такі основні форми міжнародного співробітництва держав в оперативно-розшуковій діяль-

ності: обмін інформацією, як оперативно-розшуковою так і правовою, та ін; профілактика, розкриття та розслі-

дування злочинів, стосовно яких укладені спеціальні угоди між державами; розшук і затримання злочинців у 

зв‘язку з укладенням договору та в результаті цього договірних відносин або разового звернення однієї держави 

до іншої; видача злочинців іншій державі або міжнародному органу для кримінального переслідування; переда-

ча осіб, засуджених до позбавлення волі, для відбування покарання у державі, громадянами якої вони є або до 

країни, де вони постійно проживають; передача органам іншої держави нагляду за умовно засудженими або 

умовно звільненими правопорушниками; захист прав і свобод громадян однієї держави при здійсненні правосу-

ддя в іншій країні; спільне вивчення причин та інших проблем злочинності, а також обмін досвідом роботи по-

ліцейських та Інших органів; підготовка кадрів, надання експертних послуг, постачання спеціальних науково-

технічних засобів і надання матеріально-технічної допомоги іншим державам [3]. 

Міжнародне співробітництво України з питань протидії та боротьби з організованою злочинністю має включати: 

- процес запозичення досвіду Європейського законодавства вітчизняним, щодо протидії організованої зло-

чинності;  

- взаємодію та вдосконалення правоохоронних органів України з питань боротьби з організованою злочинні-

стю з правоохоронними органами іноземних держав на підставі відповідних міжнародних договорів; 

- продовження практики укладання міжнародних договорів України з питань боротьби та протидії організо-

ваній злочинності; 

- налагодження постійного обміну досвідом спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинніс-

тю України з правоохоронними органами іноземних держав [4]. 

Підсумовуючи  вищезазначене можна зробити такий висновок, що боротьба зі злочинністю належить до 

пріоритетних напрямів міжнародного співробітництва держав та викликана необхідністю взаємодії різних дер-

жав у цій важливій справі. Адже побороти організовану злочинність можна лише за допомогою консолідації зу-

силь держав. Тому вступ до ЄС визначається стратегічною метою зовнішньої політики України, націленої на 

зміцнення спроможності забезпечити імплементацію європейських міжнародних договорів у сферу протидії 

злочинності. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ 
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факультету №1 Одеського державного університету внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції 

 

Питання боротьби з кіберзлочинністю в загальних поняттях, визначенні досвіду зарубіжних країн, приведен-

ні статистки та інших наукових досліджень полягає у безпосередньому, швидкозростаючому та різногалузевому 

нанесенні шкоди різним країнам шляхом здійснення кіберзлочинів, серед яких, за ступенем враженості Україна за-

ймає далеко не останнє місце. Окрім глобального характеру, кіберзлочинність має широку спрямованість впливу: 

починаючи з морального виховування підростаючого покоління, закінчуючи колосальними економічними збитками, 

викраденням стратегічно важливої інформації та іншими діями, які призводять до значних наслідків. 

В Україні та світі кількість кіберзагроз та кіберзлочинів постійно зростає, але законодавство не встигає за 

цими швидкими процесами. Правоохоронні органи хоч і намагаються знизити вплив, але невирішених проблем 

ще дуже багато - знаходження балансу між анонімністю і необхідністю розкривати кіберзлочини, готовність 

провайдерів йти назустріч правоохоронцям, низька грамотність самих інтернет-користувачів. Різні аспекти за-

значеної проблематики активно обговорюються на галузевих заходах, наприклад: на регіональній конференції 

ENOG 6 ( Євро - азіатська група мережевих операторів )/RIPE NCC, Четвертому українському форумі з управ-

ління Інтернетом IGF – UA 2013, відомчих науково-практичних конференціях системи МВС України і деяких 

інших. Україна знаходиться серед лідерів кіберзлочинів. За даними «Лабораторії Касперського», в I кварталі 

2013 року наша країна займала «почесне» 5-те місце серед країн на веб-ресурсах яких, розміщені шкідливі про-

грами. На той момент в Україні кількість зафіксованих інтернет-загроз перевищило 47 млн зразків, а зараженню 

через веб-ресурси в першому кварталі 2013 року піддалися 49 % українських користувачів [1]. З такими показ-

никами Україна посіла 8-ме місце в списку країн, жителі яких піддаються найбільшому ризику зараження в Ін-

тернеті. У 2012 році Україна посіла 17-те місце в списку країн з найвищим відсотком комп‘ютерних атак, зокре-

ма 47% інтернет-користувачів в Україні стикаються з кібератаками . 

Якщо порівнювати з даними 2011 року, то ситуація погіршилася. Роком раніше ризику піддатися атакам в Ін-

тернеті в середньому піддавалися 45%інтернет-користувачів. Також в 2012 році Україна зайняла дев‘яте місце в 

світі за кількістю комп‘ютерів, заражених популярними сімействами DDoS-ботів. На території України було за-

фіксовано 2,49 % комп‘ютерів, заражених деякими популярними сімействами DDoS-ботів [2].  

В цілому, у світі жертвами кіберзлочинців щодня стають приблизно один мільйон людей. Далі ситуація буде тіль-

ки погіршуватися, і Європейський центр по боротьбі з кіберзлочинністю при Європолі вже опублікував похмурий 

футурологічний прогноз з описом можливих сценаріїв розвитку кіберзлочинності в Європі до 2020 року [3].  

Втім, в Україні до такого сценарію також готуються. Так, МВС розробило законопроект «Про кібернетичну 

безпеку України», в якому вперше вводяться поняття «кібербезпека» і «кіберпростір». А також розширюється 

список злочинів, які є загрозою національній безпеці. До них пропонується віднести несанкціоноване втручання 

в роботу державних інформаційних ресурсів, пропаганду в Інтернеті культу насильства, жорстокості, порногра-

фії та сепаратизму. При цьому Україна має «цифрову залежність» від зарубіжних виробників операційних сис-

тем, ПО, пошукових інтернет-ресурсів і т. д. Заслуговують на не аби яку увагу й новини про електронний шпіо-

наж, які займають перші шпальти друкованих засобів масової інформації. Щорічно компанії витрачають мільярди 

доларів на втратах інтелектуальної власності та розкраданні комерційних таємниць із подальшим перепродажем кон-

курентам з метою вимагання та незаконного отримання прибутку. Корпоративні мережі по всьому світу є прекрас-

ною мішенню для злочинців, здатних дістатися до інформації, минаючи всі системи захисту. Електронний шпіонаж, 

інтернет-шпіонаж, кібершпіонаж – новітні види збору інформації, в основі яких лежать інформаційно-

комунікаційні технології, що забезпечують процесам спостереження та стеження всюдисущість і повсюдність.  

Ступінь насиченості суспільства електронними пристроями та їх ефективність такі, що під контролем опиня-

ються навіть стаціонарні предмети та предмети, які пересуваються у просторі, більшість подій, що відбуваються. 

Вони дозволяють точно фіксувати об‘єкти та процеси, в реальному режимі часу передавати про них дані, класи-

фікувати, обробляти інформацію та надавати її в потрібний час і в будь-яке місце для прийняття рішень, накопи-

чувати, аналізувати та синтезувати величезні масиви даних, виділяти все цінне, що в них міститься, і зберігати 

стільки часу, скільки необхідно. За масштабами цей вид шпіонажу вже набагато перевершив особистісний канал 

отримання інформації, що домінував до недавнього часу [4]. Варто зауважити, що в боротьбі з кіберзлочинністю 

МВС не завжди оперативно отримує запитувану інформацію від інтернет-провайдерів. Крім того, не повністю 

врегульовано питання термінів зберігання певної інформації провайдерами та яка відповідальність передбачена 

за її незбереження. Разом з тим експерти від інтернет-ринку говорять про низьку якість інформаційних запитів з 

боку правоохоронних органів (особливо в регіонах), що заважає надавати якісні та своєчасні відповіді. Необхід-

но розрізняти технічну анонімність від її правового поняття. Якщо визнавати кіберпростір соціально-значимою 

сферою, то не можна не погоджуватися з необхідністю контролю за ним. Необхідні правила та умови, які зроб-
лять неможливою повну технічну анонімність, а акцент у розвитку потрібно зробити на юридичній анонімності 

(це робить законодавство у сфері персональних даних). 

 Складнощі розслідування кіберзлочинів полягають у тому, що багато з них виглядають незначними, хоча для 

їх доказів потрібно зібрати стільки доказів, як при значному правопорушенні. Крім того, для таких злочинів до-
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зволяється застосовувати більш «простий», але менш ефективний арсенал засобів і методів правоохоронної дія-

льності. Більше того, у зв‘язку з тим, що кіберзлочинність глобальна, то розслідування таких справ можливо 

тільки при виявленні всієї схеми і безлічі потерпілих, що збільшує час реагування. Також практикується відмова 

від вчинення злочинів у країні свого проживання. В цілому, протягом 2012 року зареєстровано 2011 злочинів з 

використанням високих технологій, а за перше півріччя 2013 зареєстровано 1878 заяв та повідомлень про злочи-

ни даної категорії. Їх розкриваність знаходиться на рівні 50 % [5]. Таким чином, можна зробити висновок про те, 

національний рівень кіберзлочинності невпинно зростає, що для зниження рівня його розвитку потрібна розроб-

ка суттєвих заходів, починаючи з прийняття адекватного законодавства та закінчуючи рішенням суто технологі-

чних питань. Головне ж завдання полягає в тому, щоб на міжнародному рівні, наприклад, в рамках ООН, розро-

бити комплексну програму, що включатиме в себе всі можливі форми та методи боротьби з електронним шпіо-

нажем – юридичні, програмні, технологічні, організаційні, економічні, політичні і т. д. Ці дії матимуть успіх ли-

ше в тому випадку, якщо будуть спиратися на систему постійного моніторингу кіберпростору на загальноплане-

тарному та національному рівнях. 

Як висновок слід зазначити, що в середовищі, де постійно з‘являються та еволюціонують кіберзагрози, не можна 

залишатися незахищеним: сформована в світі ситуація зобов‘язує до постійного вдосконалення методів боротьби з 

кіберзлочинами та стимулює побудову державної моделі, спрямованої на забезпечення кібербезпеки країни. 
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Питання використання оперативно-розшукової діяльності є досить дискусійним серед науковців у сфері кри-

мінального процесу та доказування. Без сумніву, оперативно-розшукова діяльність одночасно із досудовим слід-

ством є важливим етапом у процесі збирання доказів. Проте оперативно-розшукова діяльність та її результати 

мають певні особливості, які її відмежовують від кримінальних процесуальних дій слідчого. У зв‘язку з цим ме-

тодологічні питання використання результатів оперативно-розшукової діяльності з метою отримання відповід-

них доказів та здійснення слідчих дій є досить актуальними для сучасного кримінального процесуального права 

та оперативно-розшукової діяльності. 

Незважаючи на досить вагоме значення результатів оперативно-розшукової діяльності (далі – ОРД) як дже-

рела доказів у кримінальному провадженні та наявності певних особливостей їх використання у діяльності слід-

чого, вказаним питанням недостатньо приділяється уваги у наукових колах України. Так, на окремих аспектах 

цих питань зосереджували свою увагу М.П. Климчук, С.Є. Кучерина, С.С. Кудінов, Д.Й. Никифорчук та інші.  

Маючи отримані оперативним шляхом матеріали, які містять різноманітну інформацію, слідчий може вико-

ристати їх у ході підготовки та проведенні слідчих (розшукових) дій або як докази в кримінальному проваджен-

ні. Використання слідчим результатів оперативно-розшукової діяльності для підготовки і проведення слідчих 

(розшукових) дій, як правило, не становить труднощів, оскільки оперативні матеріали не мають самостійного 

доказового значення і є лише орієнтирами інформування у ході проведення розслідування [1, с. 133]. 

Після набуття у 2012 році чинності новим КПК України проблема використання результатів оперативно - ро-

зшукової діяльності набула нових аспектів. Суттєвою новелою КПК України стало введення до нього такої кате-

горії, як негласні слідчі (розшукові) дії. 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про оперативно - розшукову діяльність» підставами для проведення 

оперативно-розшукової діяльності є наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом по-
рядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно - розшукових заходів і засобів, про: злочини, що готу-

ються; осіб, які готують вчинення злочину. Приготування є однією із стадій вчинення злочину, у певних випад-

ках дії з підготовки до вчинення злочину можуть класифікуватися як окремий закінчений злочин. У разі вияв-

лення ознак злочину, згідно з ч. 2 ст. 7 Закону України «Про оперативно - розшукову діяльність», оперативний 
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підрозділ, який здійснює оперативно - розшукову діяльність, зобов‘язаний невідкладно направити зібрані мате-

ріали, в яких зафіксовані фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які пе-

редбачена Кримінальним кодексом України, до відповідного органу досудового розслідування в порядку, перед-

баченому Кримінальним процесуальним кодексом України. 

В цьому випаду зі змісту законодавчих норм випливає, що у разі виявлення будь - яких ознак злочину має 

починатися кримінальне провадження. Проте залишається незрозумілим на якій підставі здійснюється операти-

вно-розшукова діяльність для виявлення ознак злочину, коли законом передбачається, що підставою для її про-

ведення є наявність достатньої інформації, що потребує перевірки, про підготовку злочину, тобто вже виявлені 

його ознаки. Як зазначає М. Шилін, до виявлення ознак злочину оперативно-розшукова діяльність не може здій-

снюватися, бо ще немає підстав для її проведення, а після виявлення ознак злочину повинно розпочинатися кри-

мінальне провадження й мають проводитись передбачені КПК України слідчі, у тому числі й негласні слідчі (ро-

зшукові) дії, а не оперативно - розшукова діяльність [2, с. 60]. 

Разом з тим, вбачається за можливе проведення низки оперативно-розшукових дій, передбачених Законом 

України «Про оперативно- розшукову діяльність» поза межами кримінального провадження, на підставі поста-

нови про порушення оперативно-розшукової справи.  

Отже, якщо на підставі викладеного допустити, що законодавство все ж таки дає можливість використовува-

ти результати оперативно-розшукової діяльності, варто більш детально розглянути тактичні засади такого вико-

ристання. 

Сама категорія «результати оперативно-розшукової діяльності» розглядається науковцями як інформація, 

отримана оперативними підрозділами в установленому законом порядку: щодо ознак вчиненого злочину або 

злочину, що готується; щодо осіб, які вчинили, вчиняють або готують кримінальне правопорушення, перехову-

ються від органів слідства, суду, ухиляються від відбування кримінального покарання та осіб, які зникли безвіс-

ти [3, с. 13].  

Результати оперативно - розшукової діяльності використовуються у випадках: коли їх дійсність та 

об‘єктивність можливо довести і перевірити у ході інших слідчих і судових дій на стадіях досудового розсліду-

вання та судового розгляду, а також за допомогою відповідної судової експертизи, в процесі доказування по 

кримінальному провадженню у відповідності до положень кримінального процесуального законодавства, що 

регламентують збирання, перевірку та оцінку доказів. Отже, використання матеріалів оперативно-розшукової 

діяльності допомагає визначити найбільш доцільний напрям розшукової діяльності з розкриття злочину, пошуку 

злочинця, визначити особу, яка володіє відповідною інформацією і зможе її надати. 

Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні включає в себе 

три взаємозалежні операції: правову оцінку матеріалів, визначення способів і безпосереднє їх використання [4, 

с. 252–257]. 

У ході використання результатів оперативно - розшукової діяльності важливим є те, що матеріали ОРД є під-

ставою для прийняття рішення про проведення слідчої (розшукової) дії, а відповідно до ч. 2 ст. 99 КПК такі ма-

теріали також є документами, а отже й джерелами доказів.  

Використання матеріалів оперативно - розшукової діяльності під час проведення слідчих (розшукових) і не-

гласних слідчих (розшукових) дій, передбачає, по-перше, їх фактичне використання шляхом пред‘явлення в ході 

слідчої (розшукової) дії, наприклад, огляд матеріалів оперативно-технічних заходів, пред‘явлення під час допиту 

свідка (підозрюваного) фотознімків, відеозапису, отриманих в процесі оперативно-розшукової діяльності тощо; 

по-друге, використання інформації, яка міститься в матеріалах оперативно-розшукової діяльності, наприклад, 

інформації про особу свідка для встановлення психологічного контакту. В інших випадках інформація може ви-

користовуватись з тактичних міркувань з метою більш ефективної підготовки та проведення окремої слідчої (ро-

зшукової) дії [5, с. 61–65]. 

Цікавою видається позиція М.П. Климчука, який вважає, що використання результатів оперативно - розшу-

кової діяльності для підготовки та проведення слідчих дій – це їх фактична реалізація, що передбачає такі еле-

менти: надання результатів оперативно - розшукової діяльності слідчим підрозділам; отримання наданих резуль-

татів; перевірка можливості використання у процесуальних цілях даних, отриманих у результаті оперативно-

розшукової діяльності; аналізування та оцінювання слідчими підрозділами результатів оперативно - розшукової 

діяльності; установлення значення результатів оперативно - розшукової діяльності у ході планування викорис-

тання їх у процесі підготовки або проведення слідчих дій; прийняття рішення про використання результатів опе-

ративно - розшукової діяльності для підготовки та проведення слідчих дій; реалізація прийнятого рішення; по-

передження помилок в процесі реалізації прийнятого рішення [6, с. 137]. 

Треба зазначити, що використання матеріалів оперативно - розшукової діяльності та безпосереднє здійснення 

такої діяльності не є можливим без розуміння її змісту. Наявність у слідчого, оперативного працівника вмінь і 

навиків правової оцінки матеріалів оперативно - розшукової діяльності, визначення шляхів та безпосереднього 

використання таких матеріалів, належне процесуальне оформлення цієї діяльності є запорукою не лише резуль-

тативності розшукової роботи, а й недопущення порушень чинного законодавства. Водночас тактичні підходи 
до використання матеріалів оперативно - розшукової діяльності зумовлені необхідністю зведення до мінімуму 

розшифровки негласних сил, засобів і методів оперативно-розшукової діяльності, усунення обставин, що мо-

жуть заважати передачі необхідних даних до органів досудового розслідування. 
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Історія дослідження суті та змісту поняття оперативно-розшукової інформації вельми цікава і повчальна. У 

теорії ОРД спочатку звернулися до терміну «інформація», вважаючи його аксіоматичним. Розуміючи під інфор-

мацією «дані», «відомості», «факти», «події», «обставини», що виникають в практиці боротьби зі злочинністю, в 

самому визначенні інформації використовували методи їх перерахування. 

В кінцевому рахунку, специфіка методів і тактичних прийомів отримання інформації відрізняє оперативно-

розшукову інформацію від інших видів соціальної інформації. 

Зміст оперативно-розшукової інформації відрізняється широким розмаїттям відомостей, що відносяться та-

кож до характеристики оперативно-тактичної обстановки, основних сил ОРД, до оцінки результатів їх викорис-

тання. Оперативно-розшукова інформація відображає не тільки ті явища, події, обставини, зміни в середовищі, 

які виникають в результаті злочинів, а й широке коло явищ, обставин, подій, що впливають на злочинну поведі-

нку окремих осіб. Маючи об'єктивний характер, оперативно-розшукова інформація виникає в результаті дій, в 

тому числі висловлювань, виявлення умов які об'єктивно склалися або навмисне створюваних, які можуть бути 

використані в злочинних цілях. 

Зрозуміло, що оперативно-розшукова інформація називається так не тому, що вона несе інформацію про 

кримінальні події, а тому що в основу назви «оперативно-розшукова інформація» покладено спосіб отримання, а 

саме оперативно-розшукова діяльність. 

Дана інформація утворює інформаційний ресурс оперативних підрозділів органів, які здійснюють ОРД, що 

відрізняється конфіденційним характером. Інформація, що циркулює в оперативно-розшукової діяльності, пок-

ликана забезпечити вирішення задач ОРД і сприяти вирішенню проблем кримінального процесу. 

Оперативно-розшукова інформація є різновидом соціальної інформації, специфічної за метою отримання (бороть-

ба зі злочинністю), методам отримання та режиму використання, що забезпечує конспірацію, надійне зашифрування 

джерел, можливість перевірки отриманих відомостей та їх використання тільки зацікавленими працівниками. 

Оперативно-розшукова інформація про ознаки злочину надходить шляхом проведення оперативно-

розшукових заходів, оперативного пошуку або аналітичної розвідки. 

В ході оперативного пошуку здійснюється накопичення первинної інформації про ознаки злочинної діяльно-

сті. Нами пропонується наступна класифікація пошукових ознак: 

1) ознаки, властиві діям осіб, що підготовляють і вчиняють злочини; 

2) ознаки, властиві психологічному стану осіб, які вчиняють злочини; 

3) родові ознаки, що характеризують зовнішність осіб, які вчиняють злочини і знаходяться в розшуку; 

4) ситуаційні ознаки, що характеризуються поєднанням різних негативних обставин, умов, що створюють 

криміногенну обстановку. 

Зазначені ознаки можуть бути реалізовані стосовно специфіки дій осіб, які вчиняють ті чи інші види злочи-

нів. У відповідності з перерахованими ознаками визначається тактика розпізнання злочинної діяльності. 

Відмінною особливістю оперативного пошуку є його безперервне здійснення з метою виявлення ще невідо-

мих злочинів та осіб, які їх вчинили, а також його організація в місцях найбільш ймовірного виявлення ознак 
злочинної діяльності. Оперативний пошук застосовується для розкриття злочину за принципом «від злочинця до 

злочину». 

При розкритті злочинів первинним завданням є встановлення джерел криміналістичної інформації, тобто 

«слідів» події злочину в навколишньому середовищі. 
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Найважливішу роль в цьому плані відіграє аналітична робота в сфері оперативно-розшукової діяльності, яка 

пов'язана з оцінкою наявної криміналістичної та оперативно-розшукової інформації та підготовкою на її основі 

оптимальних рішень. 

В юридичній літературі оперативно-розшукова інформація класифікується на тактичну, оперативну і стратегічну. 

Тактична інформація дозволяє встановити конкретні факти злочинів, скоєні певними особами, використову-

вати отримані відомості в ході розслідування, для затримання злочинців і може свідчити про необхідність отри-

мання додаткової інформації. 

Оперативна інформація надходить щодо конкретної злочинної групи (організації), її кримінальних зв'язків, 

злочинної спрямованості і використовується для проведення тактичної операції, що має загальний план дій і 

конкретні завдання. 

Стратегічна інформація (кримінальна розвідка або оперативно-аналітичний пошук) дозволяє прогнозувати 

діяльність організованих злочинних груп, в тому числі з міжнародними зв'язками, приймати рішення по їх ви-

криттю і притягненню до кримінальної відповідальності. 

Ефективність діяльності оперативних апаратів зі збору оперативно-розшукової інформації залежить від вирі-

шення наступних завдань: 

1) збір і аналіз інформації про злочинну діяльність з метою швидкого використання під час розслідування 

злочинів; 

2) взаємодія з іншими оперативними апаратами з метою збору та обміну оперативною інформацією  для ви-

користання в тактичних цілях; 

3) збір доказів, необхідних для планування та успішного проведення оперативно-розшукових заходів щодо 

подолання протидії розслідуванню злочинів. 

Діяльність по отриманню та використанню оперативно-розшукової інформації складається з п'яти взаємопо-

в'язаних етапів: 

1) збір інформації про діяльність підозрюваних в скоєнні злочинів; 

2) оцінка отриманої інформації, її достовірності, надійності і можливості використання для розслідування 

злочину; 

3) систематизація інформації, що надходить з різноманітних джерел, для виділення важливих взаємозв'язків 

злочинної діяльності; 

4) аналіз інформації, що полягає у відокремлені потенційно важливої інформації і дозволяє зрозуміти, що ві-

дбувається в спостережуваному процесі злочинної діяльності; 

5) поширення інформації, що полягає в підготовці матеріалів для керівників оперативних підрозділів, які 

приймають рішення про використання матеріалу в оперативно-розшукових справах або в досудовому розсліду-

ванні. 

На нашу думку, основними вимогами до оперативно-розшукової інформації є: оптимальність, повнота; точ-

ність інформації; лаконічність інформації, при максимальному навантаженні; логічність викладу; цінність та 

корисність. 

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити наступний висновок,що інформація, що отримується та викорис-

товується в оперативно-розшукової діяльності - це відомості про осіб, предмети, документи, факти, події, явища 

і процеси, що отримуються в порядку, передбаченому оперативно-розшуковим законом і відомчими норматив-

ними актами, отримані в результаті тактичних прийомів оперативно-розшукової діяльності, зафіксовані на мате-

ріальних носіях з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати, зосереджується в інформаційних системах і 

оперативно-розшукових справах. 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРИКРИТТЯ В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Мишко В.В., доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності  

Одеського державного університету внутрішніх справ 
кандидат юридичних наук 

 
Сьогодення вимагає необхідність мати в розпорядженні правоохоронних органів комплекс негласних опера-

тивно-розшукових заходів, тому що запобігти та розкрити низку кваліфікованих злочинів лише за допомогою 

слідчих (розшукових) дій і гласних заходів адміністративного характеру практично неможливо. Організованим, 

таємно скоєним злочинам і особам, які їх вчинюють, необхідно протиставляти дієві заходи негласного характе-

ру, які у взаємодії із заходами гласного, процесуального характеру дозволили би своєчасно попереджати й шви-

дко розкривати суспільно небезпечні протиправні посягання. Проблемні аспекти щодо визначення змісту та на-

прямів оперативно-розшукової діяльності, їх взаємопов‘язаності з кримінально-правовими й іншими заходами в 

боротьбі зі злочинністю ґрунтовно досліджувалися в працях багатьох науковців, серед яких М.П. Водько, 
В.Я. Горбачевський, К.К. Горяінов, О.Ф. Долженков, О.М. Джужа, О.В. Копан, О.Є. Користін, В.В. Матвійчук, 

В.С. Овчинський, Ю.Ю. Орлов, М.Б. Саакян, В.Є. Тарасенко та багато інших. Однак, на нашу думку, реалії сьо-

годення, існуюча неузгодженість між законодавчими та відомчими актами, неопрацьованість окремих питань у 

цій галузі потребують подальших ґрунтовних досліджень і розробок. 
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На сьогодні чинний Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» не містить визначеного переліку 

оперативно-розшукових заходів. Однак у статті 8 «Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність» закріплено, що суб‘єкти ОРД мають право здійснювати проникнення до злочинної групи негласного 

працівника оперативного підрозділу або особи, яка співробітничає з останнім, зі збереженням у таємниці досто-

вірних даних щодо їх особистості (п. 8) і створювати з метою конспірації підприємства, організації, використо-

вувати документи, які зашифровують особу чи відомчу належність працівників, приміщень і транспортних засо-

бів оперативних підрозділів (п. 16) [1]. Крім цього, стаття 13 Закону України «Про організаційно-правові основи 

боротьби з організованою злочинністю» закріплює, що при здійсненні боротьби з організованою злочинністю 

спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки 

України мають право, якщо інших заходів для розкриття організованої злочинності та притягнення винних до 

відповідальності недостатньо, використовувати штатних і нештатних негласних співробітників, які вводяться під 

легендою прикриття в організовані злочинні угруповання [2]. У свою чергу, стаття 9 Закону України «Про розві-

дувальні органи України» передбачає, що суб‘єкти розвідувальної діяльності мають право використовувати до-

кументи, що прикривають співробітників і відомчу приналежність підрозділів, організацій, приміщень і транс-

портних засобів до розвідувальних органів України; створювати з метою конспірації організаційні структури 

(підрозділи, підприємства, установи і організації), необхідні для виконання завдань розвідувальних органів 

України та прикриття їх співробітників, використовувати в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів Украї-

ни, кошти і майно, набуті в результаті їх діяльності. 

Такі дії зазвичай супроводжуються використанням документів прикриття задля забезпечення конспірації пе-

вних заходів; підтвердження розробленої «легенди» оперативного працівника або конфідента; створення й фун-

кціонування легендованих підприємств; шифрування належності до правоохоронних органів чи спеціальних 

служб будівель, споруд, автотранспорту тощо [4, 6]. Примітно, що за багатьма об‘єктивними ознаками дії щодо 

виготовлення та використання документів оперативного прикриття можуть співпадати з ознаками злочинів, пе-

редбачених Кримінальним кодексом України, зокрема статтями 358 «Підроблення документів, печаток, штампів 

та бланків, їх збут, використання підроблених документів», 366 «Службове підроблення», 353 «Самовільне при-

своєння владних повноважень або звання службової особи». Так, наприклад, під використанням підробленого 

документу в теорії кримінального права розуміють пред‘явлення або подання такого документу. При 

пред‘явленні чи подаванні документа особа, видаючи підробку за справжній документ, знайомить з його змістом 

інших осіб. Закінченим такий злочин вважається з моменту, коли документ пред‘явлено або подано особою [3].  

За нашим переконанням, оперативно-розшукова діяльність являє собою різновид соціально позитивної прак-

тики. Отже, соціально позитивна поведінка апріорі не може бути злочинною. Звідси з впевненістю можна ствер-

джувати, що використання документів оперативного прикриття з метою забезпечення оперативно-розшукових 

заходів (пошукових, розвідувальних, контррозвідувальних) є поведінкою правомірною та законною. Крім того, 

доречно згадати визначення обставин, що виключають злочинність діяння. Такими обставинами сучасне кримі-

нальне право визначає поведінку людей, яка зовнішньо схожа з об‘єктивною стороною певних злочинів, але за 

підставами, вказаними в законі, фактично є суспільно корисною або суспільно прийнятною, або вибачальною з 

позицій кримінального права, а отже, у всіх випадках правомірною, такою, що виключає кримінальну відповіда-

льність особи за завдану шкоду. На наш погляд, дії щодо використання документів оперативного прикриття по-

вною мірою відповідають умовам, визначеним у статтях 39 Кримінального кодексу України «Крайня необхід-

ність», 42 «Діяння, пов‘язане з ризиком», 43 «Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття 

злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації» [3]. 

Соціальна практика не стоїть на місці. Саме тому сьогодні нагально необхідні науково обґрунтовані підходи 

до вирішення завдань, які стоять перед правоохоронними органами, та подальші ґрунтовні дослідження в галузі 

оперативно-розшукової діяльності, які б сприяли забезпеченню своєчасного виявлення, припинення й розсліду-

вання злочинів, запобігання та профілактиці злочинності загалом. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОПЕРАТИВНОЇ РОЗРОБКИ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ГРУП, 

ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ЗЛОЧИНИ ЗАГАЛЬНОКРИМІНАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 

 

Морозова Я.О., докторант відділу організації  

освітньо-наукової підготовки Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

Загальновідомо, що сьогодні ж в кожній країні існують свої «синдикати» організованої злочинності. При 

цьому із зростанням їх чисельності, грубіють і методи впливу. Напевно, в світі знайдеться небагато країн, які не 

постраждали б від організованої злочинності. 

Організована злочинність на міжнародному рівні проявляється у різних видах злочинної діяльності, так мож-

на казати про вчинення зазначеним суб‘єктом про торгівлю наркотиками, зброї та навіть людьми, незаконне вве-

зення мігрантів, відмивання грошей і т.п. Враховуючи вказане на сьогодні організована злочинність вважається 

однією з основних загроз безпеки людини, яка перешкоджає соціально-економічному, політичному і культурно-

му розвитку народів у всьому світі. Водночас, слід відмітити, що організована злочинність в нашій країні остан-

нім часом, адаптуючись до реалій сьогоденного суспільства та обстановки в державі, має прояви у вигляді вчи-

нення й злочинів загально кримінальної спрямованості. В свою чергу аналіз практики правоохоронних органів 

свідчить, що помітний прояв організованої злочинності в загально кримінальну злочинність вносить такі харак-

теристики як «заказні злочини», перерозподіл сфер кримінального впливу шляхом вчинення резонансних злочи-

нів, окремі ознаки бандитизму, хуліганства та такої діяльності, що спричиняє значний суспільний резонанс. 

Вказане призводить до того, що сьогодні перед підрозділами кримінальної поліції Національної поліції Укра-

їни стоїть завдання якісної та швидкої протидії проявам організованої злочинності загально кримінальної спря-

мованості, одним із шляхів досягнення якого є оперативна розробка 

Взагалі, проблеми протидії організованої злочинності останні декілька десятків років є центровими серед 

вчених у різних галузях правової науки. Так, можна відмітити, що тільки серед фахівців у сфері оперативно-

розшуковій діяльності вказана проблематика ґрунтовно досліджувалась у працях таких вчених як Л.Ф. Гула, 

В. І. Василинчук, О. Ф. Долженков, А. М. Кислий, О. І. Козаченко, В. В. Лисенко, Д. Й. Никифорчук, 

В. Д. Пчолкін, В. В. Шендрик, О. М. Юрченко, О. О. Юхно та ін. Однак, незважаючи на значний науковий вне-

сок зазначених учених у розроблення вказаної тематики, на жаль, доводиться констатувати, що сьогодні питання 

оперативної розробки організованої злочинності загально кримінальної спрямованості підрозділами криміналь-

ної поліції враховуючи останні зміни у оперативно-розшуковому законодавстві не знайшло свого наукового ві-

дображення. 

Водночас, відмітимо, що основними завданнями оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація факти-

чних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним ко-

дексом України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою 

припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інте-

ресах безпеки громадян, суспільства і держави [1].  

Для виконання зазначених завдань оперативному працівнику надано право у межах своїх повноважень відпо-

відно до законів, що становлять правову основу оперативно-розшукової діяльності, вживати необхідних опера-

тивно-розшукових заходів щодо попередження, своєчасного виявлення, припинення і розкриття злочинів та ви-

криття причин і умов, які сприяють їх вчиненню, здійснювати профілактику правопорушень [1, с. 52]. 

Весь процес здійснення на практиці оперативно-розшукових заходів знаходить своє відображення у певній 

категорії оперативно-розшукової справи, що має узагальнене поняття «оперативна розробка» і є однією з найва-

жливіших форм оперативно-розшукової діяльності.  

Водночас слід відмітити, що хоча різнопланові аспекти  оперативної розробки досліджувалися в роботах 

А.І. Алексєєва, Р.К. Антонова, В.Г. Боброва, Е.О. Дідоренка, І.П. Козаченка, М.А. Погорецького, 

В.Л. Регульського, В.В. Шендрика  та інших, однак серед фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності на 

сьогодні відсутнє єдине визначення окресленої дефініції. 

Взагалі, можна навести декілька запропонованих вченими визначень поняття «оперативна розробка», однак, 

детально аналізуючи надані ними визначення окресленої дефініції, можна визначити, що в узагальненому вигля-

ді під оперативною розробкою фахівці у сфері оперативно-розшукової діяльності розуміється сукупність таких 

ознак: форма оперативно-розшукової діяльності; один із видів оперативно-розшукового провадження; стадія 

оперативно-розшукового процесу; дієва форма оперативно-розшукової протидії злочинності. 

Разом з цим, відмітимо, що науковці також оперативну розробку розглядають з таких точок зору, як: гносео-

логічна; соціальна; правова; організаційна; організаційно-тактична.  

Однак, як визначалось раніше, незважаючи на значну кількість досліджень з різних питань ОРД, поняття 

оперативної розробки, надані у науці та практиці, дотепер залишаються дискусійними. Відсутність одностайності 

у розумінні оперативної розробки значно ускладнює процес її чіткого визначення у теорії ОРД та її якісного здійснення 

на практиці.  
Серед сучасних науковців окремі аспекти оперативної розробки різних видів злочинів були комплексно дос-

ліджені в роботах М.Г. Богуславського, В.В. Босенка, І.А. Грабазія, М.О. Сергатого, Ю.В. Степанова та ін. Разом 

з тим, комплексного дослідження дефініції оперативної розробки організованої злочинності загально криміналь-

ної спрямованості на сучасному етапі в Україні не здійснювалося. 
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Водночас, аналізуючи надане законодавче визначення «оперативна-розробка» в нормативних  акта закритого 

характеру, можна дійти висновку, що сьогодні оперативна розробка на законодавчому рівні обмежена певними 

рамками - від моменту заведення оперативно-розшукової справи до моменту її реалізації та закриття та є окре-

мою формою оперативно-розшукової діяльності. 

Однак, ми погоджуємося із думкою М.В. Стащака про те, що з урахуванням проаналізованого емпіричного 

матеріалу, реалій практичної діяльності підрозділів кримінальної поліції, останніх змін у кримінальному проце-

суальному та оперативно-розшуковому законодавстві існує доцільність переосмислення усталеного сприйняття 

оперативної розробки як форми ОРД та віднесення її до одного з елементів існуючих форм ОРД, зокрема до 

оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження [2, с. 127]. 

Враховуючи та аналізуючи вказане, можна дійти висновку, що оперативна розробка організованих злочинних 

груп загально кримінальної спрямованості підрозділами кримінальної поліції проводиться з метою документу-

вання протиправної діяльності окремих осіб чи груп осіб, яка розпочинається в момент заведення оперативно-

розшукової справи та неофіційно триває до моменту пред‘явлення підозри фігурантам оперативної розробки. 
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ПРИВАТНА ДЕТЕКТИВНА (РОЗШУКОВА) ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ 
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внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 
 

Неустанне зростання попиту на охоронні та детективні послуги породжує необхідність розвитку вітчизняної 

приватної охоронної та детективної діяльності. І якщо вітчизняна приватна охоронна діяльність розвивається 

вже давно і успішно, то розвиток приватної детективної діяльності в Україні ще тільки починається. 

Закон «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» визначає загальні правові засади організації прива-

тної детективної (розшукової) діяльності в Україні як одного з шляхів забезпечення конституційних гарантій 

людини та громадянина на захист своїх законних прав та інтересів. 

Згідно із Законом, приватна детективна діяльність ґрунтується на принципах верховенства права, законності, 

диспозитивності, об‘єктивності та неупередженості, дотримання прав, свобод і законних інтересів  фізичних та 

юридичних осіб, поваги до людської гідності, добросовісності, незалежності суб‘єктів приватної детективної 

(розшукової) діяльності, конфіденційності та збереження професійної таємниці, взаємодії з правоохоронними 

органами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, ор-

ганізаціями та громадянами. 

Законом також визначено: види та правовий статус суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності; 

процедуру видачі свідоцтв про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю; види детек-

тивних послуг, що можуть надаватися суб'єктами приватної детективної (розшукової) діяльності, права та обо-

в'язки цих суб'єктів; питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які здійснюють при-

ватну детективну (розшукову) діяльність; процедуру отримання дозволу на придбання, зберігання і застосування 

спеціальних засобів та умови їх застосування; здійснення контролю за діяльністю суб'єктів приватної детектив-

ної (розшукової) діяльності. 

Законом встановлено, що приватним детективом може бути громадянин України, який досяг 21 року, володіє 

державною мовою, має вищу юридичну освіту або стаж роботи в оперативних підрозділах чи органах досудово-

го розслідування не менше трьох років, пройшов відповідне навчання з метою здійснення приватної детективної 

(розшукової) діяльності та отримав у встановленому законом порядку свідоцтво про право на зайняття приват-

ною детективною (розшуковою) діяльністю. 

Не досить зрозумілим, на нашу думку, є поняття «спеціальна підготовка». Виникає питання на базі яких дер-

жавних інституцій вона повинна проводитись. Нова професія «приватний детектив» вимагає створення відпові-

дних професійних стандартів. Тобто повинні бути затверджені в установленому порядку вимоги до кваліфікації 

працівників, їх компетентностей, що визначаються роботодавцями і слугують основою для формування профе-

сійних кваліфікацій.  

Що стосується «підготовки» осіб (приватних детективів), зазначених у статті 18, то відповідно до статті 47 
Закону України «Про освіту» спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи на основі 

здобутої раніше вищої освіти (спеціальності) або професійно-технічної освіти (професії) та практичного досвіду 

є післядипломною освітою. Вона включає спеціалізацію, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажуван-

ня, які здійснюються у різних формах і здобувається в академіях, інститутах післядипломної освіти, професійно-

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
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технічних навчальних закладах, відповідних структурних підрозділах вищих навчальних закладів, наукових, на-

вчально-наукових установах у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. 
Крім того, положення частини четвертої статті 18, на нашу думку, мають ураховувати й приписи Закону 

України «Про вищу освіту», відповідно до частини першої статті 25 якого вищий навчальний заклад, який бажає 
акредитувати освітню програму, подає Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти письмову 
заяву та документи, що підтверджують відповідність його освітньої діяльності стандарту вищої освіти за відпо-
відною спеціальністю. Відповідно до частини другої статті 32 цього Закону вищі навчальні заклади мають право 
самостійно розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах ліцензованої спеціальності, а також 
їх запроваджувати. 

На нашу думку, розробити та запровадити навчальні програми підготовки приватних детективів, які би вра-
ховували специфіку детективної діяльності, зможуть тільки вищі навчальні заклади МВС. Навчання приватних 
детективів на базі ВНЗ МВС є логічним кроком, враховуючи повноваження Національної поліції, які викладені в 
статті 1 Закону «Про приватну детективну (розшукову) діяльність». В 1 статті дано визначення приватної детек-
тивної (розшукової) діяльності, це – дозволена органами Національної поліції України незалежна професійна 
діяльність приватних детективів або приватних детективних підприємств (агентств) щодо надання клієнтам на 
платній договірній основі детективних послуг з метою захисту їхніх законних прав та інтересів на підставах та в 
порядку, що передбачені цим Законом.  

Національна поліція України затверджує порядок та забезпечує ведення Єдиного реєстру суб‘єктів приватної 
детективної (розшукової) діяльності (далі - Реєстр) з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної 
інформації про чисельність і їх персональний склад, які відповідно до цього Закону набули права на зайняття 
приватною детективною (розшуковою) діяльністю в Україні, про обрані суб‘єктами приватної детективної (роз-
шукової) діяльності організаційні форми діяльності. Внесення відомостей до Реєстру здійснюється територіаль-
ними органами Національної поліції України. Інформація, внесена до Реєстру, є відкритою на офіційному веб-
сайті Національної поліції України. 

Національна поліція України забезпечує ведення Єдиного реєстру суб‘єктів приватної детективної (розшуко-
вої) діяльності, але згідно з частиною другою статті 6  Закону «Про приватну детективну (розшукову) діяль-
ність» державна реєстрація об‘єднання приватних детективів здійснюється у порядку, встановленому Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». 
Суб‘єктом такої реєстрації відповідно до зазначеного закону є Міністерство юстиції України. Отже, на нашу ду-
мку, доцільно було б передати ведення і Єдиного реєстру суб‘єктів приватної детективної (розшукової) діяльно-
сті саме Міністерству юстиції України. 

Виникає питання узгодженості, цієї норми с Законом «Про Національну поліцію», адже в Законі не зазначе-
но, що Національна поліція наділена правом санкціонувати приватну детективну (розшукову) діяльність. 

Також у тексті Закону «Про приватну детективну (розшукову) діяльність», зокрема пункті 4 частини першої 
статті 1, частині сьомій статті 6, частині першій статті 7 тощо використовується поняття «органи Національної 
поліції». Необхідно зауважити, що ні Закон України «Про Національну поліцію», ні інше чинне законодавство 
України не містять визначення такого поняття. Відповідно ж до положень статті 13 Закону України «Про Націо-
нальну поліцію» систему поліції складають центральний орган управління поліцією та територіальні органи по-
ліції. На нашу думку, контроль за цією діяльністю повинно здійснювати Міністерство внутрішніх справ а не На-
ціональна поліція.  

Детективні агентства посідають своє особливе місце серед недержавних суб‘єктів запобігання злочинності 
ще й тому, що часто здійснюють не тільки опосередкований, а й безпосередній вплив на злочинні прояви. І для 
підвищення ефективності такого впливу необхідно, крім законодавчого врегулювання самої діяльності детекти-
вів, врегулювати належним чином систему навчання та взаємодії із державними правоохоронними органами. 
Оскільки тільки при злагодженій командній роботі приватних та державних правоохоронних структур можна 
досягти спільної мети – запобігання злочинам та їх припинення. За основу доцільно взяти досвід зарубіжних 
країн, де детективна діяльність вже давно довела свою ефективність. 

 
 

ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Мукоіда Р.В., професор кафедри ОРД Одеського державного  

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент 
 
Організована злочинність і корупція стають нині істотним чинником посилення соціальної напруженості й 

дестабілізації суспільства, заважають оздоровленню економіки, упорядкуванню споживчого ринку, спричиню-
ють деформацію нових форм економічних підприємницьких відносин. Дедалі більших обертів набирають небез-
печні процеси зрощування загальнокримінальної та економічної злочинності, зокрема лідерів злочинних угрупо-
вань із корумпованими посадовими особами органів влади та управління, правоохоронних органів. 

Проникаючи в органи законодавчої влади й державного управління, у правоохоронні та судові установи, ор-
ганізована злочинність лобіює у них свої злочинні інтереси, посягаючи на цілий комплекс найбільш значимих 
соціальних цінностей, таких як: життя і здоров‘я, честь і гідність, моральність і духовність, недоторканність і 
безпека людини, суспільства і держави, приватна, суспільна і державна власність, громадський порядок тощо. 
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Нинішній стан криміногенної ситуації в державі свідчить про необхідність удосконалення заходів, спрямова-

них на нейтралізацію впливу чинників, що зумовлюють розвиток організованої злочинності. Проблему протидії 

організованій злочинності в галузі теорії оперативно-розшукової діяльності, кримінального процесу та криміна-

лістики розглядали у своїх працях Л. І. Аркуша, В. М. Варцаба, О. М. Джужa, О. Ф. Долженков, В. О. Коновало-

ва, В. П. Корж, М. В. Корнієнко, О.О. Подобний, Б. В. Щур та ін. 

Що стосується основних напрямків боротьби з організованою злочинністю, то вони визначені в статті 6 Зако-

ну України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю». Цими напрямками бо-

ротьби з органiзованою злочиннiстю є: створення правової основи, органiзацiйних, матерiально-технiчних та 

iнших умов для ефективної боротьби з органiзованою злочиннiстю, органiзацiя мiжнародного спiвробiтництва у 

цiй сферi; виявлення та усунення або нейтралiзацiя негативних соцiальних процесiв i явищ, що породжують ор-

ганiзовану злочиннiсть та сприяють їй; запобiгання нанесенню шкоди людинi, суспiльству, державi; запобiгання 

виникненню органiзованих злочинних угруповань; виявлення, розслiдування, припинення i запобiгання право-

порушенням, вчинюваним учасниками органiзованих злочинних угруповань, притягнення винних до 

вiдповiдальностi; забезпечення відшкодування шкоди фізичним та юридичним особам, державi; запобiгання 

встановленню корумпованих зв'язкiв з державними службовцями та посадовими особами, втягненню їх у зло-

чинну дiяльнiсть; протидiя використанню учасниками органiзованих злочинних угруповань у своїх iнтересах 

об'єднань громадян i засобiв масової iнформацiї; запобiгання легалiзацiї коштiв, здобутих злочинним шляхом, 

використанню суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi для реалiзацiї злочинних намiрiв. 

Нерозв'язаними проблемами у протидії організованій злочинності залишаються: неефективність механізму 

запобігання та нейтралізації створення організованих злочинних угруповань; довготривале фінансове та матері-

альне забезпечення правоохоронних органів України за залишковим принципом, недосконалість процесу фор-

мування, координації та взаємодії складових протидії організованій злочинності під час вирішення спільних за-

вдань; незавершеність процесу побудови ефективної системи управління правоохоронною системою країни; не-

досконала система планування та спільного застосування (сил) та засобів (суб'єктів протидії організованої зло-

чинності), їх підготовки та забезпечення; недосконала і неефективна взаємодія між центральними та місцевими 

органами державної влади, насамперед з питань запобігання і боротьби з організованою злочинністю; недостат-

ня ефективність діяльності суб'єктів протидії організованої злочинності України у протидії кіберзагрозам кримі-

нального, терористичного та іншого характеру; невідповідність сучасним викликам єдиної державної політики 

протидії злочинності. 

На нашу думку, подолати зазначені проблеми можливо шляхом цілеспрямованого реформування та розвитку 

системи правоохоронних органів із запровадженням уніфікованої системи планування та управління ресурсами 

на основі сучасних європейських та євроатлантичних підходів, що дасть змогу підвищити інституційну та струк-

турну збалансованість і створити ефективний комплексний та багатофункціональний державний інструментарій 

забезпечення боротьби з організованою злочинністю. 

Проблему протидії організованій злочинності можливо розв'язати шляхом: оптимізації структури та штатної  

чисельності  спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, запровадження вертикальної си-

стеми управління ними; розмежування і конкретизації функцій правоохоронних та інших державних органів з 

питань боротьби з організованою злочинністю; розроблення та затвердження чітких критеріїв оцінки діяльності 

спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю; суттєвого поліпшення стану інформаційного 

забезпечення діяльності, пов'язаної із протидією організованій злочинності, впровадження сучасних інформа-

ційних систем і технологій у зазначену діяльність; зміцнення міжнародного співробітництва; впровадження ре-

зультатів наукових досліджень у сфері протидії організованій злочинності; підвищення рівня фахової кваліфіка-

ції працівників спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю; інформаційної, наукової, ор-

ганізаційної і матеріально-технічної підтримки органів, установ та організацій з питань протидії організованій 

злочинності; прогнозування тенденцій розвитку криміногенної ситуації, оцінювання ступеня небезпеки та масш-

табів організованої злочинності на національному, регіональному і міжнародному рівнях; належного ресурсного 

та матеріально-технічного забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО - РОЗШУКОВОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  

У ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ. 

 

Наперковська Д.В., слухач магістратури, ст. лейтенант поліції 
 

Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності на теперішній час включає в себе одне з осно-

вних завдань функціонування системи інформаційного забезпечення. Згідно до вимог відомчої інформаційної 

політики це завдання нерозривно пов‘язане з формуванням інформаційного середовища підрозділів, які здійс-

нюють оперативно-розшукову діяльність, що складається з відомчих інформаційних ресурсів і інформаційної 
інфраструктури правоохоронних органів.  

Відповідно до вимог статті 1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», ОРД здійснюється в 

інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації. Використання даних, які отримані від опе-

ративних підрозділів, істотно підвищує обґрунтованість рішень, які приймаються [1].  
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Згідно статті 10 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» матеріали ОРД використовуються:  

– як приводи й підстави для порушення кримінальної справи або проведення невідкладних слідчих дій; 
– для одержання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальній справі; 
– для попередження, припинення й розслідування злочинів, розвідувально-підривних посягань проти Украї-

ни, розшуку злочинців і осіб, безвісно зниклих; 
 – для забезпечення безпеки працівників суду й правоохоронних органів і осіб, які беруть участь у криміналь-

ному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, а також співробітників розвідувальних органів України 
та їх близьких родичів, осіб, які конфіденційно співробітничають або співробітничали з розвідувальними орга-
нами України, та членів їх сімей; 

– для взаємного інформування підрозділів, уповноважених здійснювати ОРД, і інших правоохоронних органів; 
– для інформування державних органів відповідно до їх компетенції [1]. 
Щодо класифікації інформації оперативно – розшукової діяльності, її можна поділити на три типи: 
- інформація, що має універсальне значення для прогнозування індивідуального поводження, профілактики й 

розкриття злочинів. 
- інформація, що забезпечує кримінальне судочинство - доказування 
- інформація, мета одержання якої визначається потребами оперативно-розшукової тактики. [2]. 
Існують наступні вимоги, що оперативної інформації,  такі як:                       
- комплексність інформації, тобто ефективне рішення оперативно -тактичних завдань можна досягти тільки 

на основі систематизованої інформації, що поєднує у собі різні відомості, отримані з різних джерел і логічно 
пов'язані; 

- адекватність рівня надходження оперативно-розшукової інформації компетенції оперативних працівників, 
що приймають рішення, чим більше віддалене виконання від моменту сприятливого для одержання необхідної 
інформації, тим більше небезпека її перекручування. 

- оптимальність, повнота, тобто складність забезпечення цієї вимоги полягає в тому, що в практиці ОРД не 
вироблено єдиних критеріїв повноти з багатьох питань, віднесених до компетенції оперативних підрозділів.  

-  точність інформації, тобто ця вимога характеризує ступінь деталізації інформації, її наближення до оригі-
налу. Точність нерозривно пов'язана з вірогідністю, об'єктивно вірним відображенням подій, явищ, стану об'єк-
та, що оточує його середовища.  

Особливості інформаційної роботи оперативно-розшукової діяльності у протидії організованій злочиності: 
- Одержання за допомогою оперативно – розшукових засобів і методів стратегічно важливої інформації та 

проведення її аналізу. До такої інформації належить конференційні відомості і статистичні дані про поширення і 
види організованої злочинності, у тому числі по окремих регіонах, можливі способи здійснення злочинів, та про 
обставини, що сприяють цим явищам та ін. 

- Одержання розвідувальної інформації про злочинні формування міжрегіонального, міждержавного харак-
теру. 

- Одержання контррозвідувальної інформації. 
- Захист інформації від несанкціонованого її розповсюдження та використання. [3] 
     Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності має відповідати таким принципам: ціліс-

ність, вірогідність, контроль, захист від несанкціонованого доступу, єдність і гнучкість, стандартизація та уніфі-
кація, адаптивність, мінімізація введення й виведення інформації.  

Використання інформаційних технологій у процесі обробки інформації суттєво розширює можливості аналі-
зу стану та тенденцій організованої злочинності:  

- підвищує його оперативність;  
- розширює базу для підготовки різних варіантів заходів протидії;  
- сприяє зростанню якості самого аналізу за рахунок проведення детальнішого аналізу, розширення фактор-

них моделей і використання (за необхідності) методів моделювання та прогнозування.  
Одним із головних компонентів інформаційного забезпечення протидії організованій злочинності є автомати-

зовані банки даних. Вони виконують такі функції:  
- уведення, накопичення, зберігання, поновлення, інтегрована обробка й видавання інформації,  
- необхідної для застосування заходів протидії організованій злочинності.  
Особливістю автоматизованих банків даних є підвищення ефективності функціонування інформаційних тех-

нологій за рахунок раціональної організації та використання даних у процесі їх обробки. Основними вимогами 
до автоматизованих банків даних є: багаторазове використання даних за одноразового їх уведення до системи; 
мінімальне дублювання; можливість розширення й поновлення; швидкий доступ до даних і їх захист, інтеграція 
даних для використання у сфері протидії організованій злочинності. Таким чином, інформаційне забезпечення 
протидії організованій злочинності відіграє важливу роль, адже дає можливість проводити автоматизований 
збір, обробку та зберігання інформації. За допомогою налагодженого інформаційного забезпечення здійснюють-
ся ефективні заходи з протидії організованій злочинності. [4] 

Підсумовуючи вище сказане можна зробити висновок, що сучасний стан у протидії інформаційного забезпе-
чення у сфері протидії організованій злочинності використання сучасних інформаційних технологій та баз і бан-
ків даних дозволяють значно підвищити ефективність діяльності у цій сфері, а саме: підвищити «інтелектуаль-
ність» управління, оптимізувати планування, удосконалити процеси ухвалення рішень, розширити інформаційну 
компетентність фахівців усіх рівнів. 
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Тактика – це широке і ємне поняття, яке використовується в багатьох сферах колективної практики. Але ж 

вперше термін «тактика» з‘явився у військовій науці, у зв‘язку з чим тактика отримала найбільший і в той же час 

однозначний розвиток, оскільки її застосування продиктовано станом озброєної боротьби, сторони якої переслі-

дують цілі супротивника і зберігання своїх сил [1, с. 225]. 

Відповідно до військового енциклопедичного словника за редакцією Н.В. Огаркова тактика (греч. taktika – 

мистецтво розстановки військ, від tasso – строю війська), складова частина військового мистецтва, що охоплює 

теорію і практику підготовки та ведення бою підрозділами, частинами (кораблями) і з'єднаннями різних видів 

збройних сил, родів військ (сил) і спеціальних військ [2, с. 723].  

Разом з тим і в інших видах діяльності також визначалась необхідність застосування тактики, особливо в тих, 

де присутні елементи боротьби, протистояння, протидії, пошуку істини в умовах, коли на цьому шляху виника-

ють або створюються перешкоди, припускається цілеспрямована дезінформація, а досягнення успіху потребує 

приховування своїх планів, цілей, конспірації дій їх учасників [3].  

Аналіз наукових досліджень з питання становлення оперативно- розшукової тактики свідчить, що її фунда-

мент закладено у таких науках, як кримінальне право та криміналістика. Один із засновників теорії оперативно- 

розшукової тактики І.М. Якимов у своїй праці «Сучасне розшукове мистецтво», називав її «розшукове мистецт-

во» та відзначав, що «розшукове мистецтво» має свою теорію, яка базується на науці кримінального права, до 

складу якої входила криміналістика (кримінальна техніка і кримінальна статистика); на знаннях злочинного се-

редовища, сучасного злочинця, його звичок, поглядів і злочинних професій; на особистих якостях і здібностях, 

необхідних для особи, яка бажає оволодіти цим мистецтвом». 

Поняття оперативно-розшукової тактики по різному трактується вченими [4], [5], [6]. Не вдаючись у глибоку 

наукову дискусію, варто зазначити, що на нашу думку слушною є позиція М.Л. Грібов, який здійснивши, аналіз 

поглядів науковців щодо поняття тактики оперативно-розшукової діялності, прийшов до висновку, про схожість 

позицій вчених щодо визначення елементів змісту оперативно-розшукової тактики, так і про відсутність єдиних 

підходів до формулювання її поняття. Зокрема, в основу визначення тактики покладено різні категорії (мислен-

ня, прийоми та способи, наукові положення та рекомендації, суб‘єктивне відображення об‘єктивних процесів, 

самостійна частина ОРД тощо); по-різному сформульовано або взагалі не зазначено її функції, юридичні засади, 

суб‘єктів; по-різному пов‘язано її елементи [7, с. 8].  

Також, принагідно зауважимо, що тактика є складовою тих видів людської діяльності, суб‘єкти яких, вико-

нуючи свої функції, стикаються з фактичним або ймовірним опором певних сил (суперників, супротивників, во-

рогів, конкурентів тощо) [8; 9]. Тактика виконує функцію запобігання такому опору, його подолання або нейтра-

лізації. Реалізація цього завдання в ОРД здійснюється через певні дії оперативних працівників, які є продуктом 

їх творчої розумової діяльності. Тому слід погодитися з думкою вчених, які до основ оперативно-розшукової 

тактики зараховують такі психічні процеси, як сприйняття [10, с. 64] та мислення [11, с. 669] оперативного пра-

цівника. Водночас оперативно-розшукова тактика має ґрунтуватися і на інших психічних процесах — уяві та 

пам‘яті. Без уяви не можна змоделювати майбутні події, передбачити ймовірну поведінку інших людей та спла-

нувати свої дії, без пам‘яті — урахувати практичний досвід, а саме ці завдання є важливими складовими такти-

ки. Як зазначає Д.Й. Никифорчук, тактика визначає як розумову діяльність (інтелектуальні операції) з передба-

чення розвитку майбутніх подій знання і досвід оперативного працівника [12, с. 198]. 
Отже, оперативно-розшукова тактика — це система інтелектуальних (розумових) операцій і практичних дій 

суб‘єктів ОРД із запобігання ймовірному опору, а також подолання або нейтралізації фактичного опору власній 

діяльності з виконання юридичних обов‘язків і реалізації прав, передбачених законом. При цьому підґрунтям 

зазначених інтелектуальних (розумових) операцій має бути система положень, вироблених наукою. Тобто опе-

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1000/2011
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ративно-розшукова тактика як і криміналістична може розглядатися у двох аспектах: як практична діяльність і 

як розділ відповідної науки (теорії ОРД) [7, с. 9]. 

Літератра: 
1. Бірюков Г.М. Оперативно-розшукова тактика: теорія і практика /Г.М. Бірюков // Вісник Луганської акаде-

мії внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. – 2005 . – Ч. 2. – С. 225 – 233. 

2. Военный энциклопедический словарь / Пред. Гл. ред. комиссии Н. В. Огарков. – М.: Воениздат, 1983 – 863 с.   

3. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинського, А.Ю. Шуми-

лова. – М.: ИНФРА – М, 2001. – ХХІІ. – С. 664.  

4. Бакутин Ю.А. Общие положения тактики оперативно-розыскной деятельности / Ю.А. Ба кутин, А.Е. Чече-

тин // Актуальные проблемы оперативно-розыскной деятельности. — Омск : Омская высшая школа милиции 

МВД СССР. ‒ 1986. ‒ С. 100—111. 

5. Бирюков Г.М. Оперативно-розыскная тактика : теоретическое осмысление понятия, содержание и струк-

тура / Г.М. Бирюков // Проблемы совершенствования законодатель- ства и практика его применения с учетом 

прогноза преступности : прил. к сб. межд. науч.- практ. конф. (Луганск, 20—21 мая 1999 г.). — Луганск : РИО 

ЛИВД МВД Украины, 1999. — 54 с. 

6. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: Загал. ч.: Підручник / Під загал. ред. генерал-

полковника міліції Л.В. Бородича (Автор. кол. Є.О.Дідоренко, І.П. Козаченко, Я.Ю. Кондрать‘єв та інші), Лу-

ганськ: РВВ ЛІВС, 1999 р. с. 318-319. 

7. Грібов М.Л. Співвідношення криміналістичної та оперативно-розшукової тактики /М.Л. Грібов // Криміна-

лістичний вісник. – 2015. – № 1 (23). – С. 6 – 13. 

8. Руденко М.М. Тактика оперативного опитування у справах про організовану зло- чинність / М.М. Руденко 

// Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і прак- тика). — 2009. — № 21. — С. 115—124. 

9. Бахін В.П. Тактика допиту : навч. посіб. / В.П. Бахін, В.К. Весельский. — К. : НВТ «Прав ник», 1997. — 64 с. 

10. Безруких Р.К. Проблемы оперативно-розыскной тактики и пути их решения / Р.К. Без - руких // Опера-

тивно-розыскная работа : матер. теорет. семинара. — М., 1997. — С. 64—66. 

11. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / [под ред. Горяинова К.К., Овчинского В.С., Си-

нилова Г.К.]. — М. : Инфра-М, 2006. — 832 с. 

12. Оперативно-розшукова діяльність : навч. посіб. / [Моісеєв Є.М., Джужа О.М., Ники - форчук Д.Й. та ін.]; 

за ред. О.М. Джужі. — К. : Правова єдність, 2009. — 310 с. 

 

 

НЕГЛАСНІ ДЖЕРЕЛА У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 
Пацамай М.П., курсант 3-го курсу факультету № 1  

Одеського державного університету внутрішніх справ 
Науковий керівник: Ноздрін Д.О., доцент кафедри ОРД факультету № 1  

Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 

 

Історичні дані свідчать, що з виникненням і розвитком держави суміжно розвивались правоохоронні органи, 

які спочатку виконували розпорядження царів по урегулюванню порядку в країні. З розвитком сучасні поліцей-

ські органи за основне завдання мають попередження, протидію та розкриття злочинів. Отож, щоб виконувати 

поставлені завдання існували безліч методів, способів та прийомів, але одним із перших та поширених до сього-

дні є отримання інформації від людини – очевидця, потерпілого, свідка, тощо. Одним із його різновидів є негла-

сні джерела, які мають різні назви та особливості, але одну мету. 

Актуальність досліджуваної теми полягає в аналізі зарубіжного законодавства щодо використання інформації 

в діяльності органів поліції, отриманої від негласних джерел, та вивченні характерних особливостей задля май-

бутнього застосування в зарубіжній практичній діяльності. Адже з розвитком суспільних сфер життя потрібно 

удосконалювати нормативну базу щодо попередження, протидії та боротьби зі злочинністю. 

Досліджуючи зарубіжний досвід, необхідно враховувати, що в США та низці багатьох розвинених європей-

ських країнах окремо визначене поняття «оперативно-розшукової діяльності» відсутнє. Заходи поліції з розкрит-

тя злочинів у правових актах цих країн називаються «поліцейським дізнанням», «поліцейським розслідуван-

ням», «поліцейським процесом», «діями по збиранню доказів для суду», «поліцейською розвідкою», «поліцейсь-

ким розшуком», тощо. Існує достатньо розгалужена система поліцейських органів та спецслужб, що наділені 

правом мати негласних співробітників, кожний з яких має свою компетенцію та структуру, визначену націона-

льним законодавством відповідно до їх функціонального призначення. Серед осіб, які безпосередньо займаються 

добуванням інформації, що сприяє розкриттю найбільш небезпечних та складних злочинів, особливе місце посі-

дають кадрові співробітники оперативного чи слідчого органу, які в залежності від країни називаються секрет-

ними агентами, спеціальними агентами (у вітчизняній літературі їх інколи помилково ототожнюють з особами, 

які співпрацюють з поліцією чи спецслужбами на конфіденційній негласній основі), скритими дізнавачами, сек-

ретними співробітниками, секретними детективами та ін. [1, С 107]. 

В багатьох західних країнах (США, Великобританії, ФРН, Франції) законодавство й судова практика перед-

бачають спрощений порядок збору доказів у справах про значну частину правопорушень, що розглядаються як 
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менш тяжкі. Найбільш прості розслідування здійснюються патрульними, котрі не завжди інформують про це 

навіть кримінальну поліцію. Наприклад, у Великобританії у спрощеному порядку розглядається близько 80% 

справ про правопорушення, що забезпечує швидкість передачі справ до суду. У більшості випадків співробітни-

ки поліції самостійно вирішують питання про початок кримінального переслідування. І лише у деяких найбільш 

важливих справах воно вирішується за згодою особливої посадової особи. Поліція за скаргою потерпілого чи за 

власною ініціативою проводить слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, а зібравши необхідну доказову інфо-

рмацію, передає справу до суду. Під час судового розгляду поліцейські виступають як свідки й дають необхідні 

показання суду. У діяльності поліції США розслідування займає особливе місце і здійснюється з використанням 

різних форм і методів збору інформації про злочини й осіб, які їх вчинили, як за допомогою слідчих дій, так і 

оперативно-розшукових заходів [2, С. 59]. При цьому необхідно враховувати, що в поліцейському дізнанні бага-

тьох держав не існує чіткого розмежування гласних і негласних методів одержання доказів. Негласні розвідува-

льні методи в досудовій стадії процесу займають центральне місце в роботі кримінальної поліції. У зв'язку з цим 

офіційно слідство тісно пов'язане з оперативно-розшуковою діяльністю, а співробітники органів кримінальної 

поліції (спеціальні агенти, агенти розшуку) виступають як слідчими, так і детективам [3, С. 92]. 

Відсутність у законодавстві вказаних країн чіткої регламентації форми поліцейських заходів призводить до 

того, що по суті вони є деяким поєднанням слідчих, розшукових і оперативних заходів. Наприклад, в Болгарії 

слідчі органи внутрішніх справ займаються оперативною розробкою осіб, затриманих за підозрою у вчиненні 

злочину. В Австрії, США, Франції функції слідчого та оперативного співробітника виконуються однією особою, 

на яку покладено збирання матеріалу попередньої перевірки під керівництвом прокурора для суду. 

Серед основних джерел інформації поліції, які займаються нелегальним її збором для боротьби з найбільш 

небезпечними злочинами є інформатори, які в кожній із вказаних країн мають свою класифікацію, правовий ре-

жим та практику застосування в оперативно-розшуковій роботі [1, С. 108]. У більшості їх називають агентами 

або довіреними особами. В США, наприклад, інформатор – головна фігура після штатного співробітника право-

охоронного органу у системі збору інформації. Так, в одному з рішень Верховного Суду США вказується, що 

«використання секретних інформаторів і таємних агентів є законною та правильною практикою, яка виправдана 

інтересами громадян. Фактично без використання інформаторів багато злочинів залишилось би не розкритими і 

правопорушники уникнули б притягнення до відповідальності» [2, С. 60]. 

Законодавство західних країн передбачають спеціальний імунітет для свідків-поліцейських, інформаторів по-

ліції, що називається «гарантією нерозголошення» («гарантією невикриття»), згідно з яким, виходячи із публіч-

них інтересів, ці особи можуть не розкривати в судовому засіданні джерело інформації чи характер дій щодо її 

отримання. Тому, наприклад, у кримінальному процесі Англії поліцейський чиновник, який виступає в суді як 

свідок, може не називати ім‘я інформатора. Свідку також не можна ставити питання, чи не є він сам інформато-

ром. Окрім того, свідок обвинувачення (поліцейський секретний агент) на судове засідання не викликається, йо-

го показання оголошуються в суді без вказівки джерела їх одержання. Згідно із Законом «Про захист особового 

складу розвідки» від 1982 року гарантується правовий захист «особи негласних співробітників, агентів, інфор-

маторів та ін. джерел США» (розділ VI). За розголошення відомостей про агента винна особа може бути притяг-

нута до кримінальної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі до 50 тис. доларів або тюремного ув'язнення 

на строк до 10 років, або обох цих покарань разом [1, С. 110]. В Австрії така особа може бути розкрита, якщо 

вона сама виступає суб‘єктом кримінального розслідування. У Бельгії теорія й практика роботи поліції передба-

чає право збереження в таємниці особи негласного співробітника в суді з метою забезпечення як його безпеки, 

так і охорони інтересів боротьби зі злочинністю. Водночас королівський прокурор може вимагати від поліції 

повідомлень про особу, від якої отримано конфіденційні відомості, якщо він вважає за необхідне виконувати 

свої функції як обвинувач. У Франції особа і конфіденційність отриманих від неї відомостей захищені гарантія-

ми, які становлять службову таємницю, але в окремих випадках поліція може прийняти рішення про «розкрит-

тя» особи агента. Це можливо за умови згоди самого негласного співробітника [2, С. 62]. 

Отже, аналіз теорії і практики використання інформації, отриманої від негласних джерел, у кримінальному 

процесі західних держав дозволяє зазначити, що, незважаючи на деяку національну специфіку і навіть належ-

ність правових систем цих країн до різних їх видів, істотних розходжень між ними в досліджуваній проблемі 

немає. Більше того, в ній виявляється низка загальних і принципово важливих для вітчизняної теорії і практики 

аспектів. Насамперед звертає на себе увагу більш високий, ніж в Україні, рівень системності при осмисленні і 

практичній організації діяльності, спрямованої на протидію злочинності. Тому, з урахуванням наявності за кор-

доном позитивного досвіду у досліджуваній сфері, його слід використати в українському законодавстві для удо-

сконалення нормативної бази та покращення практичної діяльності органів поліції. 
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Однією з принципових новацій Кримінального процесуального кодексу України [1] можна вважати норму, 

що регламентує конфіденційне співробітництво, яке до прийняття цього нормативно-правового акта мало лега-

льне підґрунтя лише в Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» [2]. 

Згідно із положеннями ст. 275 Кримінального процесуального кодексу України [1] під час проведення негла-

сних слідчих (розшукових) дій слідчий має право використовувати інформацію, отриману внаслідок конфіден-

ційного співробітництва з іншими особами, або залучати цих осіб до проведення негласних слідчих (розшуко-

вих) дій у випадках передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. У відповідності до п. 14 ч. 1 

ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» [2] оперативним підрозділам для виконання пок-

ладених на них завдань дозволяється використовувати конфіденційне співробітництво згідно з положеннями ст. 

275 Кримінального процесуального кодексу України [1]. 

Стаття 11 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» [2] надає право оперативним підрозділам 

встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності. Співробітництво на конфі-

денційній основі дозволяється встановлювати з повнолітніми, дієздатними особами, які добровільно дали на це 

згоду. 

Автори науково-практичного коментаря Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» [2] розумі-

ють під конфіденційним співробітництвом «відносини між уповноваженими на те законом державними органа-

ми, їх посадовими особами та громадянами, які виявили згоду співробітничати на негласній основі й за визначе-

них умов. Використовується виключно для виконання встановлених законодавством завдань і обов'язків, покла-

дених на органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність» [3, с. 254]. 

У проекті Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 3 червня 2016 року № 4778 [4] під 

конфіденційним співробітництвом розуміють – взаємодію громадян з оперативними підрозділами правоохорон-

них органів, яка полягає у наданні ними на засадах добровільності систематичної законспірованої допомоги у 

вирішенні завдань оперативно-розшукової діяльності. 

Бандурка О.М. надає наступне визначення конфіденційного співробітництва: «відносини між державним ор-

ганом, уповноваженим на здійснення оперативно-розшукової діяльності, їх посадовими особами та громадяна-

ми, що дали добровільну згоду співробітничати з ними у виконанні оперативно-розшукових завдань на неглас-

ній основі» [5, с. 208]. 

Оперативні підрозділи встановлюють конфіденційне співробітництво з громадянами України та іншими осо-

бами, дотримуючись при цьому умов добровільності. До категорії таких осіб належать: 

– особи, діяльність яких носить розвідувально-інформативний характер (штатні негласні та позаштатні негла-

сні працівники); 

– особи, за допомогою яких забезпечується конспірація в роботі з штатними негласними та позаштатними не-

гласними працівниками. 

Умови конфіденційного співробітництва та порядок його оформлення встановлюються відомчими норматив-

но-правовими актами. Особи, які залучаються до конфіденційного співробітництва, при виконанні завдань опе-

ративно-розшукової діяльності зобов‘язані зберігати таємницю, яка стала їм відома у зв‘язку з цим. Розголошен-

ня такої таємниці тягне за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства, крім випадків розголо-

шення інформації про незаконні дії, які порушують права людини. Конфіденційне співробітництво з особою 

може бути оформлене письмовою угодою, при цьому не має значення громадянство, національність, стать, май-

нове, посадове і соціальне становище, освіта, приналежність до громадських організацій, ставлення до релігії і 

політичних переконань. Враховується дієздатність особи, добровільність її дій та можливість виконання опера-

тивно-розшукових завдань. 

Інформація, яку отримує оперативний працівник від конфідента може мати різний зміст, але вона має бути 

спрямована на вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності. Оперативний працівник, оцінюючи інфор-

мацію отриману від конфідента, повинен зважати на особистість конфідента, мотиви його добровільної згоди на 

співробітництво, на достовірність інформації, отриманої раніше, можливість перевірити відомості, які повідомив 

конфідент. Часто при розкритті злочинів оперативна інформація, отримана від конфідентів, має вирішальне зна-

чення для прийняття рішень про наступні оперативно-розшукові заходи та процесуальні дії. Коли інформація 

конфідента отримує процесуальне оформлення, тобто легалізована, вона одержує і процесуальні джерела і про-

цесуальний регламент її використання, гарантії її достовірності і об‘єктивності, що забезпечується процесуаль-
ним порядком доказування. Оперативні працівники мають направляти діяльність конфідентів на збір інформації, 

яка б давала можливість правоохоронним органам запобігання злочинів та їх тяжких наслідків. 

Конфіденційне співробітництво можна вважати одним із найбільш дієвих оперативно-розшукових заходів 

стосовно попередження, виявлення та розкриття злочинів. Адже такий спосіб співробітництва є негласним, тоб-
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то невідомим для сторонніх осіб, і забезпечує постійне надходження інформації про об‘єкт розробки. Дана інфо-

рмація може мати різний за своїм характером зміст, тому оперативний працівник повинен її проаналізувати, 

враховуючи особистість конфідента, мотиви його співпраці, особисті якості, тощо. Конфіденційне співробітниц-

тво є одним з найбільш ефективних і дієвих методів оперативно-розшукової діяльності і широко використову-

ються оперативними підрозділами у випадках, коли необхідно вирішувати складні завдання по розкриттю тяж-

ких та особливо тяжких злочинів, розшуку небезпечних злочинців, припиненню діяльності організованих зло-

чинних груп, організацій та злочинів направлених проти національної безпеки. Конфіденційне співробітництво 

повинне базуватися на принципах законності, добровільності, конфіденційності, неухильного дотримання вимог 

конспірації. 
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Стаття 72 Закону України «Про Національну поліцію» регламентує професійне навчання поліцейських [1]. 

Саме тому Міністерство внутрішніх справ України визначає порядок, організацію та терміни проведення профе-

сійного навчання поліцейських.  

Отже професійне навчання поліцейських складається з: 

1) первинної професійної підготовки; 

2) підготовки у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання; 

3) післядипломної освіти; 

4) службової підготовки - системи заходів, спрямованих на закріплення та оновлення необхідних знань, умінь 

та навичок працівника поліції з урахуванням оперативної обстановки, специфіки та профілю його оперативно-

службової діяльності [1, ст. 72]. 

Оскільки предметом даного дослідження є фахова первинна підготовка поліцейських, яких вперше прийнято 

на службу в підрозділи кримінальної поліції то нам необхідно зупинитися на проблемних питаннях фахової під-

готовки майбутніх оперуповноважених та шляхах їх вирішення. 

Так по-перше кримінальна поліція входить до складу Національної поліції України. Дане твердження закріп-

лено п. 3 ст. 13 Закону України «Про Національну поліцію» [1]. На підставі вищевказаного зазначаємо, що кри-

мінальна поліція має чітку систему підрозділів, які уповноважені здійснювати оперативно-розшукову функцію. 

Так у складі кримінальної поліції України діють територіальні підрозділи: Департамент карного розшуку, Депа-

ртамент кримінальної розвідки, Департамент боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Департа-

мент протидії наркозлочинності, Департамент оперативної служби, Департамент оперативно-технічних заходів, 

Департамент виявлення небезпечних матеріалів та екологічних злочинів [2]. 

Окрім територіальних підрозділів до системи кримінальної поліції України входять також і міжрегіональні 

територіальні підрозділи. Це: Департамент внутрішньої безпеки, Департамент кіберполіції та Департамент захи-

сту економіки [2]. 

По-друге, відповідно до вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» кримінальна поліція 

наділена повноваженнями здійснювати оперативно-розшукову діяльність [3, ст. 5]. Отже ми бачимо чітку струк-

туру підрозділів кримінальної поліції, які уповноважені виявляти, розкривати і запобігати злочині відповідно до 

визначених законодавчими та відомчими актами МВС України та НП України повноваженнями, функціями та 

об‘єктам протидії. 
Так відповідно до вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» завданнями підрозділів 

кримінальної поліції, є: пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відпо-

відальність за які передбачена Кримінальним кодексом України; припинення правопорушень; діяльність в інте-
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ресах кримінального судочинства та отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави 

[3, ст. 1]. 

Саме тому приходимо до висновку, що в умовах структурного реформування підрозділів Національної полі-

ції України виникає необхідність якісної фахової підготовки співробітників підрозділів кримінальної поліції. 

Отже у ст. 73 Закону України «Про Національну поліцію» зазначено, що  

поліцейські, які вперше прийняті на службу в поліції, з метою набуття спеціальних навичок, необхідних для 

виконання повноважень поліції, зобов‘язані пройти первинну професійну підготовку за відповідними навчаль-

ними програмами (планами), затвердженими Міністерством внутрішніх справ України [1]. Але слід зазначити, 

що дана вимога не поширюються на тих, хто здобуває вищу освіту на денній формі навчання за державним за-

мовленням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку полі-

цейських. Тобто особа, яка має вищу освіту і виявила бажання працювати в поліції, пройшла конкурсний відбір 

та випробування з рівня фізичної підготовки і рекомендована до служби в поліції зобов‘язана пройти навчання 

на курсах первинної професійної підготовки. 

Своєю чергою наказом МВС України від 16.02.2016 № 105 (зі змінами та доповненнями) затверджено Поло-

ження про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в по-

ліцію [4], у якому визначено порядок і умови проходження первинної професійної підготовки. 

Також у Положенні зазначено, що перелік навчальних дисциплін (предметів), час, відведений на їх вивчення, 

та строки підготовки визначаються відповідними навчальними програмами (планами), які розробляються кадро-

вим підрозділом апарату Національної поліції, погоджуються із заінтересованими структурними підрозділами 

апарату Національної поліції та затверджуються керівництвом МВС [4]. Однак проведений нами аналіз Типово-

го навчального плану первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в під-

розділи кримінальної поліції (на основі вищої освіти) та Професійної програми первинної професійної підготов-

ки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліцію на посади оперуповноважених карного розшуку, 

яка розроблена і затверджена у 2017 році Національною академією внутрішніх справ дозволив нам визначити 

ряд проблемних питань. 

Так в означених документах не виділено окремо навчальної дисципліни «Режим секретності». У зв‘язку з 

тим, що діяльність оперуповноваженого кримінальної поліції пов‘язана з інформацією чи матеріальними носія-

ми інформації з обмеженим грифом доступу (Закон України «Про державну таємницю», Постанова КМУ «Про 

затвердження Типової інструкції про порядок ведення, обліку, зберігання, використання і знищення документів 

та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» [5]) то це вимагає окремого засво-

єння вимог щодо забезпечення державної таємниці та режиму секретності у службовій діяльності. 

Інше питання, яке вимагає внесення ясності то це визначення компетенції кожного підрозділу кримінальної 

поліції. Тому пропонуємо замість навчальної дисципліни «Організаційні засади діяльності підрозділів карного 

розшуку» (4 год. лекційних занять), впровадити у Типовий навчальний план первинної професійної підготовки 

поліцейських, яких вперше прийнято на службу в підрозділи кримінальної поліції (на основі вищої освіти) та 

Професійну програму первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в полі-

цію на посади оперуповноважених карного розшуку навчальну дисципліну «Організаційно-правові засади дія-

льності підрозділів кримінальної поліції», вивчення якої надасть можливість визначити компетенцію (завдання, 

функції тощо) підрозділів кримінальної поліції та їх взаємодію. Ця вимога підтверджується і тим, що при ви-

вченні навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» окремо винесена тема «Завдання, система та 

організація роботи підрозділів карного розшуку», тема 1.5.19, вивчення якої передбачає 4 год. лекційних занять 

та 2 год. практичного заняття. Тобто в межах вивчення «ОРД» йде дублювання навчальної дисципліни «Органі-

заційні засади діяльності підрозділів карного розшуку». 

Окрім того існує необхідність постійного оновлення теорії та практики ОРД щодо виявлення ознак підготов-

ки та вчинення злочинів за напрямами діяльності відповідних підрозділів кримінальної поліції. Своєю чергою це 

вимагає своєчасну підготовку спеціалізованої навчальної літератури та окремих відомчих нормативно-правових 

актів, які регламентують діяльність кожного підрозділу кримінальної поліції. З урахуванням режимних вимог 

щодо недопущення витоків інформації, яка обмежена в обігу, або відноситься до державної таємниці вирішення 

даної проблеми потребує як наукового обговорення так і практичної реалізації у сфері надання освітніх послуг 

майбутнім працівниками підрозділів кримінальної поліції. 

Отже на нашу думку є необхідність уніфікації системи первинної підготовки поліцейських, яких вперше при-

йнято на службу в підрозділи кримінальної поліції. Підводячи підсумок даного дослідження вважаємо, що за-

значені нами аспекти мають за мету виробку заходів, направлених на підвищення ефективності підготовки фахі-

вці для підрозділів кримінальної поліції.  
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Виходячи із розуміння криміналістичної методики, як синтезуючого розділу криміналістики, що об‘єднує по-

ложення криміналістичної техніки і криміналістичної тактики в їх специфічному відбитті щодо умов і завдань 

розслідування конкретних видів злочинів [див.: 1], а також з віднесенням чинним кримінальним процесуальним 

законодавством до компетенції слідчого чи не всього інструментарію оперативно-розшукової діяльності, є логі-

чним порушення питання про можливість включення до складу методики розслідування окремих видів злочинів, 

передусім проявів організованої злочинної діяльності, питань організації і тактики негласного розслідування, які 

мають своїм витоком окрему оперативно-розшукову теорію оперативної розробки. 

Загальнотеоретичні проблеми оперативної розробки як окремої організаційно-тактичної форми ОРД заклада-

лися переважно у 80-х – на початку 90-х років минулого сторіччя в працях В. Г Боброва, Б. Є. Богданова, 

Ю. І. Веселова, А. Ф. Возного, Е. О. Дідоренка, С. С. Овчинського та ін. [зокрема, див.: 2-5]. Серед українських 

вчених, які пізніше докладно займалися цією проблематикою, необхідно виділити здобутки О. М. Бандурки, 

О. Ф. Долженкова, І. П. Козаченка [6; 7]. Однак найбільш повно в теоретичному плані, на рівні докторської ди-

сертації ця проблема досліджувалася В. Г. Бобровим, який оперативну розробку обґрунтував як форму ОРД. Во-

на, зокрема, дозволяє концентровано використовувати весь арсенал засобів і методів, фіксувати всю корисну в 

боротьбі зі злочинністю інформацію й конспірувати негласно здійснюваний процес «розкриття» злочинів і розшуку 

осіб, які їх учинили. За допомогою оперативної розробки стає можливим проникнення в таємниці злочинців, встанов-

лення фактів і обставин, необхідних для їх викриття, отримання інформації, узагальнення якої сприяє більш ефектив-

ній розстановці негласних працівників і вдосконаленню оперативно-розшукової тактики [2, с. 3]. 

До прийняття КПК України 2012 р. оперативна розробка сприймалася як комплексна система оперативно-

розшукових заходів (далі – ОРЗ), здійснюваних оперативними підрозділами в межах заведених оперативно-

розшукових справ (далі ‒ ОРС) відносно особи або групи осіб, обґрунтовано підозрюваних у підготовці або вчиненні 

злочинів, з метою їх попередження або «розкриття», а також відносно злочинців, які переховуються від слідства, суду 

або відбування кримінального покарання, для їх розшуку й затримання, чи встановлення місця перебування особи, 

яка зникла безвісти, якщо іншим шляхом досягти цих результатів неможливо або надто важко. 

В умовах сьогодення, з прийняттям КПК України (2012 р.) та внесенням змін у Закон «Про ОРД», відбулося 

максимальне зближення оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної правоохоронних функцій, що 

призвело, як нами вже зазначалося, до фактичної імплементації у кримінальне судочинство ОРЗ у формі неглас-

них слідчих (розшукових) дій (далі – НСРД), передбачених главою 21 зазначеного Кодексу. Щодо проблем опе-

ративної розробки, то підставами для проведення ОРД відповідно до вказаних законодавчих змін залишилися 

«наявність достатньої інформації, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засо-

бів», лише «про злочини, що готуються та осіб, які готують злочини». Підстави, обумовлені інформацією про 

тяжкі та особливо тяжкі злочини, вчинені невстановленими особами, про осіб, які вчинили такі злочини, якщо 

відомості про злочини та осіб, які їх вчинили, неможливо отримати в інший спосіб, відповідно до положень КПК 

України автоматично обумовлюють початок досудового розслідування, яке, водночас, відповідно до рішення 

слідчого, прокурора, слідчого судді може здійснюватися шляхом проведення НСРД, строк проведення яких є 

традиційним для ОРД – шість місяців з можливістю продовження до дванадцяти і вісімнадцяти місяців. Прово-

дити НСРД має право слідчий, який здійснює досудове розслідування злочину, або за його дорученням – упов-

новажені оперативні підрозділи (ст. 246). Причому, негласність такого розслідування забезпечується згідно з ч. 2 

ст. 253 та ст. 254 КПК, що зокрема передбачають порядок, відповідно до якого конкретний час повідомлення 

особі про те, що відносно неї проводилися НСРД, визначається з урахуванням наявності чи відсутності загроз 

для досягнення мети досудового розслідування, суспільної безпеки, життя або здоров‘я осіб, які причетні до 

проведення НСРД. Відповідне повідомлення про факт і результати НСРД повинне бути здійснене протягом два-

надцяти місяців з дня припинення таких дій, але не пізніше звернення до суду з обвинувальним актом. 

Вочевидь за таких умов майже повної ідентичності категорій «оперативна розробка» та «негласне розсліду-
вання» з урахуванням розширення його суб‘єктів, оперативну розробку (негласне розслідування) можна визна-

чити як комплексну систему ОРЗ і НСРД, що здійснюється за умов неможливості досягнення її завдань в інший 

спосіб: (а) оперативними підрозділами у межах заведеної ОРС щодо особи чи групи осіб, які обґрунтовано підо-

зрюються у підготовці тяжких чи особливо тяжких злочинів, з метою їх попередження або припинення, відносно 
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підозрюваних (обвинувачених), які переховуються від слідства, суду, відбування кримінального покарання, для 

їх розшуку й затримання, для встановлення місця перебування особи, яка безвісно зникла; (б) слідчим, прокуро-

ром, за їх дорученням − оперативними підрозділами, в рамках кримінального провадження щодо особи чи групи 

осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні вказаних злочинів, а також для забезпечення безпеки працівни-

ків суду і правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та бли-

зьких родичів, з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя [див.: 8]. Із наведе-

них законодавчих положень, сформульованого визначення, аналізу практики ОРД і кримінального процесу мо-

жна зробити ряд висновків. 

По-перше, оперативна розробка як організаційно-тактична форма ОРД та негласне розслідування об‘єднують 

комплекс ОРЗ і НС(Р)Д, спрямованих на виявлення й фіксацію даних про обставини підготовки, вчинення та 

приховування злочинів, про склад і рольові функції учасників злочинних дій, їх місцезнаходження, про послідо-

вність вчинення злочину (злочинів), про засоби протидії кримінального середовища встановленню істини у 

справі тощо. 

По-друге, комплексність застосування ОРЗ і НС(Р)Д обумовлює пріоритетність їх поєднання у вирішенні різ-

них тактичних завдань з метою досягнення можливості на ранній стадії припинення злочинних дій, або збирання 

повної, достатньої інформації з метою розслідування вчинюваних або вчинених злочинів. 

По-третє, оперативна розробка, як найвища й достатньо складна організаційно-тактична форма ОРД, а також 

негласне розслідування, містять у собі весь арсенал оперативно-розшукової діяльності та застосовуються не в 

припиненні й розслідуванні будь-якого злочину, а лише тих видів і форм, що становлять підвищену суспільну 

небезпеку, за своїм характером є складними в їх своєчасному виявленні й повному розслідуванні. 

Можна сформулювати завдання, що вирішуються в рамках оперативної розробки (негласного розслідування). 

Основні завдання: 1) попередження або припинення тяжких чи особливо тяжких злочинів, що готуються; 

2) встановлення всіх учасників угруповання, функцій кожного; 3) документування конкретних фактів (епізодів) 

злочинних дій; 4) запобігання можливості розроблюваних ухилитися від слідства й суду, чинити протидію вста-

новленню істини; 5) забезпечення безпеки учасників оперативно-розшукової діяльності, кримінального прова-

дження, працівників суду й правоохоронних органів, їх близьких.  

До інших завдань належать: встановлення способів втягнення нових учасників, корумпованих зв‘язків, ство-

рення системи власної безпеки й організації протидії правоохоронній системі; встановлення факту існування 

«общаку», системи розподілу кримінальних доходів, їх легалізації; забезпечення відшкодування матеріальних 

збитків, завданих діями розроблюваних і їх співучасників; затримання розшукуваних злочинців; виявлення й 

усунення умов, які сприяють учиненню злочинів.  

Із цього переліку завдань оперативної розробки та негласного розслідування випливає, що вони за своїм зміс-

том спрямовані на вирішення у цілому завдань кримінального судочинства, передбачених ст. 2 КПК України. 

Оперативна розробка та негласне розслідування виконують комплексну функцію створення оптимальних 

умов ефективної реалізації кримінального процесуального доказування на всіх стадіях розслідування злочинів і 

таким чином забезпечують реалізацію принципу невідворотності покарання за вчинене. Такий підхід додатково 

підтверджує об‘єктивність і обґрунтованість концепції теорії ОРД, підтриманої у теорії кримінального процесу 

[див.: 9, с. 269-270], про те, що вони є самостійними державно-правовими функціями боротьби зі злочинністю та 

у сукупності складають єдність кримінального судочинства. 

В умовах дії КПК України 1960 року догми про доказування як виключно кримінально-процесуальну функ-

цію негативно впливали на практичну діяльність. У наслідок розпорошеності суб‘єктів ОРД і кримінального 

процесу часто порушувалися принципи повноти, об‘єктивності процесу доказування, що переважно реалізову-

вався не завдяки їх об‘єднаним зусиллям, а послабленими можливостями слідчого. Тому оперативна розробка та 

негласне розслідування як складна форма комплексного застосування ОРЗ та НСРД повинна використовуватися 

в тих випадках, коли виключно засобами ОРД, як і гласними кримінально-процесуальними діями, неможливо 

припинити або розслідувати складні, суспільно небезпечні діяння.  

Центральне місце серед, теоретико-правових питань оперативної розробки та негласного розслідування, без-

перечно, посідає загальнотеоретичні питання документування. 

Ще на початку 70-х років минулого сторіччя А. Ф. Возний зазначив, що документування тісно пов‘язано з 

доказуванням у кримінальному провадженні, оскільки і перше, і друге мають єдину мету – «розкрити» злочин 

[10, с. 26]. З цього приводу також відзначають єдність документування і доказування, яка полягає не тільки в 

тому, що вони використовують однакові пізнавальні методи, але й у єдиному для них пізнавальному процесі – 

збирання, фіксація, дослідження, оцінка інформації, загальність мети, додержання критерію належності, забез-

печення її достовірності. По суті, оперативно-розшукова інформація за змістом повинна відповідати тим самим ви-

могам, що і доказова. Різниця між ними, ще донедавна, до прийняття КПК України 2012 року, полягала в засобах і 

методах збирання й дослідження інформації (фактичних даних), а також у значенні отриманих результатів. 

У теорії ОРД під документуванням зазвичай розуміють: а) процес пізнання, тобто збирання (виявлення), ви-

вчення (перевірки), оцінки та фіксації в документах фактичних даних про обставини вчиненого злочину; 
б) діяльність, що забезпечує можливість використання даних, отриманих оперативно-розшуковим шляхом, у 

кримінальному судочинстві [9, с. 422]. Таким чином, документування складає основу доказування в криміналь-

ному судочинстві. Під час доказування документування виконує функцію фіксації в процесуальних документах 

відомостей, що потім використовуються в доказуванні у кримінальному провадженні. Документування в ОРД не 
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тільки призначено для фіксування відомостей, отриманих у результаті здійснення ОРЗ. Воно передбачає регла-

ментований відомчими нормативними актами процес збирання документованої інформації, її перевірки, оцінки 

та використання у вирішенні завдань ОРД, а в кримінальному судочинстві – у порядку, встановленому КПК. 

Отже документування в ОРД може розглядатися як процес відбиття у службовій документації фактичних да-

них, отриманих у результаті ОРЗ, а також як процес пізнання, що має особливу правову природу та здійснюється 

з метою вирішення завдань цієї діяльності, зокрема такого центрального її завдання як фіксація фактичних да-

них про протиправні діяння окремих осіб і груп, відповідальність за які передбачена КК України. У цьому 

зв‘язку особливо актуалізується питання встановлення об‘єктивної істини під час документування. Зміст цієї 

категорії визначається колом всіх обставин, встановлення яких забезпечує виконання завдань, покладених на 

ОРД. У зв‘язку з пізнанням події будь-яких злочинів, зокрема тих, що є елементами організованої злочинності, 

зміст об‘єктивної істини визначається колом обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному прова-

дженні [2, с. 191]. 

Водночас, на думку фахівців, в окремих методиках повинні бути відбиті і допоміжні обставини (доказові фа-

кти), типові для даної категорії злочинів, за допомогою яких і через з‘ясування яких встановлюються основні 

обставини злочину – предмет доказування [13; 14]. 

Успішне виявлення та закріплення фактичних даних шляхом проведення НСРД визначається, насамперед, 

дотриманням вимог, що висувають до документування: законність, своєчасність, повнота, конспіративність. 

Отже, незважаючи на певну різницю в окремих формулюваннях документування, на сьогодні зазначену кате-

горію визначено як комплекс ОРЗ, здебільшого негласного характеру, спрямованих на встановлення фактичних 

даних про подію злочину й осіб, причетних до його вчинення, перевірку їх достовірності й забезпечення в пода-

льшому можливості використання їх як доказів у кримінальному судочинстві. 

На відміну від кримінально-процесуального доказування, документування в ОРД забезпечує пізнання як об-

ставин, що мали місце в минулому, так і тих явищ, що підготовлюються і відбуваються в теперішній час, а також 

таких, що можуть відбутися в майбутньому. Водночас, учасники підготовлюваних і таких, що відбуваються, 

процесів мають можливість безпосередньо спостерігати сам факт злочину, стаючи його очевидцем, у наслідок 

чого можуть бути допитаними як свідки у кримінальному провадженні. У цьому випадку безпосереднє спосте-

реження учасниками документування досліджуваної події стає способом пізнання обставин об‘єктивної дійснос-

ті. В інших випадках злочин пізнається як подія минулого. Документування забезпечує пізнання досліджуваної 

події шляхом фіксування фактичних даних, що відбилися в пам‘яті потерпілих, очевидців, а також слідів, зали-

шених на предметах та інших матеріальних носіях [11, с. 424]. 

Остання теза достатньо повно розроблена в теорії ОРД на рівні трьох основних напрямів документування 

злочинної діяльності розроблюваних: 1) виявлення осіб, яким відомі фактичні дані про злочинну діяльність, та 

забезпечення можливості їх наступної участі у кримінальному судочинстві як свідків; 2) негласне виявлення 

предметів, документів, речовин, що можуть містити інформацію про протиправну діяльність, та забезпечення 

можливості їх використання після початку досудового розслідування як речових доказів; 3) негласна фіксація 

дій розроблюваних осіб із застосуванням технічних засобів з метою наступного використання отриманих даних 

у розслідуванні. 

Під час документування організованої злочинної діяльності оперативним підрозділам та органам досудового 

розслідування доводиться діяти в двох основних оперативно-тактичних ситуаціях: по-перше, щодо осіб, стосов-

но яких є дані про участь у підготовці злочину (за схемою «від особи ‒ до злочину»); по-друге, щодо невстанов-

лених осіб, які вчинили злочин (за схемою «від злочину ‒ до особи»). Працюючи по зазначених напрямах у ви-

значених тактичних ситуаціях, оперативні підрозділи та органи досудового розслідування, як нами вже зазнача-

лося, сьогодні користуються майже єдиною системою негласних слідчих (розшукових) дій. 

Наведені наукові положення дозволяють дістатися висновку про те, що в сучасних правових реаліях макси-

мального зближення оперативно-розшукової діяльності і кримінального судочинства стає можливим поставлен-

ня наукового питання щодо розгляду негласного розслідування як складової криміналістичної методики, перед-

усім боротьби з організованою злочинністю та окремими видами особливо тяжких злочинів. 
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У сучасних умовах формування правової держави в Україні діяльність органів Національної поліції по реагу-
ванню на вчиненні кримінальні правопорушення й насамперед – по розгляду повідомлень про кримінальні пра-
вопорушення, прийняттю по них передбачених законом рішень, здобуває усе більш важливе соціальне й правове 
значення. 

Ріст злочинності наприкінці ХХ – початку ХХI століть, з одного боку, і демократизація суспільства, прийнят-
тя ряду заходів щодо захисту прав громадян і охороні інтересів держави в останні роки – з іншої, привели до 
досить істотного збільшення числа щорічно зареєстрованих заяв і інших повідомлень про вчинених у країні 
кримінальних правопорушень. 

У цих умовах досягнення цілей і завдань кримінального судочинства багато в чому залежить від того, наскі-
льки законно, вчасно й тактично правильно проводяться й будуть проводитися перевірка відомостей про кримі-
нальні правопорушення, їх реєстрація і прийняття обґрунтованих рішень. 

Вивченню питань перевірки повідомлень про кримінальні правопорушення були присвячені роботи 
В. С. Афанасьєва, Ю.Н. Белозерова, А.Н. Васильєва, М.В. Жогіна, Л.М. Карнєєвої, Н.П. Кузнєцова, 
А.Р. Михайленко, І.Л. Петрухина, Л.А. Сергєєва, В.В. Степанова, М.С. Строговича, А.М. Філіппова, А.А. Чуви-
лева, С.П. Щерби та інших учених. Предмет їх досліджень у більшості випадків обмежувався процесуальними 
питаннями. Однак питання які ними розглядалися стосувалися конкретних засобів і тактичних прийомів прове-
дення такої перевірки, яка отримала в кримінальному процесі назву дослідчої. Переважна більшість із зазначе-
них вище досліджень були виконані у минулому столітті, а їх результати базувалися на діючому у той час зако-
нодавстві й правозастосовчій практиці. 

Тим часом, дослідження вчених в галузі кримінального процесу, свідчать про наявність численних порушень 
закону, помилок і інших недоліків у діяльності слідчих при перевірці повідомлень про вчинені кримінальні пра-
вопорушення. Діючий Кримінальний процесуальний кодекс України фактично ліквідував інститут дослідчої пе-
ревірки, змінивши початок досудового розслідування, а саме – початок відкриття кримінального провадження, 
яке в даний час розпочинається з моменту прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, 
що готується. Тому однією з нагальних проблем стадії досудового розслідування є її початковий етап. 

Скасування інституту порушення кримінальної справи як певної гарантії обґрунтованості кримінального пе-
реслідування було неоднозначно сприйнято науковцями й практиками. Одні з них позитивно оцінили ці кримі-
нальні процесуальні новели та вважають їх кроком уперед [3, с. 2-6]; інші висловлюються більш стримано [4, c. 
41-56] або відверто критично.  

Питання проблем початку досудового розслідування досліджувалися такими науковцями, як І.В. Чуріковою. 
Вчена дійшла висновку, що положення нового КПК України не є досконалим і потребують відповідних допов-
нень, зокрема, процесуальний порядок початку досудового розслідування, перелік слідчих (розшукових) дій та 
інших процесуальних дій, які дозволено законом, на початковому етапі кримінального процесу [5, c. 226-231].  

Тому ми вважаємо, що для вирішення питань стосовно усунення недоліків у практичній діяльності правоохо-
ронних органів на стадії відкриття кримінального провадження було б необхідно розв'язати ряд завдань, до яких 
належать: 

 визначення сутності перевірки відомостей про кримінальні правопорушення, як одного із засобів у діяльно-
сті органів Національної поліції з припинення, розкриття, розслідування та попередження кримінальних право-
порушень; 



71 

 уточнення змісту та системи перевірочних дій направлених на перевірку відомостей про кримінальні пра-

вопорушення; 

 вивчення проблем застосування кримінальних процесуальних і криміналістичних засобів і методів перевір-

ки відомостей про кримінальні правопорушення і внесення пропозицій по їхньому вдосконаленню; 

 удосконалення організаційно-правових засад перевірки відомостей про кримінальні правопорушення на по-

чатку досудового розслідування. 

Нажаль, чинний кримінальний процесуальний закон не містить вимог щодо порядку перевірки заяв та пові-

домлень про вчинені кримінальні правопорушення на початку досудового розслідування, а також порядку при-

йняття рішень за результатами цієї перевірки.  

Ми вважаємо, що прогалини у законодавстві у зазначеному напрямку не можуть бути заповнені тільки ві-

домчими нормативними актами, і вимагають законодавчого закріплення накопиченого практикою та науковими 

розробками досвіду забезпечення діяльності правоохоронних органів на початку досудового розслідування. 

Література: 
1.Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України № 4651-VІ від 13 квіт. 2012 р. : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http//zakon2.rada.gov.ua. 

2. Кримінальний процес : підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація. – Х. : Право, 

2013. – 824 с. 

3. Грошевой Ю.М. Новый этап развития уголовно-процесуального законодательства Украины / Ю.М. Гроше-

вой, О.В. Каплина // Уголовное судопроизводство. – 2013. - № 1. – С. 2-6 

4. Белкин А.Р. Возбуждение уголовного дела в Украине и России / А.Р. Белкин // Криминалист печатный. – 

2014. - № 8. – С. 41-56. 

5. Чурікова І.В. Початок досудового розслідування у кримінальному процесі України / І.В. Чурікова // Юри-

дичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. - № 2. – С. 226-231. 

 

 

ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПОШУКУ ПЕРВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Половніков В.В., начальник кафедри управління оперативно-розшуковою діяльністю  
факультету правоохоронної діяльності Національної академії  
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 кандидат юридичних наук, доцент 

 

До питання про роль і місце пошуку в діяльності правоохоронних органів держави вже доволі давно прикуто 

увагу науковців різних галузей права. Загальні теоретичні і практичні положення, що стосуються інформаційно-

го, оперативного і оперативно-аналітичного пошуку, кримінальної розвідки, тактико-криміналістичних і проце-

суальних основ пошуку та затримання злочинця відображено у багатьох працях радянських, українських і росій-

ських вчених. 

Разом з тим, аналіз цих праць свідчить про те, що поза достатньою увагою авторів залишились питання про 

використання пошуку первинної оперативно-значимої інформації в оперативно-розшуковій діяльності (далі – 

ОРД) як найпершого етапу оперативно-розшукового процесу в т. ч.  і в діяльності Державної прикордонної слу-

жби (далі – ДПС) як одного із правоохоронних органів України і суб‘єктів здійснення ОРД.  

Мова йде про те, чи зобов‘язаний і чи має право оперативний підрозділ, уповноважений на здійснення ОРД, 

застосовувати наступальність, активні дії (на випередження) з метою пошуку первинної оперативно-значимої 

інформації про осіб, які готують вчинення злочину, фактичні дані про можливу підготовку до вчинення злочи-

нів, умови і причини, що сприяють вчиненню злочинів за умов відсутності визначених законом підстав для здій-

снення ОРД. 

Важливе значення в цьому відношенні має законність проведення таких заходів, підстави для їх проведення і 

повноваження оперативних підрозділів. Чіткої відповіді на це питання в чинному законодавстві України не має. 

Так, відповідно до чинного Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» пошук (як і фіксація) 

фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Криміналь-

ним кодексом України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з 

метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в 

інтересах безпеки громадян, суспільства і держави є завданням ОРД (стаття 1), пошукові заходи є складовою 

системи ОРД (стаття 2). 

Законодавець визначає, що для здійснення ОРД повинні бути підстави. Однією з таких підстав є наявність 

достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою опе-

ративно-розшукових заходів і засобів. За відсутності підстав рішення про проведення оперативно-розшукових 

заходів приймати забороняється. У кожному випадку наявності підстав для проведення ОРД заводиться опера-

тивно-розшукова справа. 

Разом з тим, наприклад, іншими законодавчими актами України подібні питання розкрито по іншому. Відпо-

відно до закону України «Про контррозвідувальну діяльність» пошукові заходи, разом з режимними, контрроз-
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відувальними, адміністративно-правовими заходами, спрямованими на попередження, своєчасне виявлення і 

запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці України, протиправним посяганням на інтереси України – 

складають систему заходів контррозвідувальної діяльності (далі – КРД).  
Метою КРД (стаття 2) є попередження, своєчасне виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам 

безпеці України, припинення протиправних посягань на державну безпеку України, усунення умов, що їм спри-
яють, та причин їх виникнення. Пунктом першим завдань КРД визначено добування, аналітична обробка та ви-
користання інформації, що містить ознаки або факти розвідувальної, терористичної та іншої діяльності спеціа-
льних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на шкоду державній безпеці України, а 
вже потім протидія діяльності на шкоду державній безпеці України; розроблення і реалізація заходів щодо запо-
бігання, усунення та нейтралізації загроз інтересам держави, суспільства та правам громадян. Одним із принци-
пів КРД (стаття 4), на відміну від принципів ОРД є безперервність. 

Безперервність є також одним із принципів діяльності розвідувальних органів України (стаття 3 Закону Укра-
їни «Про розвідувальні органи України»), а одним із їх основних завдань (стаття 4) – добування, аналітична об-
робка та надання визначеним законом органам державної влади розвідувальної інформації тощо. 

Безперервність, поєднання гласних, негласних та конспіративних форм і методів діяльності є принципами діяль-
ності і ДПС України (стаття 3 Закону України «Про Державну прикордонну службу України»). Відповідно, виконан-
ня завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її ви-
ключній (морській) економічній зоні, яке покладено на ДПС (стаття 1), повинно здійснюватись безперервно. 

Однією із основних функцій ДПС (стаття 2) є ведення розвідувальної, інформаційно-аналітичної та операти-
вно-розшукової діяльності в інтересах забезпечення захисту державного кордону. В свою чергу, захист держав-
ного кордону (стаття 2 Закону України «Про державний кордон України») здійснюється шляхом вжиття компле-
ксу в т.ч. розвідувальних, контррозвідувальних, оперативно-розшукових та інших заходів.  

Відповідно виникає питання чи доцільно поняття або принцип безперервності застосовувати щодо заходів 
ОРД в діяльності ДПС на виконання покладених на неї завдань разом з КРД та діяльністю розвідувального ора-
ну ДПС і, в рамках безперервності, активно застосовувати пошук (добування) первинної оперативно-значимої 
інформації з метою недопущення вчинення злочинів, що посягають на територіальну цілісність України, недо-
торканість її території тощо. Адже забезпечення охорони і захисту державного кордону належить до сфери наці-
ональної безпеки України. Крім того, в багатьох випадках, вчинення злочинів передбачає перетинання держав-
ного кордону в сторону суміжної території і тим територіально обмежує компетенцію ДПС щодо їх припинення. 

Практика показує, що для використання системи пошукових заходів в рамках оперативного пошуку достат-
ньо лише припущення про можливість вчинення злочину, ймовірність його підготовки та вчинення в конкрет-
ному місці або на напрямку, на якому зосереджуються основні зусилля в охороні державного кордону. При цьо-
му таке припущення ґрунтується на основі аналізу попереднього досвіду протидії злочинності, аналізу ризиків, 
кримінального аналізу, особливостей вчинення певного виду злочинів тощо.  

Результати аналізу всіх наявних даних відображаються у профілі ризиків за видом злочину, теоретичній мо-
делі правопорушника (правопорушення), яка складається з найбільш типових і характерних ознак, які і склада-
ють підґрунтя для постановки пошукових завдань. 

Таким чином, за відсутності підстав для здійснення ОРД проводити оперативно-розшукові заходи забороне-
но, разом з тим є обов‘язок вживати необхідних оперативно-розшукових заходів для попередження, своєчасного 
виявлення, припинення злочинів, викриття причин і умов тощо. 

Наявність неузгодженостей на законодавчому рівні у підставах для здійснення ОРД є тим фактором, що нега-
тивно впливає на діяльність посадових осіб, які за своїми функціональними обов‘язками повинні приймати від-
повідні правові рішення щодо здійснення заходів ОРД, вибору конкретних способів дій на виконання завдань 
ОРД ДПС та інших правоохоронних органів України. 

Внесення необхідних змін та доповнень до законодавчих актів з питань організації та здійснення ОРД щодо 
можливості проведення пошуку первинної оперативно-значимої інформації без (до) заведення оперативно-
розшукової справи та без застосування заходів, які обмежують права та свободи громадян, забезпечить закон-
ність прийняття рішень на проведення таких заходів, законність здійснюваних заходів відповідно до чинного 
законодавства. 

 
 

КРИМІНАЛЬНА РОЗВІДКА ТА ЇЇ СПІВВІДНОШЕННЯ З ОПЕРАТИВНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ 

 
Поляков Є.В., доцент кафедри ОРД Одеського державного університету внутрішніх справ 

кандидат юридичних наук, полковник поліції 
 
Сучасні тенденції правоохоронної діяльності в світі свідчать про те, що головні пріоритети роботи поліцей-

ських структур поступово зміщуються від послідуючого до превентивного реагування на злочинні прояви. Пре-
вентивна діяльність на теперішній час не лише обговорюється в наукових колах, але й реалізуються через впро-
вадження змін та доповнень до чинного законодавства.  

В Україні, наприклад, у зв‘язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу у 2012 році головними 
завданнями оперативно- розшукової діяльності стали саме виявлення та попередження злочинів, а не їх розкрит-
тя. При цьому варто наголосити, що у різних країнах застосовуються різні концепції та інститути діяльності по-
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ліції у попереджувальній роботі. Вказані обставини потребують узгодження відповідних термінів для того, аби 
можна було імплементувати корисний досвід один одного до національного законодавства, а також покращити 
відповідну міжнародну взаємодію.  

«Кримінальна розвідка» та «оперативне обслуговування» є одними з таких дефініцій, які потребують науко-

вого осмислення та порівняння.  

На теперішній час в усьому світі набуває популярності провадження правоохоронними органами криміналь-

ної (поліцейської) розвідки (criminal intelligence process) з метою попередження та прогнозування злочинності. 

Завдяки такій діяльності накопичується розвідувальна інформація (criminal intelligence) та вживаються дії преве-

нтивного характеру.  

Дослідженню вказаної сфери на теперішній час приділяють досить велику увагу за кордоном, розробляючи 

на її основі відповідні стратегії правоохоронних органів [1, с. 345]. На сайті Вікіпедії можна віднайти базове ви-

значення розвідувальної інформації. Згідно з цим ресурсом – це оброблена, проаналізована та/або поширена ін-

формація, яка використовується з метою прогнозування, попередження або спостереження за кримінальною ак-

тивністю. Вона збирається за допомогою конфідентів, спостереження, опитування або особистого пошуку окре-

мих офіцерів поліції [2].  

Як можна побачити з даного визначення, за своєю суттю воно є дуже подібним до застосовуваного на тере-

нах пострадянських країн терміну «оперативно- розшукова інформація». 

На теперішній час найбільш поширеними стратегіями, в яких викладено процес кримінальної розвідки, є бри-

танська «Національна розвідувальна модель» (National Intelligence Model) [3] та американський «Національний 

план розподілу розвідувальної інформації» (National Criminal Intelligence Sharing Plan) [4].  

Із вказаними стратегіями тісно пов‘язана інша дефініція – «організація діяльності поліції на основі розвідува-

льних даних» або «модель поліцейської діяльності» (Intelligence-Led Policing (ILP)). Останній термін, як відмі-

чають Дж. Картер, С. Філіпс та М. Гайадин, співвідноситься із описаними стратегіями таким чином, що стратегії 

визначають структуру, у рамках якої ILP може бути застосована у правоохоронних органах [5, с. 435].  

Потрібно відмітити, що прийняття стратегій кримінальної розвідки у названих країнах не означає, що раніше 

кримінальна розвідка не застосовувалась. Натомість цими документами її було включено до стратегічних планів 

роботи правоохоронних органів. Цю тенденцію можна прослідкувати у багатьох розвинутих країнах, починаючи 

з 90-х років минулого сторіччя. Це ж стосується і країн, які нещодавно стали членами Європейського союзу.  

Наприклад, у Хорватії подібну практику почали впроваджувати як раз в означений період, що підтверджуєть-

ся даними науковців цієї країни [6, с. 181].  

На теперішній час правоохоронними органами багатьох країн світу визнаються наступні принципи стосовно 

кримінальної (поліцейської) розвідки: 

– дані поліцейської розвідки, які є своєчасними, дають підстави для вживання заходів, необхідних для ре-

зультативного попередження, скорочення і розслідування серйозних злочинів і дій організованої злочинності, 

особливо, якщо вони мають транснаціональний характер (виз- начення «своєчасні» означає, що відомості нада-

ються в належний час, а визначення «дають підстави для вживання заходів» припускає, що відомості є достатньо 

докладними і достовірними для проведення відповідних заходів);  

– поліцейська розвідка може грати важливу роль у справі сприяння розподілу ресурсів і встановленню відпо-

відних пріоритетів під час попередження, скорочення і розслідування всіх форм злочинної діяльності на основі 

виявлення і аналізу тенденцій, способів вчинення злочинів, «гарячих точок» і злочинців як на національному, 

так і на транснаціональному рівнях; 

– розвідка служить наріжним каменем ефективної моделі поліцейської діяльності ILP, відповідно до якої роз-

відка необхідна для забезпечення стратегічного управління і грає ключову роль у справі розподілу кадрів для 

всіх форм тактичної поліцейської діяльності, включа- ючи роботу з громадами і звичайне патрулювання [7, с. 2].  

У рамках навчання кримінальній розвідці використовуються різні моделі. Однією з таких моделей, спрямова-

них на досягнення мети розслідування, є так звана «5W+H» (Who, What, When, Where, Why and How) [8,с.149]. 

Саме ця модель нерідко застосовується під час навчання поліцейських кадрів у країнах Європи та США. Кримі-

нальна розвідка складається із шести головних етапів, об‘єднаних у циклічне коло: 

 – планування та визначення напрямів (цілей);  

– збирання інформації;  

– обробка інформації;  

– аналіз інформації;  

– поширення інформації;  

– повторна оцінка інформації [4, с. 16] 

У британській версії моделі зміст кримінальної розвідки описано більш докладно аніж в американській, тому 

вважаємо виправданим навести окремі елементи кримінальної розвідки, які корелюються з оперативним об- слу-

говуванням саме з цього документу.  

Британська «Національна розвідувальна модель» базується на узагальненні бізнес-стратегій для потреб пра-

воохоронних органів. Стрижнем цієї моделі є засоби, за допомогою яких проводиться накопичення та вироблен-

ня відповідної розвідувальної інформації. Засоби поділяються на:  

– знання, що охоплюють професійні знання, нормативні документи, правила, бази даних, які є в наявності у 

правоохоронних органах та партнерських організаціях;  
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– системні засоби – продукти, що використовуються для безпечного збирання, приймання, зберігання, ком-

понування, аналізу та використання інформації. Вони складаються із засобів фізичної безпеки, управління дос-

тупом, правил безпеки, протоколів обміну інформацією тощо; 

 – джерела, за допомогою яких одержується різна інформація, яка належить до правоохоронної сфери, на на-

ціональному та міжнародному рівнях. Вони включають жертв та свідків, громадські об‘єднання та представни-

ків громадськості, фахівців з протидії злочинності, засуджених, криміналістичну інформацію, результати негла-

сної роботи, результати спостереження, конфідентів;  

– сили, які застосовуються для підтримки функціонування Національної розвідувальної моделі [9, с. 7].  

Потрібно відмітити, що на відміну від української моделі оперативно-розшукової діяльності, де її сили і засо-

би є окремими категоріями, у британській правоохоронній практиці сили є складовою частиною засобів. У ре-

зультаті опрацювання даних, одержаних з використанням окреслених вище засобів, формується кінцевий розві-

дувальний продукт, у вигляді однієї з наступних форм: 

 – стратегічного аналізу, за допомогою якого виробляються довготермінові плани діяльності правоохоронних 

органів, розробляється стратегія та вимоги до кримінальної розвідки;  

– тактичного аналізу, на підставі якого здійснюється розробка короткотермінових планів діяльності поліції 

згідно із загальною стратегією, а також може використовуватися для доповнення існуючих вимог до криміналь-

ної розвідки;  

– цільового профілю стосовно конкретної особи (підозрюваного чи жертви) або групи осіб у відповідності до 

стратегічних пріоритетів;  

– проблемного профілю, в якому проаналізовано конкретний злочин або серію подій тощо [3, с. 67].  

На підставі одержаних даних розробляються конкретні заходи та елементи взаємодії поліцейських підрозді-

лів. Одним з інструментів збирання оперативної інформації під час кримінальної розвідки є використання розві-

дки з відкритих джерел (open-source intelligence (OSINT)). В деяких правоохоронних органах західних держав 

навіть існують спеціальні підрозділи, що здійснюють таку діяльність (Scotland Yard OSINT, Royal Canadian 

Mounted Police OSINT, OSINT unit of New York Police Department, OSINT unit of the Los Angeles County Sheriff‘s 

Department [10]). Також останніми роками набув популярності метод збирання розвідувальної інформації з 

комп‘ютерних соціальних мереж, як різновид розвідки з відкритих джерел. Моніторинг в режимі реального часу 

оновлень у Facebook, Twitter та інших соціальних медіа дозволяє правоохоронним органам одержати потрібну 

інформацію про вчинені або заплановані злочини.  

У даному випадку мова йде як про ювенальну злочинність, так і про особливо тяжкі злочини, відомості про 

які залишають окремі правопо- рушники в мережі. Володіння цією інформацією дозволяє правоохоронцям вста-

новити злочинців та, за можливістю, припинити їх протиправну діяльність [11, с. 102].  

Варто відзначити, що США стали однією з перших країн, в якій було нормативно урегульовано питання оде-

ржання інформації з інформаційно-телекомунікаційних систем правоохоронними органами. Маються на увазі 

«Правила онлайнових розслідувань для правоохоронних органів» 1999 р. Задля розуміння змісту цього докумен-

ту, відмічають автори монографії «Оперативно-розшукова компаративістика» [12, с. 281], в ньому наведено ба-

гато аналогій між кіберпростором (cyberspace) та реальним середовищем (physical world). Кримінальна розвідка 

у провідних західних країнах супроводжується обов‘язковою оцінкою ризиків. Така практика серед іншого є 

характерною для країн західної Європи, Канади, США, Австралії, Нової Зеландії. Означена діяльність є актуаль-

ною для застосовуваного у рамках вітчизняної оперативно-розшукової практики поділу об‘єктів за режимом об-

слуговування. Оцінка ризиків застосовується за кордоном також під час розстановки сил і засобів, зокрема у ра-

мках прийняття рішення про викори- стання конфідентів.  

Досліджуючи агентурну роботу правоохоронних органів ФРН, О. В. Кльопов зауважує, що аналіз та оцінка 

ризиків та складання планів управління ризиками є інтегральною складовою частиною професійної роботи з не-

гласним апаратом. Сенс аналізу ризиків полягає в тому, що безпосередній керівник оперативного підрозділу по-

стійно інформує вищестоящого «реєструючого» керівника про свій план управління ризиками. Цей керівник, у 

свою чергу, має санкціонувати реєстрацію та використання агентів тільки в тому випадку, якщо буде доведено, 

що ризики та способи їх нейтралізації глибоко продумані та відображені у плані дій [13, с. 50].  

Цікаву новацію у розстановці конфідентів, яку, на нашу думку, корисно використовувати правоохоронним 

органам, було запропоновано австралійськими науковцями. У рамках проекту з покращення управління агенту-

рою у західних районах Австралії ними встановлено, що результативність використання агентури значно підви-

щується, якщо за- стосовувати для її розстановки комп‘ютерні системи. Адже використання відповідних систем 

може допомогти акумулювати важливі деталі, що характеризують роботу конфідента, які у майбутньому сприя-

тимуть його ефективному використанню. Наприклад, якщо встановлено певні події, які відбулися за участю осо-

би А, яка становить оперативний інтерес, у певному місці Б, то дані А і Б вносяться до системи, яка перевіряє 

асоціації з цими параметрами наявних конфідентів. Надалі приймається рішення про можливість використання 

відповідних конфідентів для збирання оперативної інформації. Чим більше деталей про роботу конфідентів буде 

зберігатися у системі, тим якісніше можна бути прийняти рішення про їх використання [14, с. 21-22].  
У рамках вирішення завдань правоохоронної діяльності основні зусилля поліції провідних західних країн по-

винні скеровуватися на виявлення та запобігання злочинам, враховуючи те, що на попередження правопорушень 

витрачається набагато менше ресурсів, аніж на подоланнянаслідків їх вчинення. Це ж саме стосується і встанов-

лення пріоритетних напрямів у роботі конфідентів. З цього приводу варто навести твердження Карла Круза [15, 
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с. 121, 127], який наголошує на необхідності зміни стратегії використання конфідентів. Для цього їх потрібно не 

тільки залучати для послідуючого реагування на вже вчинені злочини, але змінити пріоритет на попередження 

злочинів. Суттєву роль у здійсненні кримінальної розвідки за кордоном відіграє її інформаційне забезпечення. 

На теперішній час створено та інтегровано потужні інформаційні масиви за різними напрямками діяльності, що 

дозволяє ефективно здійснювати правоохоронну діяльність. Як правило, ці тенденції стосуються лише провід-

них країн світу. Наприклад, у Німеччині основними інформаційними базами, які можуть бути застосовані у не-

гласній роботі, є: 

 – INPOL (Informationssystem der Polizei) – інформаційна система поліцій федерації і земель ФРН в цілях роз-

шуку людей/предметів в інтересах кримінального переслідування і запобігання небезпеки; 

 – SIS (Schengener Informationssystem) – Шенгенська інформаційна система – поліцейська комп‘ютерна сис-

тема розшуку, що забезпечує працівникам європейських поліцій держав-учасниць Шенгенського договору пря-

мий доступ до баз даних по розшуку осіб і предметів;  

– VERMI/UTOT – поліцейська база даних безвісти зни- клих/невпізнаних трупів;  

– AFIS – поліцейська автоматизована система ідентифікації відбитків пальців; 

 – DAD – поліцейська база даних ДНК;  

– SPUDOK – поліцейська база даних документації слідів злочинів;  

– INTRANET/EXTRANET – закриті поліцейські розшукові бази даних; 

 – AZR – центральний реєстр іноземців;  

– ZEVIS – Центральна інформаційна транспортна система федерального автотранспортного відомства ФРН 

тощо [16, с. 118].  

У правоохоронних органах США та низки країн Європи значна увага приділяється візуалізації, під час прова-

дження кримінальної розвідки, зокрема під час розбудови зв‘язків між особами, які становлять оперативний ін-

терес. З цією метою застосовується матричний або графовий підхід. Як показує практика, візуалізована інфор-

мація набагато краще сприймається правоохоронцями, а це у свою чергу підвищує ефективність їхньої діяльнос-

ті. Попри наведені досягнення слід наголосити, що в окремих країнах, які розвиваються, спостерігається відста-

вання у сфері інформаційного забезпечення. Наприклад, у Нігерії [19] на теперішній час лише розробляється 

система накопичення оперативно-розшукової інформації, подібна до європейських. Важливе значення у рамках 

кримінальної розвідки має портретування особи потенційних злочинців для своєчасного їх виявлення на 

об‘єктах оперативної уваги. Якщо мова йде про високотехнологічні злочини, то під час проведення криміналь-

ного аналізу для встановлення особи кіберзлочинців деякі дослідники пропонують за- стосовувати асоціативні 

та кластерні методи [20, с. 55].  

Крім того, зарубіжні фахівці наголошують, на потребі застосування так званого «екологічного» підходу під 

час збирання оперативно-розшукової інформації [21, с. 193], який полягає у тому, що будь-яка система як її еко-

логічний аналог еволюціонує та змінюється, що потребує постійного збирання та оновлення інформації про зло-

чинну діяльність.  

Вказані пропозиції цілком збігаються із викладеною моделлю кримінальної розвідки у вигляді циклічного 

кола. На теренах пострадянських країн за своїм змістом кримінальна розвідка найбільш асоціюється із операти-

вним обслуговуванням та аналітичною розвідкою. Остання є невід‘ємним елементом оперативного обслугову-

вання. Саме у рамках цієї діяльності аналітична розвідка є чи не найбільш важливим інструментом правоохо-

ронних органів. Одне з останніх визначень поняття «оперативне обслуговування» можна знайти у навчальному 

посібнику «Протидія злочинам у сфері земельних відносин», автори якого дають сучасну інтерпретацію цієї де-

фініції, розуміючи під нею систему реалізації запланованих заходів стратегічного, тактичного та організаційного 

характеру, що здійснюються з метою забезпечення безперервного процесу отримання первинної інформації про 

стан оперативної обстановки на лінії, території чи об`єктах обслуговування, її аналізу, систематизації та пода-

льшого використання в кримінальному провадженні, а також задля своєчасного та ефективного виявлення, по-

передження та розслідування злочинів [22, с. 83]. Дане визначення, на нашу думку, є одним із найбільш компле-

ксних та прийнятних для застосування у сучасних умовах.  
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ЩОДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ЗДІЙСНЕННЯ ЗЛОЧИНУ,  

ЯКИЙ ВЧИНЕНИЙ «В УМОВАХ НЕОЧЕВИДНОСТІ» 

 

Саакян М.Б., професор кафедри оперативно-розшукової діяльності  
Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор 

 

Тлумачні словники пояснюють розуміння терміну «неочевидний» як такий, що важко викривається, невідве-

ртий, непомітний, який потребує доказів у своєї дійсності, якщо бажаєте – істинності. У свою чергу істинність – 

це те, що існує в дійсності. 

Кримінально-правовий аспект. 

У кримінальному праві злочин, який має прямо передбачений відповідно статтею особливої частини КК 

ознаку, які обтяжують відповідальність, тобто вказують на підвищену суспільну небезпеку даного злочину порі-

вняно з некваліфікованим (простим) видом того ж злочину. Ці обставини звуться кваліфікуючими на відміну від 

власне обтяжуючих відповідальність обставини, які не впливають на кваліфікацію злочину, але враховуються 

тільки при вибору виду та міри покарання. 

Кваліфіковані обставини можуть відноситися до будь-якої ознаки, що характеризує злочин: до предмету по-

сягання (особливі якості предмету), до потерпілого (особливі ознаки потерпілого), щодо характеристики наслід-

ків злочину (великий розмір втрат, тяжкі наслідки і т.інш.) і до способу вчинення злочину (небезпечний щодо 

життя людей, зухвалий і т. інш.) і , до часу, місцю та обставин вчинення злочину, до суб'єкта злочину (наявність 

судимості, особливо небезпечний рецидивіст, організована злочинна група і т. інш.), до суб'єктивній сторони 
злочину (особливі мотиви і цілі). За вчинення кваліфікованого злочину закон передбачає більш тяжке покарання, 

ніж за простий. 

Ще одна ознака як складова стадії підготовки до злочину – умисне створення умов для вчинення злочину. 

Наприклад, усунення можливих перешкод та здійснення дій, спрямованих на створення умов вчинення злочину. 

http://www.rff.com/matrix_sample.htm
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Дії з підготовки не створюють небезпеку щодо об'єкта злочину, вони не входять до об'єктивної сторони закінче-

ного складу злочину, але забезпечують для цього реальну можливість, формуя необхідні умови для закінчення 

злочину. Таким чином, штучне (навмисне) створення умов «неочевидності» при підготовці до вчинення тяжкого 

злочину слід розглядати як кваліфіковану ознаку злочину. 

До того ж, злочинність неоднорідна, наука та практика боротьби зі злочинністю виділяє: очевидні, неочевид-

ні та латентні злочини та останні два види є безпосереднім об'єктом «прикладення» оперативно-розшукової дія-

льності оперативних підрозділів поліції. Законодавець не вказує, яким необхідно вважати злочин, який скоєний 

в умовах неочевидності (неочевидний злочин), викорустовуя словосполучення: «невстановлена особа, яка вчи-

нила злочин». Не згадують неочевидні злочини й відомчі нормативні акти, які регулюють порядок обліку злочи-

нів в Україні, хоча у колишньому СРСР це питання регулювалося сумісною інструкцією  МВС та Прокуратури 

СРСР [1]. Разом з тим, як на наш погляд, виділення вказаної групи злочинів має не тільки чисто наукове, але й 

не менш практичне значення. Об'єднання злочинів за ознакою неочевидності дозволяє розробляти організаційні, 

процесуальні, кримінально-правові, криміналістичні, психологічні рекомендації щодо підвищення ефективності 

їх розслідування. До того ж, у повсякденній практичній діяльності словосполучення «неочевидний злочин» має 

поширене ходіння. Відомості про неочевидні злочини відіграють важливу роль й в організації боротьби зі зло-

чинністю, оцінки ефективності діяльності правоохоронних органів, оскільки, як справедливо зауважив Р.С. Бєл-

кін [2], тільки неочевидні злочини потребують розкриття. 

Аналіз нормативного матеріалу, наукових праць і особисте розуміння дозволяє нам проаналізувати наступне 

визначення злочину, який вчинений в умовах неочевидності. Злочин слід вважати вчиненим в умовах неочевид-

ності у тих випадках, коли в результаті перевірки повідомлення про надзвичайну подію, у випадку, коли кримі-

нальний характер, але на момент його реєстрації у встановленому нормативним актом (ЕРДР) порядку у зібра-

них матеріалах про подію не міститься даних, які б вказували на вчинення цього злочину певною особою, а його 

виявлення у ситуації яка є, потребує проведення комплексу оперативно-розшукових заходів та слідчих дій. З 

самого поняття неочевидного злочину виходить, що їх розслідування завжди пов'язано з необхідністю їх розк-

риття. Тобто без застосування оперативно-розшукових сил, засобів, методів, розкрити їх, як правило, уявляється 

не можливим. Таким чином, саме оперативно-розшукова діяльність по розкриттю неочевидних злочинів (так 

саме як й латентних) розглядається у рамках такого розділу її науки, як оперативно-розшукова методика. 

В цьому сенсі не зайве було б звернути увагу на те, що пріоритетним напрямком для розвитку теорії та прак-

тики оперативно-розшукової діяльності були й залишаються проблеми методології науки. Важко уявити розви-

ток будь-якої системи знань без належної розробки її методологічних основ. Однак у різних галузях наукового 

знання існують різні підходи щодо тлумачення методології науки. Ще дуже багато науковців під методологією 

науки розуміють систему методів, якими користується наука. Це звужене уявлення про методологію, отже мето-

дологія науки являє собою систему поглядів, теорій, принципів, концепцій, підходів до розуміння певних явищ 

чи ділянок навколишнього світу. Саме спираючись на певну систему поглядів, теорій, принципів, концепцій, 

підходів визначається, формується система методів науки. Принагідно слід сказати, що як у теорії, так і у прак-

тиці оперативно-розшукової діяльності фактично не розроблені питання методів науки та методів, засобів, спо-

собів практичної діяльності більш того, інструментарій оперативно-розшукової діяльності  не знайшов свого 

належного відображення в законодавстві. 

На відміну від оперативно-розшукової тактики, яка озброює оперуповноваженого прийомами застосування у 

конкретній оперативно-тактичній ситуації оперативно-розшукових сил, засобів і методів, - методика призначена 

на основі дослідження практики, виробляти науково-обгрунтовані шляхи доцільного комплексного та найбільш 

ефективного проведення оперативно-розшукових заходів щодо швидкого та повного розкриття злочину, у на-

шому випадку – вчиненого в умовах неочевидності. 
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На сучасному етапі протидія корупції стає однією з головних проблем зміцнення національної безпеки Укра-

їни, оскільки без яких-небудь змін у цьому напрямку вже ближчим часом суспільство може зіткнутися з необо-

ротною руйнацією системи державного управління. Наслідки корупції вже зараз проявляються в усіх сферах 

діяльності держави, що практично зводить нанівець зусилля з наведення ладу в країні, побудови конкурентосп-

роможної економіки, створення сприятливого інвестиційного клімату, підвищення престижу держави на міжна-

родній арені. Корупція роз‘єднує моральні засади суспільства, поглиблює його соціальну деградацію [1]. 

Істотних змін, яких зазнало кримінальне законодавство, у частині приведення його положень у відповідність 

до міжнародних антикорупційних стандартів, висуває нагальну потребу розроблення актуальних питань удоско-

налення практики його застосування. Важливим інструментом пізнання сутності та специфіки конкретних суспі-

льно небезпечних діянь є їх кримінально-правова характеристика. Як відзначає В. І. Борисов, кримінально-

правова характеристика фактично вчиненого діяння містить повнішу та нагляднішу інформацію щодо суспільної 

небезпечності вчиненого, порівняно з оцінкою його об‘єктивних і суб‘єктивних ознак, що входять до системи 

складу злочину. Попри те юридичний аналіз складу злочину є визначальним елементом кримінально-правової 

характеристики [2, c. 33–34]. Отже, для правильної кримінально- правової оцінки злочину, передбаченого ст. 

368-4 Кримінального кодексу України (надалі – КК) ―Підкуп особи, яка надає публічні послуги‖, визначального 

значення набуває юридичний аналіз цього складу злочину. Побудова складу злочину як правової моделі, ґрунту-

ється не лише на ознаках, закладених у законі про кримінальну відповідальність. Джерелами його формування є 

також теорія кримінального права та практика застосування кримінального законодавства. З іншого боку, ефек-

тивне застосування положень кримінального закону відбувається тоді, коли спирається на узагальнення устале-

ної практики його застосування. Застосовуючи це теоретизування щодо ст. 368-4 КК ―Підкуп особи, яка надає 

публічні послуги‖, необхідно відзначити, що сьогодні відсутні належні узагальнення практики щодо ефективної 

реалізації цих положень КК України. Отже, кримінально-правова характеристика підкупу особи, яка надає пуб-

лічні послуги, є теоретичним підґрунтям для ефективного застосування нових антикорупційних положень чин-

ного КК України, що особливо актуально за відсутності відповідної практики застосування. 

Варто також звернути увагу на те, що у статті 364-1 суб‘єктивна сторона зловживання повноваженнями пев-

ним чином звужена порівняно із суб‘єктивною стороною складу злочину, передбаченого ст. 364 КК України. 

Зокрема, законодавець криміналізував таке зловживання уповноваженими представниками публічної сфери вла-

дою або службовим становищем, яке здійснюється з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах чи в 

інтересах третіх осіб. Водночас новела, передбачена ст. 364-1 КК України, спрямована на встановлення криміна-

льно-правової заборони для службової особи юридичної особи приватного права зловживати повноваженнями 

виключно з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, тобто грошових коштів або іншого 

майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів. Очевидно, що поняття ―особисті інтереси‖ не співпадає з 

поняттям ―неправомірна вигода‖. Видається, що перше – більш широке і загальне порівняно з другим. Адже 

спрямування задовольнити власні інтереси не завжди означає досягти якоїсь вигоди. Так, інші особисті інтереси 

можуть характеризуватися такими спонуканнями особи, як заздрість, прагнення приховати свою некомпетент-

ність, бажання помститися, догодити начальнику та іншими аморальними мотивами. Отже, зловживання служ-

бовою особою юридичної особи приватного права своїми повноваженнями в інших особистих інтересах або в 

інтересах третіх осіб, не обумовлених спеціальною корисливою метою, навіть якщо її діями буде заподіяно істо-

тну шкоду, не тягне за собою кримінальної відповідальності. 

Суб‘єкт злочину, передбаченого ст. 368-4 ―Підкуп особи, яка надає публічні послуги‖ КК України, диферен-

ціюється залежно від форми, у якій виражено підкуп. Так, для підкупу у формі пропозиції та надання неправомі-

рної вигоди особі, яка надає публічні послуги, або третій особі, суб‘єкт злочину загальний; суб‘єктом одержання 

неправомірної вигоди може були лише особа, яка надає публічні послуги. В останньому випадку, якщо диспози-

цію ч. 3 ст. 368-4 ―Підкуп особи, яка надає публічні послуги‖ КК України, тлумачити в її абсолютному значенні, 

то, наприклад, одержання неправомірної вигоди арбітражним керуючим не може кваліфікуватися за ч. 3 т. 368-4 

КК України. Натомість пропозиція чи надання неправомірної вигоди арбітражному керуючому або третій особі 

за вчинення особою, яка надає публічні послуги, дії або її бездіяльність з використанням наданих їй повнова-

жень в інтересах того, хто пропонує чи надає таку вигоду, – або в інтересах третьої особи, за наявності інших 

обов‘язкових ознак складу злочину, тягне за собою кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 368-4 КК України. 
Характеризуючи об‘єктивну сторону складу злочину, передбаченого ст. 368-4 КК України ―Підкуп особи, яка 

надає публічні послуги‖, варто зазначити, що відповідне діяння може виражатися у таких альтернативних фор-
мах: 1) пропозиція чи надання аудитору, нотаріусу, оцінювачу, іншій особі, яка не є державним службовцем, 
посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов‘язану з наданням публі-
чних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового 
арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), надати йому/їй або третій особі неправомірну 
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вигоду за вчинення особою, яка надає публічні послуги, дій або її бездіяльність з використанням наданих їй по-
вноважень в інтересах того, хто пропонує чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи; 2) одержання ау-
дитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка провадить професійну 
діяльність, пов‘язану з наданням публічних послуг, а також незалежним посередником чи арбітром під час розг-
ляду колективних трудових спорів неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяль-
ність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, або в інтересах третьої 
особи. Отже, з об‘єктивного боку, обов‘язковою ознакою підкупу є не лише пропозиція, надання чи одержання 
неправомірної вигоди, але й виконання у зв‘язку з цим особою, яка надає публічні послуги, спеціальної умови, 
що полягає у дії або бездіяльності з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує чи 
надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи. 
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Севрук В.Г.,  провідний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи  

Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук 
 
Україна на нинішньому етапі свого розвитку знаходиться на шляху значних перетворень: змінюється струк-

тура економічних відносин, формуються нові суб'єкти власності і політичної діяльності, трансформуються базо-
ві цінності, влаштування життя, змінюється устрій життя, традиції. Цей динамізм обумовлює загострення в ін-
ших сферах життя українського суспільства проблем зростання етнічної злочинності. Історія показала, що етніч-
ні відносини складають групу найскладніших проблем, які впливають на стан злочинності в країнах [1, с. 235]. 

Згідно Закону України «Про Національну поліцію», який набрав чинності від 7 листопада 2015 року у ст. 1 
визначено, що Національна поліція України - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству 
шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і по-
рядку, а також згідно ст. 2 цього ж закону основним завданням  поліції є протидія злочинності [2]. 

Одним з напрямів впливу на злочинну поведінку організованих груп і злочинних організацій, які  сформовані 
на етнічній основі є намагання створити ефективну систему протидії вчиненню ними злочинів, яка б охоплювала 
комплекс заходів соціального, організаційного, правового й фінансового характеру, спрямованих на зміцнення 
безпеки й порядку в суспільстві. Протидія злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними ор-
ганізація, які сформовані на етнічній основі потребує особливої уваги та особливих підходів, враховуючи їх на-
ціональні (етнічні) особливості, у зв‘язку з цим це дослідження набуває актуальності як у теоретичному, так і в 
практичному плані. 

Останнім часом Україна стає все більш інтернаціональною державою: щорічно тут оселяються тисячі вихід-
ців з інших країн. Згідно з даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р., в Україні проживає 48 240 902 
осіб, 134 різних етнічних груп, які ідентифікують себе як громадяни України [3]. Деякі колишні іноземці вже 
обжилися і натуралізувалися, поступово створивши міцні етнічні діаспори, інші громади поки тільки формують-
ся. І все було б добре, лише практично у кожному такому співтоваристві крім чесних трудівників є і свій «кри-
мінальний» прошарок. 

У майже всіх сильних етнічних діаспорах згодом з‘являються й свої організовані злочинні угруповання. Су-
часна етнічна злочинність чітко структурована – кожна національність «патронує» свій регіон, має свою сферу 
впливу і власний шматок «кримінального пирога». Перетинаються етнічні угруповання рідко [4] 

На чолі етнічних організованих злочинних груп, як правило, стоять лідери і їх найближче оточення однієї на-
ціональності. При цьому кримінальні інтереси подібних формувань проявляються, як правило, в досить віддалених 
територіях від територій споконвічного проживання. При цьому їх спосіб життя і поведінку зберігають і носять відті-
нки етнічних правил і традицій [5]. В умовах посилюються економічних і політичних протиріч в цілому ряді регіонів 
відбувається посилення етнічних діаспор, деякі з яких практикують протиправну діяльність [6, с.136]. 

На завершення і слід зазначити, що в Україні існує етнічна організована злочинність, хочемо ми цього чи ні, і 
як би її не називали  - це винятково небезпечне явище, яке повинно мати адекватну протидію з боку держави. У 
зв‘язку зі зміною форм злочинності її зростання у нашій країні особливого значення набуває глибоке всебічне 
знання психологічних закономірностей, що обумовлюють установки і вчинки, як етнічних груп так і певних осіб 
не титульної нації, які вчиняють злочини та проживають на території української держави. А тому правоохорон-

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%83%D1%82%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.18
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672786:%D0%A1.18


80 

ним органам України потрібно бути завжди крок попереду від будь -  яких видів злочинності, в тому числі, яка 
формується на етнічній  основі.  

Настав час назвати речі своїми іменами - це етнічна злочинність, як би наша влада і ЗМІ не робили вигляд, 

що цього неприємного явища немає в нашій країні, як б не намагалися все звести до соціально - побутової складової, 

але ця проблема існує і стає все більш небезпечнішою. Звичайно, мова не про злочинність націонал меншин України 

як такої. Безумовно, злочинність поза контекстом й національності не має, що нам останнім часом з наполегливістю 

постійно намагаються донести ЗМІ. Але проблема полягає в тому, що як би цього не хотілося, вирвати проблему 

етнічної злочинність з контексту національних відносин не вийде. Тому замовчування цієї проблеми, на жаль, 

здатне не згладити проблеми, а, навпаки, найдраматичнішим чином їх загострити в подальшому. 

Висновок. І на завершення підіб'ємо підсумок, що протидія організованим групам і злочинним організаці-

ям, які  сформовані на етнічній основі потребує особливої уваги та особливих підходів, як вчених, які розробля-

ють методичні рекомендації так і практичних працівників, які їх використовують під час своєчасного виявлення, 

припинення, запобігання та документування  фактів протиправних  діянь організованих груп і злочинних органі-

зацій, які  сформовані на етнічній. 
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ОПЕРАТИВНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ 

ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ НП УКРАЇНИ ТА ЇХ ПРОБЛЕМАТИКА  

ПІД ЧАС ДОКУМЕНТУВАННЯ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОКРЕМИХ ОСІБ ТА ГРУП 

 
Семелюк Д.М., т.в.о. начальника сектору кримінальної поліції Кам’янець-Подільського РВ поліції  

Кам’янець-Подільського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, ст. лейтенант поліції  

 

Основним завданням взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрі-

шніх справ України є попередження, виявлення і розслідування кримінальних правопорушень, притягнення до 

встановленої законодавством відповідальності осіб, що їх учинили, відшкодування завданої кримінальними пра-

вопорушеннями шкоди, відновлення порушених прав та інтересів громадян і юридичних осіб. [1].  

Під час надходження заяви або повідомлення до територіальних органів національної поліції в яких містяться 

ознаки кримінального правопорушення, слідчий невідкладно, але не пізніше 24 годин вносить дані матеріали до 

ЄРДР. 

Для швидкого та повного розслідування тяжких, особливо тяжких злочинів, а також кримінальних правопо-

рушень, які викликали значний суспільний резонанс, утворюються СОГ. Утворення СОГ здійснюється за нака-

зом начальника територіального органу внутрішніх справ, погодженого з начальником слідчого підрозділу. При 

цьому керівником СОГ є слідчий, який визначений начальником слідчого підрозділу здійснювати досудове роз-

слідування кримінального правопорушення. До складу СОГ, як правило, включаються співробітники, які брали 

участь в огляді місця події. У разі потреби залучаються дільничні інспектори міліції, на території обслуговуван-

ня яких учинено кримінальне правопорушення, співробітники інших органів та підрозділів внутрішніх справ. 

Забороняється здійснювати заміну оперативних працівників, що включені до складу слідчо-оперативної гру-

пи, без узгодження зі слідчим (керівником групи) або керівником органу досудового розслідування. 

Контроль за роботою СОГ покладається на начальника слідчого підрозділу, який за погодженням з начальни-

ком територіального органу внутрішніх справ вправі організовувати проведення оперативних нарад за участю 

слідчих та працівників інших органів і підрозділів внутрішніх справ з питань виявлення та розслідування кримі-

нальних правопорушень, у тому числі стану виконання доручень слідчих та взаємодії служб. 

В ході виконання оперативними підрозділами кримінальної поліції доручень слідчого, часто виникає пробле-
ма в документуванні злочинної діяльності окремих осіб або груп, які можуть бути причетними до вчинення кри-

мінальних правопорушень передбачених кримінальним кодексом України, оскільки оперативний працівник не 

має права виходити за рамки зазначених слідчим в дорученні оперативних заходів. Так як зібрані матеріали не 

будуть рахуватися, як доказ по справі. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://www.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality
http://prokuratura.org.ua/?p=2035
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Також слід приділити увагу на ч. 2 ст. 41 КПК, у якій зазначається, що оперативні підрозділи не мають права 

здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотан-

нями про їх проведення до слідчого судді чи прокурора. Саме ця правова норма у великий мірі дестабілізувала 

інститут оперативно-розшукового супроводження кримінального провадження, внесла нерозуміння з боку прак-

тичних працівників оперативних підрозділів Національної поліції з приводу їхніх завдань у кримінальному про-

вадженні. На практиці часто виникають питання: «Яким способом слід діяти працівникам оперативних підрозді-

лів, якщо здійснення процесуальних дій заборонено законодавством? Чи можливо здійснювати непроцесуальні 

дії, і чи будуть вони правомірними, і чи як було зазначено будуть рахуватися, як доказ по кримінальному прова-

дженні?». На жаль, у КПК України не існує нормативного тлумачення поняття «процесуальні дії» [2]. По суті, ч. 

2 ст. 41 КПК  фактично мінімізувала сенс статті 10 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», у 

якій зазначається, що матеріали ОРД можуть використовуватися: 1) як докази у кримінальному провадженні; 

2) для розслідування злочинів; 3) для забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства тощо 

[3]. Непричетність оперативних підрозділів до процесу доказування (згідно зі ст. 92 КПК оперативний підрозділ 

та орган дізнання не є суб‘єктом доказування у кримінальному провадженні) штучно створила умови для бай-

дужості працівників оперативних підрозділів щодо якості збору доказів, щодо остаточних результатів криміна-

льного провадження. Оперуповноважені майже втратили мотивацію до оперативного забезпечення криміналь-

ного провадження. Як наслідок, на практиці спостерігається тенденція, коли з часу початку кримінального про-

вадження здійснення оперативно-розшукової діяльності припиняється, а оперуповноважені лише очікують до-

ручень слідчого або прокурора на проведення слідчих (розшукових) дій або негласних слідчих (розшукових) 

дій. У складну ситуацію потрапляють слідчі та прокурори у разі, коли розпочато кримінальне провадження за 

фактом вчинення злочину невстановленою особою. Оскільки ані слідчий, ані прокурор не мають права давати 

доручення на проведення ОРД або певних оперативно-розшукових заходів з приводу встановлення особи, яка 

скоїла злочин, чи з метою встановлення свідків злочину процес розслідування суттєво гальмується, нерозкриті 

злочини переходять у категорію минулих років з перспективою остаточної втрати доказів. Які доручення може 

давати слідчий оперативним підрозділам у разі інформаційної недостатності, коли невідома особа, яка вчинила 

злочин, та немає свідків злочину? Очевидним є те, що усі слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії 

здійснюються відносно відомої особи, у визначеному місці, спрямовані на фіксацію доказів, а не на отримання 

інформації оперативної обізнаності про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, або про наявність сві-

дків кримінальної події. У той же час оперативні підрозділи не мають права здійснювати процесуальні дії і на-

віть клопотати про їх проведення (див. ч. 2 ст. 41 КПК) [4].   

На даний час переважна кількість кримінальних правопорушень – є крадіжки особистого майна громадян пе-

редбачених ст. 185 КК України. Каталізатором вказаних кримінальних правопорушень є зменшення заробітної 

плати, велика кількість безробітніх громадян та девальвація національної валюти. 

В ході розслідування вказаних кримінальних правопорушень, слідчий надає фіктивні доручення оперативним 

працівникам, що в свою чергу призводить до формалізму в розслідуванні та зібранні доказової бази. Також в 

ході розслідування виникають різного виду проблеми під час доказування особам їхньої вини, так як слідчі через 

велику завантаженість по справах не можуть об‘єктивно визначитися по проведенню ряду НС(Р)Д передбачених 

КПК, а оперативних працівник без доручення слідчого з визначеним рядом завдань не має права проводити 

будь-які заходи [5]. 

Вирішення вищевказаних проблем вбачається у двох напрямах: законодавчому та науково-методологічному. 

На законодавчому рівні слід внести певні зміни в КПК та Закон України «Про оперативно-розшукову діяль-

ність». Метою цих змін повинно бути прагнення посилити роль та статус оперативних підрозділів у криміналь-

ному провадженні, зміцнити мотивацію оперуповноважених щодо якості забезпечення інтересів кримінального 

судочинства.  З цього приводу пропонується: 

1) наділити оперативні підрозділи функцією розкриття злочинів, тобто встановлення особи, яка скоїла зло-

чин, шляхом проведення оперативно-розшукової діяльності та інших процесуальних дій у разі, коли криміналь-

не провадження здійснюється за фактом вчинення кримінального правопорушення і невідома особа, яка його 

вчинила; 

2) покласти на оперативні підрозділи обов‘язок виконувати доручення слідчого або прокурора лише про про-

ведення негласних слідчих (розшукових) дій. Зобов‘язати слідчого самостійно проводити слідчі (розшукові) дії. 

Надати слідчому право залучати працівників оперативних підрозділів до участі у проведенні слідчих (розшуко-

вих) дій лише з метою виконання ними завдань оперативно-розшукової діяльності або обов‘язків оперативних 

підрозділів; 

3) дозволити оперативним підрозділам під час кримінального провадження звертатися до слідчого судді або про-

курора з клопотаннями про проведення оперативно-розшукових заходів або негласних слідчих (розшукових) дій; 

4) визнати оперативні підрозділи суб‘єктами доказування у кримінальному провадженні; 

5) надати слідчому та прокурору право під час кримінального провадження давати оперативним підрозділам 

доручення про здійснення оперативно-розшукової діяльності з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, 
невідомих співучасників злочину, свідків або потерпілого; 

6)  розширити перелік підстав для проведення ОРД і визнати у якості такої підстави – інформацію про наяв-

ність наміру особи вчинити злочин; 
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7) надати право оперативним підрозділам у разі виявлення ознак незакінченого злочину проводити оператив-

но-розшукові заходи до моменту фіксації даних, які можуть свідчити про факт виконання особою усіх дій, які 

вона вважала необхідними для здійснення готування до злочину або для доведення злочину до кінця – за умови 

вжиття заходів, які унеможливлюють вчинення цією особою закінченого злочину; 

8)  визначити, що оперативні підрозділи є учасниками кримінального провадження з боку сторони обвинува-

чення. 

На даний час дуже гостро стоїть питання про визначеність оперативних працівників, як окремого суб‘єкта по 

кримінальному провадженню. Так як кожен працівник, який залучений до розслідування повинен збирати дока-

зи по справі. На даний час є проблема, оскільки відсутній інститут оперативного підрозділу, як окремий орган по 

розкриттю кримінальних проваджень.  
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Розв'язання завдань, що вирішуються в процесі оперативно-розшукової діяльності неможливе без застосу-

вання спеціальних психологічних знань, бо без цього в сучасних умовах боротьби зі злочинністю неможливе 

вдосконалення та якісне оновлення роботи оперативних підрозділів. Специфіка оперативно-розшукової діяльно-

сті з її постійним і підвищеним фактором ризику, моральним і фізичним напруженням в умовах невизначеної чи 

недостатньої інформації, високої відповідальності та дефіциту часу ставить перед органами, здійснюючими операти-

вно-розшукові заходи, завдання, які можуть бути вирішені тільки при системній організації постійного психологічно-

го забезпечення [4]. Під системою психологічного забезпечення оперативно-розшукової діяльності розуміється суку-

пна узгоджена діяльність спеціальних підрозділів психологічного забезпечення, науково-дослідних установ, навчаль-

них закладів, оперативних підрозділів, підрозділів, забезпечуючих оперативно-розшукову діяльність, що спрямо-

вана на підвищення ефективності їх оперативно-службової діяльності та боєздатності шляхом цілеспрямованого 

використання науково обґрунтованих форм, методів і засобів професійної психології. 

Завдання, рішення яких потребують психологічної компетенції, виникають у всіх сферах життя суспільства 

[5]. Оволодіння основами психологічних знань має особливе значення для ефективної роботи оперативних пра-

цівників, тому що вона цілком пов'язана з людьми, їх індивідуально-психологічними якостями. Знання психоло-

гії дозволяють оперативному працівнику пізнати обставини, які мають психологічну природу: непатологічні 

особливості психіки підозрюваного (звинуваченого), потерпілого, свідка та інших осіб і є важливими для прави-

льного розв'язання завдань.  

Неможливо уявити собі висококваліфіковане розслідування кримінального провадження без використову-

вання психологічних знань. Фактично завжди при розкритті злочину виникають певні психологічні особливості 

специфічні для оперативно-розшукової діяльності, зокрема: активна протидія злочинного елементу та його ото-

чення; негласність значної частини оперативно-розшукових заходів; зашифрованість багатьох видів спілкування 

в оперативно-розшуковій діяльності; необхідність конспірації не тільки проведення тих чи інших заходів але й 

реальної ролі їх суб'єктів (оперативна установка, таємне спостереження, негласне вивчення документів, опера-

тивне проникнення, негласне спілкування). 

Безумовно, ефективне здійснення правоохоронної діяльності, у тому числі з допомогою активного впрова-

дження психологічних знань, залежить від характеристики її суб‘єктів [6]. Саме тому реалізація психологічних 

засобів і технологій розпочинається ще на момент добору кандидатів на посади до правоохоронних структур. 

Психологія працівника оперативно-розшукових підрозділів формується в умовах «критичного» виду діяльності, 

яка здійснюється часто в екстремальних умовах чи у вимушених умовах конспірації, обмеженої інформації, де-

фіциту часу і т.п. На відміну від слідчого, оперативні працівники спілкуються із злочинцями на волі, в реальних 

життєвих ситуаціях, повних постійного ризику, які можуть нести безпосередню загрозу для їх життя та здоров'я, 

наприклад, при впровадженні оперативного працівника в злочинну організацію. Кожна необачність у їх поведі-

http://www.portalus.ru/
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нці може викликати їх розконспірацію, створити серйозну небезпеку. Під час затримання злочинців протистоян-

ня набуває найбільш гострого характеру аж до фізичної боротьби, застосування зброї і спеціальних засобів. Між 

оперативним працівником та злочинцем при розшуку, затриманні, проведенні інших оперативних заходів найча-

стіше проходить зіткнення інтелектів, під час якого за дуже короткий час необхідно розпізнати протиправні дії 

злочинця та швидко зреагувати на них. 

Специфічними для оперативно-розшукової діяльності є особливості, пов'язані з таємністю, зашифровкою, 

конспірацією [7]. Під час проведення оперативної установки, таємного спостереження, використання інших не-

гласних методів, оперативні працівники конспірують не тільки свої цілі але й дійсні соціальні ролі. Деякі з них 

постійно живуть «подвійним» життям серед рідних і знайомих та злочинного середовища. Вказані особливості 

впливають на психологію особистості працівника оперативно-розшукової служби, формують у них наявність 

окремих специфічних, психологічних якостей. Також ці особливості можуть викликати як позитивні так і нега-

тивні психологічні явища. З одного боку, проходить адаптація до особливостей оперативної роботи, формуються 

необхідні знання, вміння та навички, виникають нові позитивні якості, оперативний працівник стає спеціалістом 

своєї справи [8]. З іншого боку, під час оперативно-розшукової діяльності можуть виникати небажані зміни пси-

хіки її суб'єктів, проявлятися психологічна деформація особи. Це зумовлено екстремальністю, стресогенністю 

оперативно-розшукової діяльності її специфічними психологічними особливостями. Питання психологічної де-

формації дуже гострі і актуальні в оперативно-розшукової діяльності, вони потребують не тільки глибокого ви-

вчення з метою психологічної допомоги оперативним працівникам, а й постійного відстеження з боку керівниц-

тва і практичних психологів з метою запобігання небажаним явищам. 

Психологічне забезпечення має не тільки суто правове значення при розкритті злочинів а й соціально-

економічний характер за походженням, сутністю і показниками оцінки ефективності [4]. Заходи психологічного 

забезпечення сприяють цілеспрямованому розвитку оперативних працівників, зростанню їх професіоналізму, 

працездатності, збереженню здоров'я і життя при виконанні ними оперативно-службових завдань. 

Загалом можна стверджувати, що цей напрям психологічного забезпечення професійної діяльності правоохо-

ронців має достатню наукову та нормативну підтримку. Зарубіжний досвід також окреслює достатній обсяг пов-

новажень фахівця-психолога щодо психологічного супроводження проходження служби працівниками поліції.  
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The ability of pro-Russian propaganda to provide ideological grounding for extremist paramilitary groups has been 

somewhat overlooked. In the last two years, both the Czech Republic and Slovakia have seen an upsurge in the number 

of pro-Russian websites and alternative media that have been endlessly churning out stories of Ukrainian fascists, the 

immoral West and benign Russia. Within the same time span, pro-Russian paramilitary groups have been on the in-

crease, expanding their activities and attempting to attract new members in both countries. Many shared characteristics 

between pro-Russian media and paramilitary groups suggest interconnectedness of the two phenomenon.  

Despite its name, the ‗Czechoslovak Soldiers in Reserves‘ (CSR) do not fall under the official Czech or Slovak ar-

my structures. The informal group was founded by Marek Obrtel, the Lieutenant Colonel (ret.) of the Czech Army who 

served in Afghanistan and Kosovo and who, in an open letter addressed last year to the Czech Defense Minister, accused 

NATO and the USA of criminal activities and asked for renunciation of all his medals and military awards. 
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The unit drew public attention during this year‘s commemoration of the Velvet Revolution on November 17 when 

they came out in support of the Czech President Milos Zeman‘s public speech. On first impression, the group resembles 

a real army unit. In the streets of Prague, Czechoslovak Soldiers in Reserves appeared very disciplined, marching in line 

and in army uniforms. While training, CSR members use legally possessed weapons. A quick look at the group‘s web-

site reveals pictures of armed soldiers in the battlefield or a historic army picture from the early 20
th

 century. 

Within few months since its foundation in January, Czechoslovak Soldiers in Reserves were able to expand their ac-

tivities and, according to its website, now consist of over 5500 members, mainly former soldiers that underwent compul-

sory military service before 1989. The CSR has not yet been formally registered with Czech authorities and probably 

derives high numbers from its many supporters on social media Facebook and its Russian equivalent VKontakte. 

Yet, what concerns Czech police and state authorities most are its regular activities and the inadequate use of vi-

olence coupled with xenophobic ideology the group promotes. For members, the CSR offers camps and trainings of self-

defense, shooting, topography, survival skills or border defense. In November, when the Czech Television (CT) filmed 

group‘s activities in Sumava forest in the South Bohemia, they were to simulate a particular situation – capture of a refu-

gee. Dressed in camouflage and with airsoft weapons, they knocked down a fellow trainee while shouting ―these bastards 

don‘t belong here, they crossed our border. This is violence!‖  

Creation of an external enemy and anticipation of upcoming conflict are among the first characteristics that the 

group shares with pro-Russian media in the Czech Republic and Slovakia. CSR‘s goal is to defend its homeland against 

alien powers and ―invaders from the West,‖ the website states. ―Our country has been unlawfully divided, looted, in-

debted, people enslaved and their families liquidated by repossession genocide, and national infrastructure transferred 

into the hands of western corporations.‖ reads the group memorandum. In an attempt to appeal and reinforce nationalistic 

and pan-Slavic anti-western sentiment, the memorandum goes even further ―We unequivocally reject fighting in the 

ranks of NATO against the Russian Federation or other Slavic nations and we likewise intend to stand up firmly through 

organized civilian pressure against the further liquidation of our democracy, freedom and independence.‖ 

In such chaos, Czechoslovak Soldiers in Reserve are not short of offering a solution. The group‘s leaders express 

anti-western attitudes quite frequently and blatantly, suggesting the Czech Republic would be better off without the al-

liance with manipulative West. They consider Russian soldiers their friends and Czech politicians, influenced by the 

heavy Western propaganda, their enemies. ―The sympathy towards Russia is based on the reality that Russia does not 

threaten us. Therefore, we agree with it (Russia).‖ conceded group‘s leader Marek Obrtel into the CT‘s camera. 

Czechoslovak Soldiers in Reserve resembles a very similar informal paramilitary group in Slovakia called ‗Slovak 

Levies‘ (Slovensky branci). Unlike its Czech counterpart, it was founded before the crises in Ukraine, its origins dates 

back to 2012. Slovak Levies has since built a reputation of extremists and neo-nazi leaning groups and its members were 

captured praising Jozef Tiso, the Second World War‘s anti-Semitic President of Slovakia. The group has long been mo-

nitored by the Slovak authorities and police. In its 2012 report on extremism, the Slovak Ministry of Interior labeled the 

initiative as a ―militantly oriented group‖.  

In a similar manner, the Slovak Levies have also been flourishing since 2014 and now spread out throughout the 

country, having established 16 units in many regional capitals of Slovakia. Similarly to CSR, their opinions are leaning 

rather to the East that to the West. Some of its instructors have undergone training in Russia and are believed to have ties 

to similar paramilitary groups with origins in Russia. In August, Slovak Levies organized a seminar on martial art with a 

Cossack Leonid Polezhajev.  

Both groups are characterized by their efforts to attract middle-age former soldiers as well as young people. The av-

erage age of the Slovak Levies is around 21 years. The group came under increased media scrutiny this summer when its 

members toured around several Slovak primary schools to teach children Slovak history and, more controversially, 

shooting from a machine gun. The skillful use of social media and the use of dramatic videos on YouTube have contri-

buted to the recent growth in CSR‘s online visibility; its Facebook group has over 6000 members, VKontakte around 

300. ―All could be perceived as amusing but only up to a moment when one of the younger members will grow tired of 

trainings in nature and chatter through Facebook, and decide to take things into his own hands by conducting a criminal 

activity,‖ Ludvik Cimburek, commander of Czech Army‘s official active reserves, warned recently.  

The combination of adherence of violence and the incitement of extremist nationalistic fervor, coupled with pro-

Russian sympathies, has already led to consequences. One of the former members of the Slovak Levies, Marian Keprta, 

is now one of the leaders of the first armed Czechoslovak unit fighting within the international brigade of the self-

declared Donetsk Republic‘s army. According to a source from the Slovak Interior Ministry, the size of the unit is esti-

mated only at tens of Slovaks and Czechs, but has grown in the last year as well. 

As Cimburek also warned, members of such paramilitary groups are ―potential adepts for cooperation with secret 

services of foreign states‖ that operate in Europe, read Russian and Chinese spies. This is especially topical for the Czech 

Republic that is believed to have an extremely high number of Russian intelligence officers on its soil. The Security In-

formation Service of the Czech Republic (BIS) regularly warns of their activity in annual reports. Due to its strategic 

position, Slovakia is also within the Kremlin‘s sphere of interest and potential collaboration of Slovak Levies with for-

eign intelligence services should not be underestimated. 
From a broader perspective, the emergence of organized paramilitary groups underscores the complexity and per-

plexed character of the pro-Russian disinformation campaigns in some Eastern European countries. It is increasingly 

difficult to assess all the consequences of pro-Russian propaganda and how they translate into practice. Both the Czech 

Republic and Slovakia saw a steep upsurge of pro-Russian media and websites in the last two years, often with very du-
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bious and non-transparent backgrounds and origins. These ‗alternative‘ media push forward the same narratives and 

ideals that these paramilitary groups now adhere to and promote. When going through statements of Czechoslovak Sol-

diers in Reserve, one finds themselves in a similar situation to when browsing Aeronet, one of the most active pro-

Russian websites in the Czech Republic that the Czech counterintelligence agency labeled as the ―source of dangerous 

pro-Russian propaganda‖ in its annual report. The resemblance is striking. 

Unfortunately, such a combination is inflammatory. Earlier this year, when Slovak media interviewed Marian Keprta, he 

described that the values of pan-Slavism, family and tradition have been lost to the European Union as his main motive for his 

engagement with pro-Russian rebels in Eastern Ukraine.[13] With growing tensions in Europe and more refugees on its bor-

ders, it is only a question of time as to when other members also decide to take things into ‗their own hands.‘ 
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За часів СРСР вивчаючи спеціальну літературу стосовно питання загальної теорії ОРД, запобігання злочинам 

шляхом проведення ОРЗ, не виділялися як самостійна організаційно-тактична форма, хоча на той час у МВС 

української РСР було сформовано фахівців оперативного профілю. Своєї наукової школи запобігання злочинам 

із використанням ОРД у цей період не було створено. 

Теоретичні основи оперативно-розшукового запобігання злочинам вивчали такі науковці, як А. І. Алексєєв, 

В. Г. Бобров, А. С. Вандишев, А. Д. Волинський, В. В. Голубець, Д. В. Гребельський, Е. О. Дідоренко, І. П. Коза-

ченко, О. Г. Лєкарь, В. А. Лукашов, С. С. Овчинський, В. Г. Самойлов, Г. К. Сінілов та багато інших. 

Розглядаючи феномен запобігання злочинам шляхом здійснення гласних і негласних розшукових, розвідува-

льних та контррозвідувальних заходів одним із визначальних, вихідних понять для формування його теоретич-

них основ, що дає підстави для дії оперативних підрозділів, є правова основа. 

Наразі в Україні правовою основою запобігання злочинам, зокрема організованим злочинним угрупованням, 

є система чинного законодавства, до якої входять: Конституція України, закони України «Про оперативно-

розшукову діяльність», «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію‖, «Про Службу безпеки України», «Про 

Державну прикордонну службу України», «Про Державну охорону органів державної влади України та посадо-

вих осіб», «Про судоустрій і статус суддів», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві», «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», «Про організаційно-правові 

основи боротьби з організованою злочинністю», Кримінальний кодекс України та Кримінальний процесуальний 

кодекс України, інші законодавчі акти та міжнародні угоди й договори, учасником яких є Україна та відомчі но-

рмативні акти. 

Необхідність забезпечення правопорядку вимагає від державних інституцій її правоохоронної системи ефек-

тивних методів протидії злочинності, особливо її організованим формам. Загальновідомо, що організована зло-

чинність не тільки загрожує життю і здоров‘ю громадян, завдає їм значної матеріальної шкоди, але й шкодить 

національним інтересам, створює реальні загрози національній безпеці держави. Законом України «Про основи 

національної безпеки України» прямо визначено, що загрозами національним інтересам і національній безпеці 

України, серед інших, є поширення організованої злочинної діяльності [2]. 

Своєчасне виявлення протиправної діяльності організованих злочинних угрупувань і злочинних організацій 

та їх ефективне локалізування і знешкодження, а також розслідування у найкоротші терміни злочинів, що ними 

вчиняються, можливо лише за умов застосування всього спектру оперативно-розшукових заходів. Однак, із при-

йняттям Верховною Радою України 13квітня 2012 року нового Кримінального процесуального кодексу застосу-

вання деяких оперативно-розшукових заходів стало дещо проблематичним. Так, на сьогодні фактично напрацьо-

вано практику звернення, погодження і отримання дозволу на проведення більшої частини НСРД, однак хоча 

переважну більшість звернень слідчих суд задовольняє, виникають випадки, коли судом виносяться відмови 

стосовно проведення негласних заходів. Серед основних підстав для відмови у задоволення клопотання судом 

можна відзначити: невідповідність клопотання нормам КПК України; відсутність у матеріалах провадження 

об‘єктивних підстав для проведення НСРД; відсутність відповідної інформації від оперативних підрозділів. 

Доволі рідко використовуються у практичній діяльності НСРД, передбачені ст. 272 КПК України – виконан-

ня спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, ст. 274 
КПК України – негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження. Така тенденція прослі-

джується у зв‘язку із складністю виконання такого роду негласних дій. 

Окрім цього, існує низка проблемних моментів та неузгодженостей правової регламентації оперативно-

розшукової діяльності, що зумовлює необхідність визначення особливостей правової регламентації проведення 
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оперативно-розшукових заходів на стадії до початку кримінального провадження, та реалізації прав оперативних 

підрозділів при проведенні досудового розслідування в рамках негласних слідчих (розшукових) дій. 

 Стосовно питання попередження злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами, передбача-

ється дія на її членів за допомогою негласних сил, засобів і методів з моменту здійснення підготовчих дій і до 

закінчення злочину. Основна мета цієї дії – припинення злочину, тобто виявлення усіх обставин вчинення зло-

чину, усіх його учасників і їх конкретної ролі в злочинній діяльності, виявлення причин та умов, які сприяють 

формуванню групи і здійсненню нею злочинів[4, c.220]. 

Основними завданнями підрозділів ОВС у запобіганні злочинам, що вчиняються організованими злочинними 

угрупованнями, є усунення та нейтралізація передумов створення та діяльності організованих злочинних груп; запо-

бігання, виявлення і припинення злочинів та інших правопорушень, що вчиняються учасниками організованих зло-

чинних груп, притягнення цих осіб до відповідальності, однак, через низку проблемних моментів, що виникають у 

діяльності оперативних та слідчих підрозділів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, виника-

ють чинники, що знижують ефективність цієї діяльності. Тому, для розв‘язання вказаних вище проблем, доціль-

ним було б внесення низки змін до кримінального процесуального законодавства України, а саме у Главу 21 

КПК України «Негласні слідчі (розшукові) дії». Вносячи зміни було б доповнити та розвинути повноваження 

оперативних підрозділів у здійсненні оперативно-розшукових заходів до початку кримінального провадження. 
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Проблеми торгівлі людьми розглядається правоохоронними органами держави, які проводять роботу щодо 

розробки методологічних засад профілактики і запобігання та правових і організаційних засад протидії. Та на-

жаль це не зупиняє її зростання. Ця проблема є актуальною на сьогоднішній день, кожного дня по ЗМІ можна 

почути, як зникають діти, особи похилого віку та найчастіше молоді хлопці та дівчата. Соціум не звертає уваги 

на всі попередження державних органів, громадських об‘єднань, які намагаються протидіяти цій проблемі і та-

ким чином ставить себе під загрозу випадково опинитися «живим товаром». Таким чином, мало хто усвідомлює 

її масштаби, а тим більше може припустити, що це станеться саме з ним.  

Як свідчить історія, проблема торгівлі людьми має глибоке коріння і суспільство на різних етапах свого роз-

витку по різному ставилось до неї. Але лише на початку ХХ століття розпочинається міжнародне співробітницт-

во, в рамках якого, світове співтовариство розглядає торгівлю людьми як проблему боротьби із злочинністю. За 

своєю природою торгівля людьми майже у всіх випадках має транснаціональний організований характер, оскі-

льки в процесі її здійснення долучаються представники злочинного світу інших країн, а потерпілих від цих зло-

чинів можуть переміщувати через цілий ряд державних кордонів. Для торгівлі людьми не існує державних кор-

донів, немає різниці між розвинутими державами і державами, що розвиваються. Вона легко адаптується як до 

бідності, так і до розкоші, є актуальною майже для всіх народів.  

Незважаючи на значимість цієї проблеми та великого суспільного інтересу до неї, єдине визначення торгівлі 

людьми з‘явилося фактично у 2000 році у Протоколі по попередженню та припиненню торгівлі людьми, особли-

во жінками та дітьми, та покаранні за неї, який доповнює Конвенцію ООН по боротьбі з транснаціональною ор-

ганізованою злочинністю. 

У боротьбі з торгівлею людьми в Україні, попри досягнення останніх років, залишаються прогалини. Такий 

висновок звіту під назвою «Торгівля людьми в Україні: Оцінка заходів, спрямованих на протидію». Досліджен-
ня, яке є свого роду «абеткою» з проблем торгівлі людьми в Україні, презентували міжнародні організації Бри-

танська рада, ОБСЄ, ЮНІСЕФ та Агентство США з міжнародного розвитку. Торгівлю людьми часто називають 

сучасною формою рабства. Однак дослідники у цій галузі схиляються до думки, що більшість випадків торгівлі 

людьми – це спотворена форма міграції. Не дивлячись на те, що випадків торгівлі людьми дуже багато, є багато 
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успішних випадків. Так, люди працюють нелегально. Але вони отримують гроші, вони підтримують сім`ї, які 

залишились в Україні. І коли проводяться превентивні кампанії, надання консультацій, ніхто не благає людей не 

їхати. Бо для того, щоб їх залишити в Україні, потрібно взамін щось запропонувати. Під час проведення превен-

тивної роботи громадянам роз‘яснюються їх права, їх можливості, про те, що необхідно знати і куди треба звер-

татися за допомогою у випадку, якщо вони стали жертвами торгівлі людьми.  

Тільки торік зареєстровано 322 випадки продажу людей у рабство. Таку офіційну статистику наводить Мініс-

терство внутрішніх справ України. А за останні 18 років жертвами торгівлі людьми стали близько 100 тисяч 

українців. І йдеться не лише про жінок, з яких роблять повій, а й про чоловіків, яких використовують для трудо-

вої експлуатації. Яким є механізм такого бізнесу в Україні? Хто потрапляє у тенета работоргівців?  

За офіційною статистикою МВС України, торік правоохоронці припинили діяльність 18 організованих зло-

чинних угруповань, які займалися торгівлею людьми. Один із основних відправних пунктів торгівлі людьми в 

Україні є місто Одеса – улюблений напрям для такого роду бізнесменів, найпопулярніший напрямок – Одеса-

Стамбул. При цьому існують певні тарифи. Наприклад, ціна жінки на підпільному ринку – до півтори тисячі до-

ларів, зазначають джерела з місцевих правоохоронців. Вони переконують, що не сидять, склавши руки: за стат-

тею 149 Кримінального кодексу України «торгівля людьми» на Одещині порушили понад півсотні кримінальних 

проваджень, розповідає одеський кореспондент Радіо Свобода Петро Каландирець. І хоча за останні два роки 

офіційна статистика свідчить, що кількість потерпілих від торгівлі людьми скоротилася удвічі, ситуація залиша-

ється загрозливою. 

Торгівля людьми – третій по прибутковості після торгівлі зброєю та наркотиками вид злочинної діяльності у 

світі. За оцінками ООН, виключно на торгівлі людьми організовані злочинні угрупування заробляють 3,5 млрд. 

доларів щороку. 

Незважаючи на те, що міжнародна спільнота вживає комплекси заходів щодо попередження та запобігання 

цьому явищу, воно продовжує катастрофічно поширюватися в нашому суспільстві. Особливо загрозливою стає 

ситуація у сфері торгівлі дітьми та жінками. В Україні проблема торгівлі дітьми загострюється у зв'язку з тим, що 

зовні такі діяння мають вигляд усиновлення неповнолітніх іноземцями. Ще однією складністю є відсутність двосто-

ронніх договорів між Україною та іншими державами в галузі боротьби з цією проблемою, внаслідок чого унемож-

ливлюється якісна протидія даному виду злочинів. Далеко не позитивний вплив справляє діяльність державних 

органів, відсутність офіційних даних і досліджень у цій сфері, а також реальних заходів захисту жертв даного 

злочину, які з міркувань власної безпеки відмовляються надавати допомогу правоохоронним органам.  

Нерівномірність соціально-економічного розвитку окремих регіонів світу привела до того, що (в контексті 

торгівлі людьми) всі країни можна поділити на дві групи: країни-реципієнти і країни-донори «живого товару». 

Окрім цього, можна виділити і країни-транзити. Україна на сьогоднішній день є країною-донором і країною-

транзитом. Особливо загрозливою в нашій країні стає ситуація з торгівлею жінками та дітьми, які потрапляють в 

тенета работоргівців. Незважаючи на всі заходи правового характеру ситуація продовжує погіршуватись. Отже, 

позитивне вирішення даної проблеми є актуальним, оскільки вона стосується тих явищ, які відбуваються в на-

шій державі та в цілому світі. 
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СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ 
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Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 

старший оперуповноважений ДЗЕ Національної поліції України 

 

Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов‘язкових платежів залишаються в Україні одним із най-

більш поширених злочинів у сфері господарської діяльності. На даний час є підстави стверджувати, що ухилен-

ня від платежів до бюджету стало нормою поведінки багатьох керівників суб‘єктів оподаткування. Держава пос-

тійно стикається з проблемою наповнення бюджету грошовими коштами для виконання економічних і соціаль-

них програм. За оцінками спеціалістів, близько 40 % коштів, які повинні були б надійти до державного бюджету 
як податкові платежі, поповнюють ресурси тіньової економіки.  

Але справа не тільки в тому, що держава недоодержує належних їй коштів. Суспільна небезпека ухилення від 

сплати податків полягає ще й у тому, що цим створюється економічний базис організованої злочинності. Не-

http://www.radiosvoboda.org/content/article/1565399.html
http://www.voanews.com/ukrainian/news/a-49-2005-06-01-voa4-86843157.html?moddate=2005-06-01
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сплата податків досягає таких масштабів, що із економіко-соціальної проблеми поступово перетворюється в 

проблему економічної безпеки держави.  

Зміст злочинної діяльності у сфері оподаткування постійно змінюється та удосконалюється. Найшвидше ада-

птуються способи вчинення злочинів даного виду до змін чинного законодавства. Така ситуація потребує пос-

тійного аналізу способів злочинної діяльності в криміналістичних дослідженнях, що дозволить своєчасно вияв-

ляти нові тенденції в ухиленні від сплати податків. Криміналістичний аналіз злочинної діяльності у сфері опода-

ткування створює передумови для формування криміналістичних методик розслідування, які б відповідали пот-

ребам практики.   

Для класифікації способів ухилення від сплати податків може бути використаний безпосередній механізм за-

ниження (приховування) об‘єктів оподаткування, який визначає певні технології злочинної діяльності. У зв‘язку 

із зазначеним, можна навести класифікацію ухилень від сплати, використовуючи як критерій зазначені нижче 

ознаки: 

1. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов‘язкових платежів шляхом приховування (заниження) сум 

грошових коштів, отриманих від реалізації продукції: 

а) відображення у офіційних документах (первинних документах, документах бухгалтерського обліку) інфо-

рмації про реалізацію продукції за цінами нижчими фактичних цін; 

б) не відображення за бухгалтерським обліком інформації про реалізацію частини продукції (заниження кіль-

кості реалізованої продукції); заниження обсягів реалізованих товарів (продукції); 

в) приховування або заниження сум грошових коштів шляхом знищення первинних документів (накладних 

тощо), згідно яких проводилася реалізація товару (продукції). 

2. Ухилення від сплати податків шляхом перерахування доходу від реалізації продукції з використанням роз-

рахункових рахунків: 

а) наявність декількох розрахункових рахунків (про наявність деяких невідомо органам державної податкової 

служби);  

б) перерахування грошових коштів, отриманих від реалізації товарів на адресу інших суб‘єктів підприємниц-

тва, зокрема осіб, фінансово-господарська діяльність яких оподатковується за спрощеною системою (єдиний 

податок); 

в) перерахування грошових коштів, отриманих від реалізації товарів на адресу фіктивних суб‘єктів підприєм-

ництва;  

г) перерахування грошових коштів, отриманих від реалізації товарів на адресу фізичних осіб.  

3. Ухилення від сплати податків шляхом завищення витрат, які відносяться до собівартості продукції: 

а) сплата за оренду приміщень, які фактично не використовувалися у виробничому процесі; 

б) завищення витрат виробництва за рахунок оформлення первинних документів на придбання товарів від 

фіктивних суб‘єктів підприємництва (завищення ціни придбання) [6]; 

в) використання у виробничому процесі (виготовлення продукції, будівництві тощо) посередників (фіктивних 

підприємств), за рахунок яких збільшуються витрати (переведення безготівкових коштів у готівкові, завищення 

вартості продукції, будівельних робіт, перевезення товару тощо); 

г) включення до витрат виробництва матеріалів замовника; 

д) включення до наряду виконання робіт підставних осіб, які фактично не виконували роботи, або завищення 

витрат на фонд заробітної плати шляхом завищення чисельності працівників підприємства; 

е) застосування трансфертних цін (використання декількох суб‘єктів підприємництва з метою зменшення 

прибутковості окремих підприємств за рахунок суб‘єктів підприємництва, які знаходяться у зонах сприятливого 

оподаткування або користуються спрощеною системою оподаткування); 

є) оформлення виконання прибуткових операцій з використанням суб‘єктів підприємництва, які сплачують 

податки за спрощеною системою оподаткування; 

ж) включення до собівартості фактично не виконаних робіт (сум грошових коштів, які не мають документа-

льного підтвердження). 

4. Ухилення від сплати податків шляхом повного приховування об‘єктів оподаткування: 

а) здійснення фінансово-господарської діяльності без відповідної державної реєстрації; 

б) ведення фінансово-господарської діяльності без постановки на облік в територіальних податкових органах; 

в) ненадання до податкових органів податкової звітності та розрахунків податків; 

г) надання до податкових органів інформації про відсутність об‘єктів оподаткування при фактичному здійс-

ненні фінансово-господарської діяльності [6]. 

5. Ухилення від сплати податків шляхом вчинення нікчемного (ст. 215 ЦК України), фіктивного (ст. 234 ЦК 

України) чи удаваного (ст. 235 ЦК України) правочину:  

а) виконання псевдоекспорту; 

б) приховування факту виконання угоди купівлі-продажу шляхом оформлення договору про спільну підпри-

ємницьку діяльність. 
6. Ухилення від сплати податків шляхом безпідставного користування пільгами з оподаткування: 

а) завищення частини об‘єкту оподаткування щодо якого застосовується пільговий режим оподаткування; 

б) завищення кількості працюючих на виробництві інвалідів;  

в) використання благодійних, громадських організацій для зменшення об‘єкта оподаткування; 
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г) використання пільгового режиму оподаткування видів діяльності, які не підпадають під такий режим; 

д) перерахування коштів під виглядом фінансової допомоги (за надання послуг, виконання робіт, поставлену 

продукцію). 

7. Припинення діяльності суб‘єкта підприємницької діяльності з метою ухилення від сплати податків: 

а) псевдо банкрутство [5]; 

б) зміна форми діяльності суб‘єкта господарювання; 

в) реорганізація суб‘єкта підприємництва на декілька дрібних підприємств; 

г) об‘єднання окремих підприємств; 

д) тимчасове припинення виробництва.  

8. Приховування об‘єктів оподаткування при страхуванні: 

а) завищення витрат виробництва (страхової діяльності) за рахунок фіктивних страхових випадків (оформ-

лення страхового полісу після настання певного факту) [6];  

б) страхування працівників за рахунок коштів підприємства, дострокове припинення дії договорів страхуван-

ня та перерахування коштів на особисті рахунки фізичних осіб. 

Перелік способів ухилень від оподаткування, не є вичерпним, і може доповнюватися залежно від специфіки 

діяльності окремого суб‘єкта господарювання, від форми його власності тощо. 

Слід зазначити, що вищенаведена класифікація способів ухилення від оподаткування має право на існування, зазна-

чену класифікацію можна безмежно розширювати, систематизувати в розрізі різних об‘єктів бухгалтерського обліку. 
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У світлі сучасних реформ, які відбуваються в системі правоохоронних органів актуального значення набува-

ють питання запровадження нових засад їх функціонування, запровадження нових форм діяльності. Особливого 

значення набуває проблема співвідношення традиційних та сучасних форм та методів здійснення правоохорон-

ної діяльності, в тому числі шляхом застосування в національній практиці досвіду зарубіжних країн. 

В цьому аспекті все більше уваги у науковій літературі привертає питання співвідношення таких категорій як 

«оперативно-розшукова діяльність» та «кримінальна розвідка», яка широко вживається в практиці зарубіжних 

країн. 

На відміну від оперативно-розшукової діяльності, визначення якої закріплено на законодавчому рівні, сут-

ність категорії «кримінальна розвідка» більш повно розкрито у наукових працях. 

Визначення розвідувальної діяльності, закріплене у Законі України «Про розвідувальні органи України» [1] 

як діяльності, яка здійснюється спеціальними засобами  і методами з метою забезпечення визначених законом  

органів  державної влади  розвідувальною інформацією, сприяння реалізації та захисту національних інтересів, 

протидії за межами України зовнішнім загрозам національній безпеці України, стосується зовнішньої розвідува-

льної діяльності та не відображає сутності кримінальної розвідки, яка спрямована на отримання спеціальної ін-

формації про злочинні угрупування та напрями їх діяльності. 

Відповідно до проекту Закону «Про кримінальну розвідку» кримінальна розвідка визначається як форма вну-

трішньої розвідки, вид діяльності державних органів, спеціально створених для боротьби з організованою зло-
чинністю, яка здійснюється шляхом використання системи розвідувальних, пошукових, інформаційно-

аналітичних заходів, у т.ч. із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів, спрямованих на своє-

часне запобігання, виявлення і нейтралізацію реальних та потенційних загроз національним інтересам України 

від організованої злочинності, поширення корупції в органах державної влади, зрощення бізнесу і політики [2]. 
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Сенс кримінальної розвідки полягає в накопиченні розвідувальної інформації (criminal intelligence), яка від-

повідним чином аналізується. У результаті формуються висновки, які містять пропозиції щодо подальшого руху 

кримінального розслідування. Розвідувальну інформацію прийнято поділяти на два види:  

- стратегічну ( стосується довготермінових цілей правоохоронних органів. Вона зазвичай відображає поточні 

та перспективні тенденції у злочинному середовищі, загрози громадській безпеці та порядку тощо);  

- оперативну (забезпечує групу, яка бере участь у розслідуванні, версіями та висновками стосовно будь-яких 

протизаконних дій. Вона включає в себе припущення та висновки щодо організованих злочинних угруповань, 

груп або окремих осіб, втягнених у злочинну діяльність, їх методів, можливостей, вразливих місць тощо, які 

можуть бути використані в діяльності правоохоронних органів) [3, c. 9]. 

Отже метою кримінальної розвідки є отримання спеціальної інформації про організовані злочинні угрупу-

вання з метою розробки та вжиття комплексних заходів спрямованих на запобігання злочинним діянням. 

У зв‘язку з цим постає питання співвідношення розвідки з оперативно-розшуковою діяльностю, яка також 

одним із напрямів передбачає отримання інформації про злочинні угрупування та їх діяльність. 

Відповідно до Закону «Про оперативно-розшукову діяльність» це система гласних і негласних пошукових, 

розвідувальних та контр розвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-

технічних засобів [3, c. 9]. 

Із самого визначення є очевидним, що оперативно-розшукова діяльність також передбачає проведення розвідува-

льних заходів, разом з тим на відміну від кримінальної розвідки – це лише одна із складових такої діяльності. 

У зв‘язку з цим вбачається логічним визначення у Концепції розвитку кримінальної розвідки органів внутрі-

шніх справ України «кримінальної розвідки  як складової оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх 

справ, що є видом діяльності оперативних підрозділів ОВС з пошуку, отримання, фіксації, оцінювання, прогно-

зування та використання інформації за допомогою системи розвідувальних, пошукових, інформаційно-

аналітичних заходів, у т.ч. із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів, спрямованим на своє-

часне запобігання, виявлення й нейтралізацію реальних та потенційних кримінальних загроз суспільній безпеці, 

захист особи, держави і суспільства від злочинності» [4]. 

Слід зауважити, що підхід, відповідно до якого кримінальна розвідка є складовою оперативно-розшукової ді-

яльності є переважною у науковій доктрині. 

Досліджуючи сутність кримінальної розвідки,  М.П. Водько зауважує, що  термін «кримінальна розвідка» не 

може замінити термін «оперативно-розшукова діяльність», оскільки мета будь-якої розвідки – добування інфор-

мації, а ОРД, окрім пошуку розвідувальної інформації, ще й забезпечує її реалізацію шляхом прийняття від імені 

держави, передбачених чинним законодавством кримінально-процесуальних і інших рішень. Використання тер-

міна «кримінальна розвідка» замість ОРД обіднить зміст цієї діяльності, яка, маючи розвідувальний характер, є 

самостійним видом правоохоронної діяльності, найважливішим інструментом протидії кримінальним правопо-

рушенням [5]. 

Цінність інформації, яка отримується в результаті тих або інших оперативно-розшукових розвідувальних за-

ходів, в значній мірі визначається ступенем її правового статусу, тобто тим, наскільки вона має доказовий харак-

тер і може бути використана в подальших слідчих діях і безпосередньо в судовому процесі. Ця обставина відріз-

няє оперативно-розшукові розвідувальні заходи від інших видів розвідки, вимагає для їх проведення обґрунту-

вання згідно чинного законодавства та правового оформлення і документування одержаних розвідданих. [6] 

Таким чином, кримінальна розвідка, виступаючи самостійним комплексом заходів, спрямованих на отриман-

ня спеціальної інформації про кримінальну обстановку, злочинні угрупування та  їх діяльність тощо, в той же 

час може розглядатись як важлива складова оперативно-розшукової діяльності. 

Враховуючи зміщення акцентів на превентивну діяльність поліції, необхідність врахування сучасних тенден-

цій у злочинній сфері, появу нових видів злочинів, пов‘язаних з кіберпростором,  актуальним є законодавче вре-

гулювання організації та здійснення кримінальної розвідки з урахуванням вітчизняної практики та позитивного 

зарубіжного досвіду.  

Література: 

1. Про розвідувальні органи України: Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2135-12 

2. Про кримінальну розвідку: проект Закону [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id...27067... 

3. Criminal Intelligence. Manual for Analysts [Електронний ресурс]. – United Nations, 2011. – 96 c. – Режим дос-

тупу: https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal _Intelligence_for_Analysts.pdf. - 

Цитується за: О.В. Манжай Аналіз методології кримінальної розвідки в зарубіжних країнах / Вісник Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2016. - №3. – С. 256-264. 

4. Користін О. Є. Концепція розвитку кримінальної розвідки органів внутрішніх справ України / О. Є. Корис-

тін, С. В. Албул // Південноукраїнський правничий часопис. – 2015. – № 1. – С. 158-163. 

5. Водько Н. П. О содержании термина «криминальная разведка» / Н. П. Водько // Південноукраїнський пра-
вничий часопис. – 2016. – № 1. – С. 83-85.  

6. Шаптала С.М. Розвідувальна діяльність правоохоронних органів у сфері охорони економічної безпеки  

України. – Юридичний вісник. –  2012. – 2(23). – С. 133-136. 

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal%20_Intelligence_for_Analysts.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625728
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625728
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625728


91 

 

«ЗЛОДІЇ В ЗАКОНІ» ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ КРИМІНОГЕННОЇ ОБСТАНОВКИ В УКРАЇНІ 

 
Харкевич О.О., здобувач наукової лабораторії з проблем досудового розслідування 

Національної академії внутрішніх справ 

 
Сучасна організована злочинність не лише становить небезпеку для національних інтересів окремих держав, 

а й є прямою загрозою міжнародній безпеці, набуваючи транснаціонального характеру. Особливу небезпеку ор-

ганізована злочинність становить для країн із нестабільною соціально-політичною та економічною обстановкою, 

що знаходяться у стані економічної і політичної трансформації, до яких належить і Україна [1, с. 99]. 

Організовані групи і злочинні організації продовжують контролювати левову частку тіньового капіталу, про-

типравну діяльність, пов‘язану із розкраданням бюджетних коштів, легалізацією (відмиванням) доходів, одер-

жаних злочинним шляхом, організацією наркобізнесу, нелегальною міграцією тощо [2]. 

«Злодії у законі» займають лідируюче положення серед інших суб‘єктів організованої злочинності. Вони фо-

рмують певні правила і традиції злочинного світу, створюють злочинні групи та злочинні організації, згуртову-

ють навколо себе людей, які бажають займатися кримінальною діяльністю. Тим не менше, дуже складно назвати 

загальну кількість лідерів і авторитетів злочинного світу, оскільки офіційна статистика відсутня [3]. За деякими 

даними окремих фахівців [4, с. 37] постійна кількість, яка нині перебуває в Україні, становить близько 20-25 

«коронованих» осіб [4, с. 38]. 

Останнім часом простежується активізація діяльності «злодіїв у законі», а саме вихідців із Російської Феде-

рації та Грузії. Це пояснюється тим, що в цих країнах за належність до осіб, віднесених до категорії «злодіїв у 

законі», притягують до кримінальної відповідальності. Як наслідок, багато представників цього специфічного 

кримінального елементу почали шукати і знаходити кримінальний заробіток та притулок в Україні. 

Створення ЗО є передумовою злочинної діяльності декількох осіб, що охоплює собою, як правило, певну су-

купність взаємопов'язаних злочинів. З цього боку воно не вписується у готування до злочину, ознаки якого вка-

зані у ч. 1 ст. 14 КК України, і становить по суті якісно іншу форму злочинної поведінки - своєрідне готування 

до тривалої колективної злочинної діяльності. 

Створення ЗО проявляється у вчиненні різноманітних діянь, спрямованих, з одного боку, на формування са-

мого по собі злочинного об'єднання, з іншого - на його підготовку до здійснення злочинної діяльності. 

Формування ЗО означає насамперед виникнення стійкого осередку осіб, згуртованих на тривалу спільну зло-

чинну діяльність і відповідним чином для цього організованих. Особливого значення у створенні ЗО набувають 

дії, спрямовані на пошук майбутніх членів організації, а також їх психологічну обробку - з метою вироблення 

позитивного ставлення до злочинної моралі. готовності реалізувати власні потреби та інтереси протиправним 

шляхом, здатності брати участь у злочинах, а також перебувати у складі угруповання. Окремо потрібно зазначи-

ти про ствердження субординації у стосунках. Формується структура ЗО, із виділенням керівника (керівного 

ядра), а в окремих випадках - відносно автономних підрозділів. Встановлюється нормативна основа функціону-

вання ЗО - єдині правила поведінки та санкцій за їх недотримання. Мають місце і інші аспекти організації угру-

повання у єдине ціле. 

Закономірними для злочинних організацій є діючі усередині них ціннісні орієнтації, норми поведінки як у 

сфері взаємини членів такої групи між собою, так і із зовнішнім миром. Найчастіше – це суміш законів загаль-

нокримінального світу з нормами цинічного кримінального бізнесу і тіньової економіки. 

Досить поширеною є практика формування статистики щодо функціонування злочинних організацій як у по-

страдянських країнах, так і в Україні. В той же час вона формується складно. Наскільки ці відомості відповіда-

ють реальному стану справ – невідомо, тому що в поле зору правоохоронних органів не потрапляють (або пот-

рапляють, але згодом «випадають») більшість злочинних організацій, що діють у сфері економічної діяльності, 

наркобізнесу, торгівлі краденими автомобілями, зброєю, предметами старовини, мистецтва та ін. 
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Підводячи риску під вище зазначеним, слід відмітити, що враховуючи вимоги сьогодення й перспективи єв-

ропейської інтеграції України, формування дієвого механізму протидії цьому явищу, реформування уже існую-

чого має ґрунтуватись на її сучасному та глибокому кримінологічному дослідженні. Аналізу потребують не ли-

ше аспекти визначення понятійного апарату проблем створення злочинних організацій та їх злочинної діяльнос-

ті, а й з'ясування факторів, що и детермінують її на сучасному етапі розвитку нашої держави та суспільства. Бе-

ручи до уваги високу здатність злочинних організацій пристосування зовнішніх умов і стійкості в самозбере-

женні, лише її постійне наукове пізнання в динаміці може створити такий науковий базис, що відображатиме її 

суть і особливості. 
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Національної академії внутрішніх справ 

 

Інформаційне забезпечення та планування процесу розкриття злочинів є запорукою успішного втілення в 

життя ефективного протистояння такому асоціальному явищу як злочинність. 

Розв'язання проблем, пов'язаних з негласним проникненням у злочинне середовище, неможливе без упоряд-

кування підходів до його інформаційного забезпечення (інформаційний - стосується інформації як сукупності 

відомостей або сигналів, що містяться де-небудь або що передаються від одного об'єкта іншому [1, с. 403]; за-

безпечення - дія за значенням забезпечити - 1) постачати щось у достатній кількості, задовольняти кого-, що-

небудь у якихось потребах; 2) створювати надійні умови для здійснення чого-небудь; гарантувати щось [1, 

с. 280-281]). 

Отже, інформаційне забезпечення негласного проникнення в злочинне середовище являє собою циркуляційний 

процес збирання, обробки, переосмислення й збереження інформації, висування гіпотез, що уможливлює таке 

проникнення. Можна вирізнити такі сектори інформаційного поля, що потребують оперативного втручання з 

метою інформаційного забезпечення негласного проникнення в злочинне середовище: 

- інфраструктура злочинного середовища, що живить організовані злочинні формування й постачає резерви на 

їх поповнення; 

- сфери та об'єкти, що становлять інтерес для організованих злочинних формувань (наприклад, банківські 

установи, сфери стягування податків і розподілення бюджетних коштів, біржі, банки, дилерські й брокерські 

контори, пункти прокату та лізингу, парабанківські установи, торгові доми, оптові, збутові й постачальні органі-

зації, Інтернет-ресурс, місця підпільного виробництва, переробки, система складських приміщень і т. ін.); 

- сфера сімейно-побутових стосунків і «обслуговування» кримінального елементу (близькі й далекі родичі; 

торговельні об'єкти з престижними товарами; ресторани, кафе, казино, інші розважальні заклади; повії; постача-

льники наркотиків; працівники й завсідники більярдних; обслуговуючий персонал лазень, басейнів, спорткомп-

лексів; масажисти, лікарі тощо). 

У ході проведення негласного проникнення в злочинне середовище інформація, що надходить із різних дже-

рел, може містити загальні відомості, що характеризують безпосередньо об'єкт, який становить оперативний ін-

терес, або бути такою, що прямо чи опосередковано вказує на причетність останніх до злочинної діяльності. 

Досліджуючи способи руху інформації між членами злочинних груп, з позиції соціальної й кримінальної 

психології, вирізняють такі види зв'язку: повний - кожен член групи встановлює інформаційний зв'язок з кожним 

іншим її членом, будучи при цьому підконтрольним лідеру групи; круговий - рух інформації відбувається від 

лідера до члена групи по колу; ланцюг - розірване коло, тобто інформація від лідера рухається від одного члена 

до іншого так, що третій не знає, хто її передав другому, а другий - хто стоїть у четвертій ланці ланцюга; колесо - 

тільки лідер має зв'язок з кожним із членів групи, інші між собою не спілкуються й часто зовсім не знають один 

одного; коло зі стрижнем - лідер тримає зв'язок з одним членом групи, а той самий, у свою чергу, - з усіма ін-

шими; комбінований - лідер для передачі інформації членам групи користується двома чи більше зазначеними 

вище видами зв'язку [2, с. 143-145; 3]. 
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Такі запобіжні заходи, до яких удаються учасники організованих формувань, ускладнюють, а часто й унемо-

жливлюють пряме одержання інформації з оперативних джерел, що забезпечує оперативно-розшукову тактику 

припинення злочинів, а також впровадження до них джерела інформації. Тому важливого значення набуває оде-

ржання опосередкованої оперативної інформації, що являє собою індивідуальну інтерпретацію інформації. Ін-

акше кажучи, ідеться про інформацію, що просочується з «епіцентрів» кримінального середовища у сферу: об'є-

ктів інфраструктури, що забезпечують функціонування злочинних технологій; інтимних зв'язків лідерів, членів 

організованих злочинних угруповань та їх прибічників; сімейно-побутових, родинних стосунків; дозвілля; «об-

слуговування» кримінального елементу. 

Відтак тактично виправданим буде детальне вивчення всіх без винятку сфер спілкування виявлених фігуран-

тів. Тому отримана в такий спосіб інформація матиме досить опосередкований характер. Але недооцінювати її 

не можна, оскільки: по-перше, при множинності й повторюваності збільшується її вірогідність, по-друге, що да-

лі від активного злочинного середовища перебуває оперативне джерело інформації, то легше його конспірувати. 

Крім того, через опосередковане інформаційне поле можливе успішніше проведення оперативних комбінацій із 

впровадження в злочинні групи джерел інформації [2, с. 144-145; 3]. 

Ступінь вірогідності інформації залежить від надійності джерел її одержання, тому стосовно них має застосо-

вуватися шкала надійності й вірогідності, в основу якої можуть бути покладені такі ознаки: надійність джерела 
(абсолютна, звичайна, достатня, недостатня, сумнівна, не можна визначити); вірогідність інформації (підтвер-

джується даними з інших джерел, імовірна, можлива, сумнівна, неправдоподібна) [4, с. 124-125; 3]. 

Отже, традиційні програми одержання інформації, що використовують у звичайному оперативному пошуку 

(виявленні осіб і фактів, що становлять оперативний інтерес), вдосконалюються, коло джерел інформації розши-

рюється. До того ж поступово відбувається диференціація оперативних джерел інформації з метою одержання 

спеціалізованої оперативної інформації оперативно-тактичного значення для вирішення цільових завдань негла-

сного проникнення в злочинне середовище. Центральною організаційною ланкою при цьому слід визнати видо-

ву оцінку оперативної обстановки, що сприяє з'ясуванню реальних потреб не тільки в кількісному, а й, що голо-

вне, в якісному складі джерел інформації, неоднорідної за багатьма особистими, професійними й функціональ-

ними характеристиками. Власне, йдеться про моделювання джерел оперативної інформації. 

З урахуванням наведених суджень пропонуємо наступне визначення інформаційно-аналітичного забезпечен-
ня у контексті здійснення оперативно-розшукової діяльності щодо розкриття злочинів – це підсистема інтегро-

ваної системи правоохоронних органів зі створення, накопичення, обробки та використання інформації операти-

вно-розшукового характеру, на виході якої знаходиться інформаційний продукт, що становить оперативну цін-

ність для вирішення завдань, пов'язаних з розкриттям злочинів 

Таким чином, інформаційне забезпечення негласного проникнення в злочинне середовище складається з: 

- загального інформаційного забезпечення: вивчення кримінального середовища, його інфраструктури та суб-

культури «законів», сфер впливу (ці завдання входять до компетенції інформаційно-аналітичних підрозділів, а 

також підрозділів оперативного й аналітичного пошуку); створення спеціалізованих інформаційних систем для 

збереження й обробки інформації, що надходить; добір, навчання й підготовка суб'єктів проникнення тощо; 

- спеціального інформаційного забезпечення, що передбачає вивчення й оцінку: оперативно-розшукової ситу-

ації з позиції необхідності впровадження, визначення його цілей і завдань; об'єкта впровадження, його структури 

та ієрархічної будови; спрямованості та змісту злочинної діяльності формування; а також формування висновків 

із зазначенням вимог, яким має відповідати такий суб'єкт, сфери й можливостей його проникнення, факторів 

ризику, наявності спеціальної підготовки. 

Література: 
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ 

«Перун», 2002. - 1440 с. 

2. Бирюков Г.М. Основы оперативно-тактического обеспечения раскрытия подразделениями уголовного ро-

зыска преступлений, совершаемых группами лиц, имеющими признаки организованных преступных групп: 

Дис. ... канд. юрид. наук: 21.07.04. - К., 1999. - 285 с. 

3. Пеньков С. В.  Інформаційне забезпечення негласного проникнення в злочинне середовище / С. В. Пеньков 

// Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. - № 3. - С. 161-164.  

4. Некрасов В.А. Проблемы негласного проникновения в преступную среду: Дис. ... канд. юрид. наук: 

21.07.04. - Х., 2001. - 303 с. 

 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625728


94 

 

ТАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ СЦЕНАРНОГО АНАЛІЗУ ЗАДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ  

УМИСНОГО ВБИВСТВА, ЩО ЗАВЧАСНО ГОТУЄТЬСЯ 

 

Цільмак О.М., професор кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії 

Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор 
 

Успішність та результативність оперативно-розшукової діяльності найбільшою мірою залежить від уміння 

оперативних співробітників обрати найбільш надійні та ефективні методи. Одним із ефективних методів  опера-

тивно-розшукової діяльності є метод сценарного аналізу. 

Метод сценарного аналізу – це спосіб розробки та використання сценаріїв, тобто більш-менш систематизова-

них і внутрішньо логічних картин можливого майбутнього [1]. Він застосовується у політиці, економіці, марке-

тингу, менеджменті, соціології та інших галузях.  

Головними правилами застосування методу сценарного аналізу є: 

– сценарний аналіз слід проводити зі чітко сформульованою метою та чітко поставленими завданнями, щоб 

витрачені на його реалізацію ресурси були виправдані; 
– необхідно одночасно реалізовувати декілька стратегій певного сценарію до тих пір, поки майбутнє не стане 

найбільш передбачуваним; 

– рекомендована кількість сценаріїв – 5-7 (саме таку кількість може одночасно ефективно аналізувати людина); 
– усі можливі сценарії майбутнього повинні якомога повніше враховувати весь спектр того, що може відбу-

тися в майбутньому, тобто бути максимально повними і вичерпними; 

– розроблені сценарії повинні відображати якісно різні варіанти майбутнього;  

– розроблені сценарії повинні бути найбільш правдоподібними; 

– розроблені сценарії повинні взаємно виключати один одного, тобто виникнення одного з них обов'язково 

визначає неможливість виникнення інших; 

– кожен сценарій повинен бути внутрішньо узгодженим [2]; 

– сценарії повинні якісно або структурно відрізнятися один від одного; 
– при розробці сценаріїв обов‘язково треба прогнозувати майбутні події які будуть: а) стабільно-

прогнозованими; б) відносно-прогнозованими; в) непрогнозованими;  

– набір сценаріїв повинен бути досить комплексним, задля того щоби охоплювати найбільш актуальні аспек-

ти зовнішньої невизначеності [2]; 

– сценарії можна розробляти або в напрямку від сьогодення до майбутнього, або за допомогою ретроспекти-

вного підходу, або аналізуючи минулі події [2]; 

– сценарії повинні базуватися на кількісних фактах і мати кількісне вираження [2]; 

– необхідно обов‘язково аналізувати усі минулі тенденції задля кращого розуміння можливого рівня невизна-

ченості та мінливості зовнішнього середовища. 

Нами пропонується приклад застосування методу сценарного аналізу під час вжиття профілактичних заходів 

щодо попередження скоєння умисного вбивства, що завчасно готується. 

Отже, метод сценарного аналізу є груповим методом, який базується на вже отриманій певній інформації. Й 

тому, перед застосування зазначеного методу оперативним співробітникам необхідно зібрати якомога більше 

інформації щодо особи чи групи осіб, які готуються до скоєння умисного вбивства, імовірної жертви, ступеню 

підготовки до скоєння умисного вбивства та ін. 

Потім, групі оперативних співробітників, яка була задіяна для збору інформації стосовно реально можливого 

умисного вбивства, що готується, пропонується зібратися на нараді, на якій вони повинні: 

1. Повідомити усю відому їм інформацію. Слід зазначити, що під час процесу повідомлення інформації необ-

хідно її обов‘язково фіксувати на аркуші формату А1, використовуючи ключові словосполучення або прості ре-

чення. Краще використовувати табличний варіант фіксації.  

2. Проаналізувати усю отриману інформацію та відокремити з неї факти, невизначеності, здогадки та домис-

ли. Слід кожне ключове словосполучення або просте речення позначати буквами: Ф - факт, Н –невизначеність, З – 

здогадка та Д – домисел.  

Зафіксувати у таблиці усі факти на окремому аркуші формату А1. 

3. Ранжувати домисли та здогадки за ступенем їх ймовірності та зафіксувати на окремих аркушах формату 

А 4. Слід зазначити, що усі невизначеності, здогадки та домисли слід обов‘язково перевірити. 

4. На основі отриманої інформації розробити сценарії імовірного розвитку злочинного явища (не більше си-

ми). Кожен сценарій є моделлю того, як різні елементи можуть взаємодіяти при певних умовах [1].  

Сценарій – це опис картини майбутнього, що складається з узгоджених, логічно взаємопов'язаних подій, пос-

лідовності кроків та епізодів, які з певною ймовірністю ведуть до прогнозованого варіанту розвитку певної ситу-

ації. Сценарій - це ретельно продумана відповідь на запитання: «Що станеться, якщо ...?». Для цього необхідно: 
4.1. Генерувати ідеї про найкращий варіант розвитку подій з різними позитивними результатами (за допомогою 

методу «мозкового штурму»). Слід розробити два або три сценарії з різними змістом позитивних результатів. 

4.2. Сформулювати у загальному вигляді кожний варіант оптимістичного сценарію розвитку подій злочинно-

го явища та описати їх на окремих аркушах формату А4. 
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4.3. Генерувати ідеї щодо песимістичного сценарію розвитку подій злочинного явища (два або три), тобто 
про найгірші варіанти розвитку подій з різними негативними результатами. 

4.4. Сформувати у загальному вигляді кожний варіант песимістичного сценарію розвитку подій злочинного 
явища та описати їх на окремих аркушах формату А4. 

5. Проаналізувати кожний окремо сценарій та: 
– встановити їх логіку; 
– визначити рівень реалістичності кожного з них; 
– визначити можливості їх реалізації; 
– встановити які фактори треба окремо дослідити та уточнити; 
– оцінити ступінь ймовірності настання подій, на яких ґрунтуються сценарії;  
– коригувати за необхідністю; 
– ранжувати за ступенем важливості та мірою невизначеності;  
– обрати з них найбільш імовірний;  
6. Змоделювати події на яких ґрунтуються сценарії (із застосуванням схем, креслень, діаграм, таблиць тощо). 
7. Оцінити зовнішньообумовлені та внутрішньо обумовлені ризики, що пов'язані із кожним сценарієм. Сту-

пінь небезпечності подій за кожним сценарієм слід ранжувати за такими рівнями: 
1) критичний рівень – надмірно небезпечний розвиток подій за цим сценарієм, він призведе до втрат та нане-

се колосальні збитки; 
2) високий рівень – дуже небезпечний розвиток подій за цим сценарієм для імовірної жертви та для оператив-

них співробітників; 
3) середній рівень – небезпечний розвиток подій за цим сценарієм для імовірної жертви та для оперативних 

співробітників; 
4) низький рівень (гранично допустимий) – розвиток подій за цим сценарієм має мінімальний вплив на імові-

рну жертву та оперативних співробітників; 
5) незначний рівень – розвиток подій за цим сценарієм є прогнозовано-адекватним. 
Слід зазначити, що можливі такі фактори виникнення ризиків [6]: 
1) фактори ризику непрогнозних ситуацій, спричинених невизначеністю ситуації; 
2) фактори форс-мажорного ризику; 
3) фактори інформаційного ризику, що обумовлені неповнотою, невизначеністю, недостовірністю, неодно-

значністю початкової інформації. 
8. Побудувати сценарні матриці у відповідності до кожного розробленого сценарію. 
Слід зазначити, що міру розвитку фактичних обставин буде видно який конкретний сценарій з усіх розробле-

них є найбільш реальним. 
Отже, модифікований нами метод сценарного аналізу буде сприяти: 1) детальному прогнозуванню послідов-

ності подій, які при різних варіантах розвитку з прогнозованою вірогідністю можуть запобігти скоєнню реально 
можливого умисного вбивства, що завчасно готується; 2) виявленню й нейтралізації обставин, причин та умов, 
які можуть обумовлювати скоєння умисного вбивства, що завчасно готується; 3) попередженню переходу пев-
них осіб на злочинний шлях; 4) попередженню реально можливих завчасно підготовлюваних вбивств (в тому 
числі тих й що готуються); 5) підвищенню ефективності оперативно-розшукової діяльності щодо попередження 
умисного вбивства, що завчасно готується. 
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Взаємодія – одна з основних філософських категорій, яка відображає процеси впливу різних об‘єктів один на 

одного, їхню взаємну обумовленість та зміну стану або взаємоперехід, а також породження одним об‘єктом ін-
шого [1, с. 36]. На сьогодні результативна протидія організованій злочинності досягається шляхом поєднання 
зусиль усіх органів і підрозділів Національної поліції, забезпечення належного рівня їх взаємодії [3, с. 52].  

Розуміючи важливість наукового обґрунтування оптимальних форм та методів взаємодії, дослідженню цього 
питання присвячено значну кількість наукових праць. За різних часів питання організації взаємодії оперативних 
підрозділів у протидії злочинам були предметом наукових розробок С.В. Албула, К.В. Антонова, Л.І. Аркуші, 
В.М. Атмажитова, В.Д. Берназа, М.П. Водька, В.Л. Грохольського, В.П. Захарова, І.П. Козаченка, 
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Д.Й. Никифорчука, В.Л. Ортинського, М.Б. Саакяна, І.В. Сервецького, В.Є. Тарасенка, Р.В. Тарасенка, 
В.В. Шендрика, І.Р. Шинкаренка, О.О. Юхна, Х.П. Ярмакі та інших дослідників. Аналітичний огляд наукових 
праць свідчить, що питання взаємодії у протидії злочинам сьогодні залишається ще недостатньо дослідженим.  

Взаємодія у протидії злочинності являє собою засновану на законах та підзаконних актах, погоджену за метою, 

місцем та часом діяльність різних ланок системи відповідного правоохоронного органу в боротьбі зі злочинніс-

тю [2, с. 116]. Не можна також не погодитись із тим, що взаємодія – це взаємозв‘язок органів і посадових осіб, 

які забезпечують правильне співвідношення повноважень, методів і засобів, які притаманні кожному із учасни-

ків взаємодії [4, с. 156].  

Взаємодія може бути внутрішньою (у межах однієї системи) і зовнішньою – між оперативними підрозділами 

двох і більше державних органів України, уповноважених здійснювати ОРД, іншими державними органами, 

громадськими організаціями і установами, громадськістю тощо [5, с. 61]. До напрямів зовнішньої взаємодії ми 

відносимо взаємодію з іншими правоохоронними та судовими органами, державними та громадськими організа-

ціями, установами та громадськістю. Відповідно до форми взаємодія може бути організаційною і тактичною. 

Слід зазначити, що у протидії злочинам взаємодія підрозділів Національної поліції України з іншими суб‘єктами 

може полягати у спільному плануванні та здійсненні окремих оперативно-розшукових заходів; забезпеченні ле-

гендування певних оперативно-розшукових заходів, здійснюваних оперативними підрозділами; тощо.  

Серед основних завдань органів виконання покарань визначені: забезпечення здійснення заходів стосовно за-

побігання вчиненню кримінальних правопорушень і дисциплінарних проступків засудженими та особами, узя-

тими під варту, а також заходів щодо них для припинення кримінальних правопорушень і дисциплінарних про-

ступків; виявлення кримінальних правопорушень, учинених в органах і установах; здійснення контролю за по-

ведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням; забезпечення власної системи внутріш-

ньої безпеки тощо. Крім цього, ці органи організовують та контролюють оперативно-розшукову діяльність уста-

нов виконання покарань та слідчих ізоляторів, налагоджують взаємодію з органами, до складу яких входять під-

розділи, що провадять таку діяльність [5, с. 63]. У цій діяльності органи виконання покарань здійснюють взає-

модію з іншими суб'єктами протидії організовані злочинності, зокрема з Національною поліцією України. 

Основними завданнями такої взаємодії є:  

а) надання взаємної допомоги в попередженні, виявленні, припиненні та розкритті злочинів на територіях та 

об‘єктах оперативного обслуговування;  

б) виявлення та розкриття злочинів, вчинених засудженими та заарештованими до їх прибуття у слідчий ізо-

лятор чи установу виконання покарань;  

в) виявлення протиправних намірів засуджених та заарештованих, а також їх зв‘язків, направлених на актив-

ну протидію законним вимогам адміністрації слідчих ізоляторів і установ виконання покарань по забезпеченню 

встановленого порядку відбування покарання, а також вчинення злочинів та інших правопорушень в установах 

кримінально-виконавчої системи;  

г) розшук і затримання заарештованих та засуджених, які скоїли втечу з місць позбавлення волі або з-під вар-

ти, із спеціалізованого лікувального закладу, а також засуджених, які ухиляються від відбування покарання у 

виді позбавлення або обмеження волі;  

д) викриття подальших злочинних намірів засуджених після їх звільнення із слідчого ізолятору та установ 

виконання покарань;  

є) забезпечення безпеки діяльності органів Національної поліції та органів і установ кримінально-виконавчої 

системи, особистої безпеки працівників, їх близьких родичів [4, с. 166; 5, с. 66]. 

Щодо взаємодії підрозділів Національної поліції та установ виконання покарань у протидії організованій 

злочинності може здійснюватися за наступними напрямами: 

- проведення спільних чи узгоджених оперативно-розшукових заходів щодо запобігання та розкриття злочи-

нів, встановлення осіб, які їх готують, вчиняють або вже вчинили; 

- організація та проведення комплексу оперативно-розшукових заходів  стосовно осіб, які утримуються в ізо-

ляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах та установах виконання покарань за вчинення злочинів з ме-

тою одержання інформації про підготовку та вчинення злочинів, причини та умови, що їм сприяли, осіб, до них 

причетних;  

- виявлення та розкриття злочинів, учинених засудженими та заарештованими до їх прибуття у слідчий ізо-

лятор чи установу виконання покарань (у тому числі, злочинів минулих років);  

- викриття подальших злочинних намірів засуджених після їх звільнення із установ виконання покарань;  

- виявлення протиправних намірів затриманих, заарештованих та засуджених, а також їх зв‘язків, направле-

них на активну протидію розслідуванню, законним вимогам адміністрації установ виконання покарання, а також 

учинення злочинів та інших правопорушень в установах кримінально-виконавчої системи; 

- проведення комплексу оперативно-розшукових заходів щодо розшуку і затримання заарештованих та засу-

джених, які скоїли втечу з місць позбавлення волі або з під варти; 

- взаємообмін оперативною інформацією тощо. 

Використання тієї чи іншої форми взаємодії визначається специфікою завдання, оперативною обстановкою, 

особливостями функцій суб‘єктів взаємодії тощо.  

Необхідно зазначити, що викладені нами форми, напрями та шляхи взаємодії Національної поліції України з 

органами виконання покарань у протидії організованій злочинності, звичайно, не вичерпуються наведеним пе-
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реліком. Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що особливе значення для організації взаємодії Національної 

поліції України з органами виконання покарань у протидії організованій злочинності мають ініціатива і творчий 

підхід до використання змісту основних його принципів, форм та методів, які, на наш погляд, є способами вдос-

коналення протиріч, що виникають між суб‘єктами в ході взаємодії. 
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Проблематика боротьби зі злочинністю, особливо з організованими транснаціональними формами злочинно-

сті, наразі набуває ще більше актуальності та глобального характеру. Найбільш суспільно-небезпечними та роз-

повсюдженими видами злочинів є організована транснаціональна злочинність, міжнародний тероризм, торгівля 

людьми, незаконна міграція, наркобізнес, торгівля зброєю та інші, які становлять небезпеку не тільки для Украї-

ни чи окремих держав, але й для всього людства, що потребує спільних зусиль і повсякденного міжнародного 

співробітництва правоохоронних органів. 

Указом Президента схвалено концепцію державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю 

[1]. До основних напрямів реалізації Концепції було віднесено: удосконалення існуючих та розроблення нових 

методів боротьби з організованою злочинністю з метою недопущення подальшої консолідації організованих 

злочинних угруповань, подальшого зменшення їх впливу на суспільство на національному та регіональному рів-

нях; продовження міжнародного співробітництва вітчизняних правоохоронних органів із відповідними органами 

іноземних держав. 

Міжнародна правова допомога у кримінальних справах - це передбачена міжнародними договорами, націона-

льним кримінально-процесуальним законодавством та заснована на принципі взаємності форма міжнародного 

співробітництва, що полягає у проведенні компетентними органами запитуваної держави на її території проце-

суальних дій та оперативно-розшукових заходів у зв'язку з виконанням доручень та з метою сприяння розсліду-

ванню кримінального провадження, що підслідне компетентним органам запитуючої договірної сторони [2, с. 

230].  Стаття 5-1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» визначає міжнародне співробітництво 

у сфері оперативно-розшукової діяльності як: «Співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності між 

міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними органами, до складу яких вхо-

дять оперативні підрозділи, та правоохоронними і спеціальними службами інших держав, які мають у своєму 

складі відповідні підрозділи, а також з міжнародними правоохоронними організаціями здійснюється відповідно 

до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних 

правоохоронних організацій, членом яких є Україна» [3].  

Для забезпечення ефективного і оперативного виконання завдань міжнародного співробітництва у розкритті 

та розслідуванні злочинів активно використовується допомога Інтерполу та Європолу. Відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. № 220 «Про Національне центральне бюро Інтерполу» взає-

модія правоохоронних органів України з компетентними органами зарубіжних держав щодо рішення питань бо-

ротьби зі злочинами, що мають транснаціональний характер, здійснюється через Національне центральне бюро 

Інтерполу. [4; 5, с. 86].  В Україні Інтерпол представляє Національне центральне бюро (далі НЦБ) Інтерполу. 

Розглядаючи питання оперативно-розшукової компетенції НЦБ Інтерполу в Україні, слід звернути увагу на по-

ложення, які містяться у відомчих нормативних актах, зокрема, у наказі МВС України «Про створення підрозді-

лів Укрбюро Інтерполу» від 15.02.1995 р., № 104, де передбачено залучення співробітників Інтерполу до прове-

дення оперативно-розшукових, оперативно-профілактичних та інших дій. Тобто, на співробітників Інтерполу не 
покладається безпосереднє виконання оперативних функцій, проте вони включаються до складу слідчо-

оперативних груп, контролюють процес реалізації заходів, здійснюють перевірку за базами даних Інтерполу під 

час рейдів та перевірок, надають відповідні консультації [6].  
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Важливим кроком у сфері боротьби з організованою злочинністю міжнародного характеру стало створення 

Європолу (Європейське управління поліції). До основних позитивних рис співробітництва з Європолом дослід-

ники відносять: міжвідомче співробітництво (поліція, прикордонна служба, митна служба, жандармерія (з без-

посереднім доступом до національних баз даних); багатомовна платформа співробітництва – Бюро офіцерів 

зв‘язку; безпечна, швидка, вигідна система обміну інформацією; вивчення ситуації щодо злочинності в Європі; 

надання допомоги в проведенні заходів і розслідувань – аналіз, експертизи, спільні оперативно-слідчі групи 

(JIT); проекти навчання і спеціалізовані тренінги; обмін знаннями Portal EuroOPS, Knowledge Center [7, с. 21].   

Як і Інтерпол, Європол не має виконавчих повноважень, не проводить безпосередньо оперативно-розшукових 

заходів і розслідування кримінальних справ. Він надає підтримку правоохоронним органам держав- учасниць у 

вигляді: забезпечення обміну інформацією між державами- учасницями; забезпечення обміну інформацією з 

третіми державами відповідно до положень окремих актів; надання інформації щодо будь-яких зв'язків, виявле-

них між розслідуваними злочинами; готує стратегічні звіти (зокрема, формулює загрози), здійснює загальне дос-

лідження зло чинності; надає експертну та технічну підтримку в рамках проведення слідчих дій та оперативно-

розшукових заходів країнами-учасницями; сприяє гармонізації процедур розслідування країн-учасниць; органі-

зовує та забезпечує проведення навчально-практичних тренінгів з питань протидії злочинності [8, с. 55]. Щодо 

подальшого співробітництва України та Європолу, то дослідниками визначається певний прогрес, наша країна 

поступово долучається до перспективних контактів.   Угоду між Україною та Європейскьми поліцейским офісом 

про стратегічне співробітництво було ратифіковано Законом України від 5 жовтня 2010 року. Угода набрала 

чинності  16 листопада 2011 року. [9]. 

Залишається невирішеною проблема розробки системи ―транскордонних оперативно-розшукових заходів‖ у 

боротьбі з міжнародною злочинністю, правової бази їх проведення, механізму дій щодо одержання й викорис-

тання оперативної інформації. Розвиток нових складних транскордонних оперативно-розшукових заходів, таких 

як легендовані підприємства, установи і організації, підвищуватиме ефективність міжнародної боротьби зі зло-

чинністю [7, с. 19].  

Міжнародне співробітництво держав знаходиться у постійному русі самовдосконалення й тому може приро-

дно змінюватися, поповнюватися новими формами. Необхідним є удосконалення законодавчого та нормативно- 

правового регулювання залучення матеріалів оперативно-розшукової діяльності до кримінальної справи у випа-

дку їх отримання у порядку міжнародної правової допомоги. Слід удосконалювати методи збирання оперативної 

інформації на міжнародному рівні з метою встановлення діяльності організованих злочинних угрупувань, їх 

структури, перехоплення відповідної інформації протиправного характеру; забезпечення захисту потерпілих і 

свідків; розроблення механізмів, які дозволять забезпечити вилучення незаконних доходів, і, таким чином, спри-

яти їх конфіскації та відшкодуванню заподіяних злочином збитків. З огляду на катастрофічну ситуацію із повер-

ненням в Україну доходів і майна, одержаних внаслідок корупційних злочинів, злочинів учинених в рамках ор-

ганізованої злочинної діяльності, прийняття нових прогресивних законів, які усувають «прогалини» у старому 

законодавстві та унеможливлюють різноманітні схеми виводу злочинного капіталу із країни, є тими реальними 

діями із відновлення справедливості у суспільстві та покаранні винних осіб.  
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ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТЕОРЕТИЧНИХ ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ МЕТОДИКИ  

(ТЕХНОЛОГІЇ) ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИМИ ЗАХОДАМИ 

 

Шинкаренко І.Р., професор кафедри ОРД та СТ  Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, професор 
 

Розвиток сучасного уявлення про зміст протидії злочинності та наявність негласного розслідування у вигляді 

проведення НС(Р)Д під час кримінального провадження, які за змістом співпадають з оперативно-технічними 

заходами під час оперативно-розшукового провадження, фактично об‘єднали криміналістичну методику та ме-

тодику попередження виявлення та припинення злочинів під час оперативно-розшукового провадження. Визна-

чати витоки оперативно-розшукової методики слід починати з визначення ґенези виникнення криміналістичної 

методики розслідування злочинів. Причому слід враховувати, що вивчаючи будь-яку категорію як систему, не-

обхідно спочатку отримати відповідь на питання про те, як ця система виникла, які основні етапи у своєму роз-

витку проходила, чим вона стала тепер і які її історичні перспективи? [1]. 

На теренах України, що входила до Російської імперії, однією з перших робіт з криміналістичної методики вва-

жається виданий у 1724 році опис рекомендацій по проведенню допитів, обшуків і інших слідчих дій, який був на-

писаний Іваном Посошковим «Про мізерність і багатство» [2]. Окрім означеної роботи, у XVIII ст. в Росії не було 

жодної роботи з методики розслідування злочинів, у тому числі з використанням злочинного досвіду. Наприклад, 

широко відомий випадок залучення до розшукової роботи правоохоронними органами Російської імперії XVIII ст. 

Ваньки-каїна (Ивана Осипова), який у своїй практиці використовував особливий метод розшуку і ототожнення 

злочинця за властивим для нього способом скоєння злочину. Цей метод був розроблений на основі власного кри-

мінального «почерку» [3, с. 65, 66]. 

Фактично це було реалізацією негласного розслідування та сприяли формуванню діяльнісної складової опе-

ративно-розшукової та криміналістичної методики. Означене було обумовлене кількісним і якісним станом зло-

чинності XVIII–XIX ст., яка складала значну загрозу суспільству на теренах України.  По-друге, відсутністю 

знань і умінь у працівників поліції з ознак злочинної діяльності та методики її виявлення, що обумовила необ-

хідність використання злочинного досвіду інших осіб. По-третє, відсутність відповідного наукового осмислення 

розкриття, розслідування і попередження злочинів. 

Такий стан протидії злочинності у першій половині XIX ст. сприяв написанню Я. Баришевим, В. Казанським, 

Е. Колоколовим, В. Линовським, Ф. Наливкиним, В. Назнанським, Адр. Неклюдовим, Н. Орловим та ін. праць, 

що мали комплексний характер. Твори означених авторів сприяли формуванню в першій половині XIX ст. на 

теренах Російської імперії  нової галузі знань –криміналістична методика розслідування злочинів. У той же час у 

другій половині XIX – на початку ХХ ст. в Росії, у тому числі й Україні, відзначалося значне збільшення числа 

кримінальних злочинів. Так, у порівнянні з 1850 р. рівень злочинності в 1911–1913 рр. виріс в 3,4 раза [4, с. 163]. 

Саме це і призвело до необхідності розробки нових ефективних засобів і методів розкриття і розслідування 

злочинів на основі досягнень природних і технічних наук. Це сприяло виникненню нової галузі наукового знан-

ня, яку Рудольф-Арчібальд Рейс називав «науковою поліцією», або «технічною поліцією», або «технічними ме-

тодами слідчого провадження», А. Вейнгардт – «кримінальною тактикою», В. Штебер – «кримінальною поліці-

єю», Г. Шнейкерт – «кримінальною технікою», а Ганс Гросс – «криміналістикою». 

В основу наукових досліджень перших криміналістів на теренах Російської імперії були покладені ідеї зару-

біжних учених-практиків: Г. Гросс, А. Вейнгардт, Р. Рейс, Х. Вучетич, Ч. Ломброзо і С. Оттоленги (Італія), 

Гейндль (Німеччина), Э. Локар (Франція) та ін. 

На початку XX ст. формуванню криміналістичної методики сприяли роботи С. Н. Трегубова, що описували 

широкий круг криміналістичних засобів і прийомів, які містили рекомендації по розслідуванню пожеж, підпалів 

і залізничних аварій [5], а також роботи Б.Л. Бразоля, в яких разом з «методологією» огляду і обшуку давалися 

рекомендації по діях слідчого на місці залізничної аварії [6]. 

Методику розслідування загально кримінальних злочинів фактично було розкрито у звіті діяльності розшу-

кового відділення Київської міської поліції за 1902–1904 рр. [7, с. 223–333]. 

Деталізував об‘єкт та предмет «розшуку (сыска)» видатний вчений- криміналіст того часу О.О. Квачевський. 

Аналіз його робіт свідчить, що до об‘єкта «розшуку», на його погляд, слід віднести практику кримінального «ро-

зшуку»  (оперативно-розшукова діяльність) та протиправну діяльність. Як вбачається, він розподіляв об‘єкти 

ОРД на дві складові: діяльність поліції з розшуку (ОРД) та протиправну діяльність злочинців. Це було зроблено 

уперше (двоєдиність об’єкта ОРД). 

До предмета «розшуку» (ОРД) він відносив зв'язок злочинного діяння з підозрюваним. Обґрунтуванням тако-

го ствердження, на думку О.О. Квачевського, є те, що існують закономірності відображення слідів злочину в 

об‘єктивному світі. Таким чином, до предмета розшуку він відносив означені закономірності, що відповідало й 

постулатам філософії [8]. 
Означені праці стали підґрунтям виділення знань криміналістичного характеру з кримінально-процесуальної 

і кримінологічної наук у самостійну наукову галузь. 

Теоретичні дослідження становлення криміналістики в СРСР та на теренах України були пов'язані з іменами 

таких криміналістів: Н.А. Бобрів, Н.С. Бокариус, М. Н. Гернет, С. А. Голунский, В. М. Громов, А.А. Захарьин, 
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Е.У. Зицер, А. Ивенин, С. Корнев, Н. Лаговиер, Э.Э. Левентон, П.И. Люблінський, Г. Ю. Маннс, П. П. Михеев, 

А.А. Поповицький, С.М. Потапов, Г. К. Рогинський, В. Л. Русецький, А.А. Сальков, В. Санчов, Н.Н. Семенов, 

П. С. Семеновський, М. С. Строгович, Н.В. Терзієв, А.Н. Трайнін, В. Ф. Черваков, І.Н. Якимов та ін. При цьому 

вітчизняна криміналістика у вказаний період втратила таких видних учених, як С.Н. Трегубов, Б.Л. Брозаль та 

ін., які емігрували з країни. 
Найбільш значний вклад у формування теорії застосування  криміналістичних та оперативно-розшукових ме-

тодів щодо розкриття злочинів та викриття злочинців, а також формування наукового уявлення про об‘єкт та предмет 
оперативно-розшукової діяльності у той період зробили В.І. Громов, І. Любарський, І.М. Якимов [9, с. 10–17, 10; 11]. 
В означених роботах досліджено загальні теоретичні та тактичні основи «розшукового мистецтва». 

У подальшому оперативно-розшукова методика до кінця 60-х років розвивалася у межах криміналістичної тео-
рії. У довідниках по криміналістиці, підготовлених П. П. Михеєвим, Н.Н. Семеновим (1926 р. і 1927 р., 1929 р.), на 
основі робіт Р. А. Рейсу, Г. Гросса, Е. Анушат, А. Вейнгардта, Ничефоро, Оттоленги, Реефельда, І.Н. Якимова й 
інших відомих у той час вчених-криміналістів, визначалося, що «криміналістика ділиться на три основні відділи: 
карна техніка, карна тактика і методологія». «Методологія у криміналістиці, – як вказується в довідниках, – учить 
правильному застосуванню методів карної техніки і тактики, спрямованих до розслідування злочинів» [12]. 

Окрім вказаних, значний вплив на теоретичне підґрунтя та практику діяльності карного розшуку зробила ро-
бота В. Штібера і Г. Шнейкерта, яка  стала підґрунтям формування не тільки криміналістичної методики, а й 
методики використання негласних сил і методів кримінальної поліції, фактично почала формуватися теорія опе-
ративно-розшукової діяльності та усі її складові. Окрім того, у роботі розглянуто науково-технічні методи зби-
рання і систематизації матеріалів, подано ґрунтовний опис способів ідентифікації особи злочинця, відомих в пе-
ршій чверті XX ст. [13, с. 272]. 

У кінці 60-х – на початку 70-х років ХХ століття теорія оперативно-розшукової діяльності виокремилася у 
наукову галузь з визначенням її специфічного об‘єкта. В умовах сьогодення у криміналістиці стала використо-
вуватися теоретико-прикладна «технологія» одночасно як наукова, так і практична категорія. Це дозволяє замі-
нити «криміналістичну характеристику злочинів на єдину уніфіковану форму «технологія злочинів». Відповідно 
до означеного, у сучасній теорії ОРД понад 60 % наукових досліджень у 1996–2016 роках на теренах України 
розглядали технологічний процес оперативно-розшукової діяльності . 

Як правило, у дисертаціях було розглянуто тактику проведення оперативно-розшукових заходів, методику 
профілактики злочинів (5 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук), протидію окре-
мим видам злочинів (12 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук) у межах оператив-
ного – ініціативного пошуку та оперативної розробки (4). Дослідження, якими було закладено наукові засади 
методики виявлення окремих видів на сучасному етапі розвитку теорії ОРД, здійснили професори К.В. Антонов, 
Б.І. Бараненко О.Ф. Долженков, Д.Й. Никифорчук, Р.А. Халілєв та ін.  

З 2014 року захищено 3 докторських та 12 кандидатських дисертацій з організації та тактики проведення не-
гласних слідчих (розшукових) дій [14-16]. 

Як свідчить аналіз означених та інших робіт, у результаті запровадження новітньої моделі процесуальної дія-
льності, реформування правових засад ОРД оперативно-розшукове запобігання злочинам стає основним ком-
плексним завданням оперативних підрозділів під час протидії злочинності, яке: 

1. Реалізується відповідно до їх обов‘язків в усіх організаційно-тактичних формах оперативно-розшукової 
діяльності та передбачає застосування оперативно-розшукових засобів з метою профілактики, попередження та 
припинення злочинів. 

2. Означені завдання можуть вирішуватися також під час оперативного провадження у межах ОРС, що пот-
ребує розробки відповідної методики документування. Основою методики документування злочинної діяльності  
у межах оперативної розробки повинна бути диференціація завдань залежно від мети злочинної діяльності та 
способів вирішення завдань розробки з використанням гласних та негласних методів, оперативно-розшукових 
заходів  відповідно до етапів злочинної діяльності та оперативної розробки. 

3. Чинниками, що знижують ефективність оперативної розробки, є такі: прогалини нормативно-правового ре-
гулювання; недоліки в системі службової підготовки; недоліки інформаційно-аналітичного забезпечення; відсу-
тність налагодженої системи взаємодії між суб‘єктами оперативної розробки; міжвідомчі бар‘єри в отриманні 
оперативної інформації (первинних даних) з різноманітних джерел з використанням гласних і негласних мето-
дів; відсутність механізму отримання оперативної інформації у режимі «on-line»; недостатнє матеріально-
технічне забезпечення оперативних розробок. 

Означені чинники визначають необхідність здійснення наукових досліджень з таких проблем: 
- визначення змісту теорії методики документування злочинної діяльності у межах організаційно-тактичної 

форми ОРД: оперативна розробка з науковим ранжуванням усіх елементів відповідно до виду, мети, завдань та 
методики розробки та технології злочинної діяльності; 

- розробка теоретичної інтегральної варіаційної моделі організації оперативної розробки; 
- здійснення розробки теоретичної моделі модернізації правового регулювання ОРД відповідно до правового 

забезпечення окремих організаційно-тактичних моделей та видів оперативної розробки; 
- теоретичне обґрунтування формування моделей «А» забезпечення організаційно-тактичних форм ОРД та 

методики попередження, виявлення та припинення злочинів. 
Методику протидії злочинності оперативно-розшуковими заходами з урахуванням її службової ролі можна 

розглядати як систему наукових рекомендацій щодо пошуку оперативної інформації з метою попередження, ви-
явлення ознак кримінальної активності, фактів підготовки до вчинення злочинів та забезпечення припинення 
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злочинів, виявлення причин та умов здійснення злочинної діяльності, а також забезпечення негласного розсліду-
вання під час кримінального провадження.  

На сьогодні можна констатувати, що методика протидії злочинності оперативно-розшуковими заходами 
складається з чотирьох підсистем. Перша підсистема – вихідна, вона відображає упорядковану типову інформа-
цію про подію, механізми і сліди підготовки до злочинної діяльності. Друга підсистема –методика оперативного 
пошуку інформації про факти та події, що відображають закономірності виникнення та фіксації інформації опе-
ративно-розшуковими заходами з метою попередження злочинів. Третя підсистема – методика виявлення та 
припинення злочинів. Четверта – методика виконання доручень слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) 
та негласних слідчих (розшукових) дій під час кримінального провадження. 

Фактично йде формування спільної парадигми криміналістичної та оперативно-розшукової методики проти-
дії злочинності, що підтверджується думками практиків та криміналістів Західної Європи.  

Означене дозволяє визначити методику протидії злочинності оперативно-розшуковими заходами, як складо-
ву теорії оперативно-розшукової діяльності, що синтезує положення метатеорії ОРД, розробляє типові рекомен-
дації та програми запобігання, виявлення та припинення злочинів певного виду або групи, а також оперативного 
супроводження кримінального провадження. Система наукових положень, на яких базується методика протидії 
оперативно-розшуковими заходами складається з комплексної характеристики злочинів, а також характеристики 
етапів пошуку, фіксації та використання оперативної  інформації для вирішення завдань ОРД. 
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ПРИЧИНИ ТА УМОВИ КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ  
В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 
Яцун М.М., ад’юнкт кафедри оперативно-розшукової діяльності   

Національної академії внутрішніх справ 
 
Для України останнім часом є характерним реформування правоохоронної системи, яка після проведення ре-

форми повинне буде відповідати вимогам правової, демократичної держави. У липні 2015 року почав функціо-
нувати новий державний правоохоронний орган – Національна поліція України.  

Але незважаючи на реформування, корупція в органах поліції має свої прояви, й остаточно усунути це нега-
тивне явище не вдалося. Відсутність у поліцейських мотивації, технічного обладнання та цілісності в правоохо-
ронній системі не дозволяє викоренити корупцію. 

Зважаючи на те, що на сьогодні однозначних та універсальних пояснень причин поширення корупції немає, а 
також на те, що корупція стала невід‘ємною частиною більшості сфер життєдіяльності громадянського суспільс-
тва в Україні, існує необхідність проаналізувати це проблемне питання [1, с. 104]. 
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У дослідженні через призму культуроцентричної концепції розглянемо причини та умови, за яких можливі 

корупційні злочини, що вчиняються поліцейськими [2, c. 235]. 

Зазначимо, що відповідно до культуроцентричної концепції причини злочинності можна визначити як факто-

ри, котрі приводять волю і свідомість людини у криміногенний стан – тобто спричиняють формування в особи 

комплексу сваволі та ілюзій, виявом якого є злочини. Відповідно, умови – це фактори, за яких комплекс сваволі  

й ілюзій може проявитися саме у вигляді злочину[3, с. 256]. 

Корупційну поведінку працівників правоохоронних органів зумовлюють як внутрішні (психологічні), так і 

зовнішні (соціально-політичні, соціально-економічні, соціокультурні) регулятори. До психологічних передовсім 

належать: а) на ціннісному рівні: життєві сенси, цілі, прагнення, ціннісні орієнтації; етична самосвідомість; пра-

восвідомість індивіда; психологічні настанови етичної поведінки (індивідуальні, моральні, соціальні та правові 

смисли, які особистість вкладає у свої вчинки); структура відповідальності та обов'язку; б) на емоційному рівні: 

задоволеність життям; задоволеність професією; задоволеність особистим статусом; ставлення до себе; в) на ре-

гулятивному рівні: локус контролю; механізми ухвалення рішень; на поведінковому рівні - тип реагування (ім-

пульсивний і рефлексивний). Психологічними регуляторами поведінки особистості на конативному рівні є мо-

тиваційна структура, специфіка сприйняття, вольові якості та особливості темпераменту особистості. 

Таким чином, поширення корупції в органах Національної поліції України,  пов'язане з такими обставинами: 

1) Національна поліція України - найчисельніше правоохоронне відомство; 2) сфера діяльності Національної 

поліції України доволі широка й пов'язана зі здійсненням контролю за дотриманням різноманітних правил і приписів 

у різних сферах (серед них: безпека дорожнього руху, торгівля, міграція населення, охорона громадського порядку, у 

тому числі превенція правопорушень), які стосуються найбільш важливих прав і свобод громадян. Питання визна-

чення причин та умов, що зумовлюють корупційні прояви серед працівників Національної поліції України, тісно 

пов'язане з тими, які характерні для всіх категорій працівників державного апарату [4, с. 233].  

Зважаючи на викладене  в умовах інтеграції України до Європейського Союзу дедалі більшої актуальності 

набуває необхідність створення чіткої системи протидії та профілактики вчинення службових злочинів праців-

никами Національної поліції України через призму міжнародного досвіду інших країн. 
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Встановлення способу та механізму скоєння злочину є одним з основних завдань розслідування. Криміналіс-

тика має достатньо методів та засобів щодо встановлення картини злочину. Одним з таких методів є реконстру-

кція. Багато вчених приділяло увагу методу реконструкції, в зв‘язку з тим що вона дозволяє вивчити минуле та 

відновити за окремими фрагментами (слідами) спосіб та механізм скоєння злочину. Однак до теперішнього часу 

не має єдиної концепції щодо технології застосування реконструкції, алгоритмізації цього методу та кола слід-

чих (розшукових) дій при проведенні яких можливо застосування цього методу. 

Розробці питань застосування методу реконструкції під час розслідування злочинів приділяли увагу 

Л.Є. Ароцкер, Р.С. Бєлкин, А.І. Вінберг, Г.О. Густов, О.О. Ейсман, В.Я. Колдін, В.О. Коновалова, В.В. Куванов, 

О.О. Леві, І.М. Лузгін, В.К. Лисиченко, М.С. Польовий, М.В. Салтєвський, Я.Г. Ципарський та інші вченні. 

Так, Р.С. Бєлкін розглядав реконструкцію, як один з прийомів розслідування. Він вважає, що цей прийом по-

лягає в підготовці умов для проведення експерименту та інших слідчих (розшукових) дій. Р.С. Бєлкін вказує: 

«Мы реконструируем обстановку либо в целях ее последующего осмотра, либо для проведения в созданных ус-

ловиях следственного эксперимента или опознания тех или иных объектов и т.п. Реконструкция выступает при 

этом как начальный этап или как условие, тактический прием производства того или иного следственного дей-

ствия» [1]. 
А.Р. Ратинів оцінює реконструкцію, як один із видів моделювання. Розглядаючи матеріальне моделювання, 

він відносить до нього всі випадки відтворення предметів та явищ, пов'язаних з подією минулого. А.Р. Ратінов 

зазначає: «В принципе тот же характер носит воссоздание обстановки и условий, в которых происходят либо 
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могли произойти те или иные события. Речь идет о следственном действии, которое именуется следственным 

экспериментом... Такое моделирование иногда именуют реконструкцией места происшествия» [2]. 

Ми підтримуємо думку А.Р. Ратінова та вважаємо, що реконструкція використовується тоді, коли дослідити 

сам об‘єкт або подію, які існували раніше, не є можливим, в зв‘язку з їх повною або частковою зміною. Мета 

реконструкції відновити елементи які відсутні та дослідити об‘єкт або подію після відтворення, з метою отри-

мання нових знань о них. 

Значну увагу застосуванню реконструкції під час проведення слідчих (розшукових) дій приділяють зарубіжні 

криміналісти, зокрема криміналісти США, ФРН та Чехії. 

Так, У. Гері Графф (США) вважає що реконструкція є одним з основних методів розслідування злочинів, 

який використовується переважно при огляді місця події [3]. Реконструкція, на його думку, базується на ретель-

ному аналізі доказової інформації, її систематизації, встановленню причино-наслідкових та просторо-часових 

зв‘язків. Також, на його думку, реконструкція дає уявлення про спосіб, місце, час скоєння злочину, особу злочи-

нця тощо [3]. 

X. Бек (ФРН) вказує, що реконструкція є одним із багатьох методів, які використовуються з метою розкриття 

злочину; вона застосовується в ході огляду, при допиті та інших слідчих діях; вона не замінює собою все розслі-

дування, а є саме одним з методів, який використовується у боротьбі зі злочинністю» [4]. X. Бек розрізняє зага-

льну реконструкцію обстановки на місці події, реконструкцію окремих обставин, або додаткову реконструкцію, 

яка проводиться з участю підозрюваного або без нього для вирішення окремих завдань розслідування та переві-

рки доказів. 

Е. Штельцер (ФРН) під криміналістичної реконструкцією розуміє один з методів розкриття і запобігання зло-

чинів. Цей метод, на його думку, полягає у відновленні або відтворенні (Nachbildung) деяких обставин або в уя-

вному відтворенні (Wiederholung) деяких релевантних події фактів, які дозволяють встановлювати та перевіряти 

докази [5]. 

Чеський криміналіст Мирослав Виходил застосовує поняття слідча реконструкція та розглядає її, як особли-

вий метод верифікації показань та інших джерел доказів. Він вказує, що реконструкція – це слідча дія, яка є 

комплексним відтворенням обстановки і обставин події... На його думку, вона проводиться на підставі порів-

няння даних, отриманих в процесі розслідування, з об'єктивною обстановкою з метою перевірки цих даних, а 

також з метою одержання нових доказів» [6]. 

Тлумачення реконструкції, як методу що охоплює весь процес розслідування, на нашу думку, можна вважати 

надмірно широким та таким, що перебільшує сутність цього методу та принижує можливості інших методів та 

прийомів. Розслідування – це збирання, дослідження, перевірка та оцінка доказів у передбачених законом про-

цесуальних формах для встановлення обставин події. Мета розслідування не відтворення події, а досягнення іс-

тини у висновках по справі та підготовка матеріалів для суду або для прийняття інших рішень. 

На нашу думку, більш правильним розглядати реконструкцію як різновид моделювання, який є одним з ме-

тодів пізнання обставин правопорушення та перевірки об'єктивності самого розслідування. В цій якості реконст-

рукція забезпечує відтворення зв'язків між елементами, які у своїй сукупності утворюють систему, що представ-

ляє аналог досліджуваного оригіналу (предмета, події, ситуації тощо). Сутність методу реконструкції повністю 

збігається з сутністю моделювання, тому реконструкцію, на нашу думку, необхідно розглядати як ретроспектив-

ний вид моделювання.  

Реконструкція, як різновид моделювання, має ряд особливостей. Так, в результаті матеріального, а також 

знакового моделювання створюється принципово новий об'єкт, подібний оригіналу, але він є в своєї основі ін-

шим: зліпки зі слідів, муляжі, макети, фотографії, аудіо- та відеозаписи, схеми тощо. У реконструкції під час 

розслідування злочинів, іноді зберігаються елементи справжньої обстановки, справжнього предмета. Тому слід-

чий повинен їх обов‘язково використовувати та не замінювати їх іншими матеріалами, крім випадків коли спра-

вжні об‘єкти повністю зруйновані. 

Прийоми деяких реконструкцій спрямовані на те, щоб досягти такого відношення між оригіналом (напри-

клад, первісної обстановки на місці події) та моделлю, яке забезпечувало збереження існуючих елементів оригі-

налу, включених у реконструкцію. В зв‘язку з тим, що реконструкція може включати елементи оригіналу, необ-

хідно встановити їх тотожність, зв'язок з подією, зібрати відомості про відсутні елементи, перевірити, наскільки 

вірні ці відомості, відтворити відсутні елементи, відновити зв'язки між усіма елементами системи і, нарешті, від-

творити ці зв'язки шляхом реконструкції. 

Реконструкція використовується як метод, що реалізує одно із завдань слідчої (розшукової) дії – встановлен-

ня способу (механізму) скоєння злочину, як одної з обставин, що підлягає доказуванню. Реалізація методу реко-

нструкції відбувається через застосування прийомів залежно від ситуації і конкретних завдань слідчої (розшуко-

вої) дії, але успішне застосування цього методу потребує подальшої конкретизації, алгоритмізації та системати-

зації проведення. 
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Процеси глобалізації виводять економічні відносини на принципово новий інформаційний рівень взаємодії. З 

розширенням впливу транснаціональних корпорацій розвивається і транснаціональна злочинність, об'єктом і 

предметом якої стають засоби комп'ютерних технологій. Від своєчасності і правильності виявлення їх особливо-

стей безпосередньо залежить ефективність проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на розслідування 

даного виду злочинів. 

Кількість кіберзлочинів щороку зростає як на території України, так і в усьому світі. Актуальність боротьби з 

даним видом злочинів, а також їх розслідування, мають пріоритетне значення для всієї держави, але з огляду на 

його специфічність виникають проблеми дослідження особливостей кіберзлочинів. 

При дослідженні криміналістичних особливостей злочинів в сфері інформаційних технологій можна виділити 

ряд проблемних питань: 

 висока латентність; 

 складність збору доказів і процесу доказування, так як з'явився новий вид сліду, а саме «віртуальний 

слід»; 

 широкий спектр криміналістично значущих ознак злочинів; 

 відсутність єдиної програми боротьби з кіберзлочинами; 

 складність розслідування комп'ютерних злочинів; 

 відсутність узагальненої судової та слідчої практики у провадженнях даної категорії. 

Для вирішення зазначених проблем необхідно виділити криміналістично значимі елементи характеристики 

кіберзлочинів: 

 спосіб вчинення злочину; 

 особливості слідової інформації; 

 особливості обстановки скоєння злочину (місце скоєння злочину, час вчинення злочину тощо); 

 характеристика особи злочинця; 

 особливості безпосереднього предмета злочинного посягання. 

Спосіб вчинення злочину в криміналістиці є системою взаємообумовлених, рухливо детермінованих дій, 

спрямованих на підготовку, вчинення і приховування злочинів, пов'язаних, з використанням відповідних знарядь 

і засобів, а також часу, місця і інших обставин об'єктивної обстановки скоєння злочину. 

У криміналістичній літературі можна зустріти безліч класифікацій способів скоєння комп'ютерних злочинів. 

Крилов В.В. [1, с. 59] наводить опис можливих способів порушення конфіденційності і цілісності комп'ютерної 

інформації без їх класифікації: 

 розкрадання носіїв інформації у вигляді блоків і елементів ЕОМ; 

 копіювання інформації; 

 копіювання документів з вихідними даними; 

 запам'ятовування інформації; 

 фотографування інформації в процесі її обробки; 

 виготовлення дублікатів вхідних і вихідних документів; 

 використання недоліків програмного забезпечення та операційних систем; 

 підміна елементів програм і баз даних. 

Кіберзлочини залишають специфічну слідову картину: на місці події можна виявити як «традиційні» сліди, 

так і комп'ютерні сліди (віртуальні, комп'ютерно-технічні сліди), що залишаються в пам'яті електронних при-

строїв. 

Під віртуальними слідами розуміють сліди скоєння будь-яких дій (включення, створення, відкривання, акти-

вації, внесення змін, видалення) в інформаційному просторі комп'ютерних та інших цифрових пристроїв, їх сис-
тем і мереж [1, с. 47]. 

Віртуальні сліди можуть послужити доказами незаконного проникнення в пам'ять комп'ютера або іншого 

пристрою, створення, використання і поширення шкідливих комп'ютерних програм, здійснення або підготовки 

скоєння злочину особою або групою осіб. 
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Обстановка місця скоєння злочину знаходиться в тісному зв'язку зі способом скоєння злочину і особою зло-

чинця, так як спосіб вчинення злочину вибирається злочинцем з урахуванням можливої обстановки, в якій він 

буде відбуватися, і конкретизується з урахуванням реально сформованої обстановки. Обстановка вчинення зло-

чину може змінюватися під впливом застосованого злочинцем способу вчинення злочину. 

Стосовно даного виду злочинів це перш за все означає, що спосіб вчинення комп'ютерного злочину буде ви-

значатися найбільш характерними складовими обстановки: 

 місцем і часом дії злочинця; 

 особливостями організації інформаційної безпеки; 

 можливостями порушення цілісності комп'ютерної інформації без безпосередньої участі людини; 

 рівнем кваліфікації фахівців, що забезпечують захист інформації, а також адміністрування комп'ютерних 

мереж. 

На сьогоднішній день одним з найбільш проблемних питань є визначення місця події. При вчиненні одного 

злочину, наприклад, неправомірного доступу до комп'ютерної інформації, може бути кілька місць події: 

 робоче місце, робоча станція – місце обробки інформації, що стала предметом злочинного посягання; 

 місце постійного зберігання або резервування інформації -– сервер або стример; 

 місце використання технічних засобів для неправомірного доступу до комп'ютерної інформації, що зна-

ходиться в іншому місці, при цьому місце використання може збігатися з робочим місцем, але перебувати поза 

організацією (наприклад, при сторонньому зломі шляхом зовнішнього віддаленого мережевого доступу); 

 місце підготовки злочину (розробки вірусів, програм злому, підбору паролів) або місце безпосереднього 

використання інформації (копіювання, поширення, спотворення), отриманої в результаті неправомірного досту-

пу до даних, що містяться на ПК [2, с. 112]. 

Місцем події може бути одне приміщення, де встановлено комп'ютер і зберігається інформація, ряд примі-

щень, в тому числі в різних будівлях, розташованих на різних територіях, або ділянки місцевості, з якого прово-

диться дистанційний електромагнітний або аудіо перехват. 

Також цікавим є питання, про те, чим же є кіберпростір і яке місце він займає в криміналістичній характеристиці? 

Найчастіше мережа Інтернет використовується як засіб скоєння злочину. Мережа може бути застосована для 

отримання інформації, що полегшує вчинення злочину, наприклад, відомостей про те, як створити вибуховий 

пристрій або виготовити складний синтетичний наркотик в домашніх умовах. З іншого боку можна застосувати 

кіберпростір для поширення незаконних матеріалів. Саме використання глобальної мережі дозволяє в даному 

випадку створити розширену мережу збуту і сприяє як настанню злочинного результату, так і дозволяє залиши-

ти цю діяльність поза увагою правоохоронних органів. 

При вчиненні злочину за допомогою кіберпростору можна говорити, що застосована нова сукупність прийо-

мів, методів, послідовність дій, яка надає злочину унікальні властивості, не характерні для злочинів без викорис-

тання мережі. Звісно ж, що в такої інтерпретації вчинення злочину за допомогою Інтернет, сама мережа і є спо-

собом злочину [3, с. 92], і в той же час інформаційний простір є засобом, як сукупність предметів і процесів ма-

теріального світу. Таке подвійне значення інформаційного простору під час скоєння злочину можливе завдяки 

його природі, яке є одночасно набором принципів, алгоритмів, правил взаємодій і в той же час воно реалізовано 

в матеріальному світі у вигляді сукупності з'єднаних комп'ютерів. 

Виходить, що у випадках, коли кіберпростір безпосередньо використовується для вчинення злочину, він є 

способом і засобом одночасно, а в інших – лише засобом. Можна зробити висновок, що при скоєнні злочинів за 

допомогою кіберпростору змінюється його характеристика. 

Також кіберпростір виступає не тільки засобом, а й місцем скоєння злочину, що досить сильно ускладнює 

процес розслідування комп'ютерних злочинів. В такому випадку традиційні способи виявлення, фіксації, вилу-

чення, оцінки та дослідження криміналістично значимої інформації стають вже не зовсім ефективними. В 

зв‘язку з чим необхідна розробка та опрацювання абсолютно нових методик, засобів тактичних прийомів вияв-

лення, фіксації, вилучення, оцінки та дослідження криміналістично значимої інформації при розслідуванні кібе-

рзлочинів, відповідно до властивостей із характерними особливостями інтернет-простору. 
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Науковий керівник: Фаріон О.Б.,  Національна академія Державної прикордонної служби України,  
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Володіння достовірною і актуальною інформацією поряд з умінням ефективно використовувати сучасні ме-

тоди її збирання, вивчення та накопичення є основою успішної оперативно-розшукової діяльності оперативно-

розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України [2; 4], зокрема – міжрайонного оперативно-

розшукового відділу (далі – МОРВ).  

Водночас, великий обсяг оперативної інформації, що надходить в МОРВ, та динамічні зміни чинників, які впли-

вають на процес забезпечення нею оперативно-розшукової діяльності (далі – ОРД), зумовлюють необхідність вирі-

шення задач побудови системи управління інформаційним забезпеченням за ієрархічним принципом з чітким розпо-

ділом завдань. Даний процес складається з ряду послідовних етапів і має безперервний циклічний характер [1; 3].  

На основі аналізу процесу забезпечення інформацією та управлінського циклу сформовано алгоритм роботи нача-

льника МОРВ з управління інформаційним забезпеченням ОРД підпорядкованого підрозділу (рис. 1) [1; 5]: 

1. Організація підготовки оперативних співробітників МОРВ до виконання завдань з інформаційного забезпечен-

ня ОРД під час охорони державного кордону в різних умовах обстановки. 

2. З‘ясування потреб, завдань старшого начальника та формування мети інформаційного забезпечення ОРД 

МОРВ. 

3. Організація добування, збирання та узагальнення даних обстановки та їх первинне вивчення на ділянці ві-

дповідальності МОРВ. 

Збирання та добування первинної оперативно-розшукової інформації за допомогою джерел інформації – ная-

вного ресурсу (наприклад, взаємодіючих підрозділів, органів місцевої влади, населення; негласних джерел інфо-

рмації; вищих органів управління). Крім того, можуть отримуватись дані за результатами проведення криміна-

льного аналізу тощо.  

4. Оцінка відповідності наявного інформаційного забезпечення потребам ОРД МОРВ. 

5. Формування управлінського рішення щодо інформаційного забезпечення ОРД з визначенням порядку його 

виконання. Розподіл сил та засобів інформаційного забезпечення ОРД. 

6. Опрацювання вихідних даних та планування заходів інформаційного забезпечення ОРД. 

7. Визначення завдань підпорядкованим оперативно-розшуковим підрозділам щодо інформаційного забезпе-

чення ОРД під час виконання завдань за призначенням та їх постановка підлеглим. 

8. Опрацювання необхідних даних для організації взаємодії та координації і всебічного забезпечення з питань 

інформаційного забезпечення ОРД. Підтримання інформаційної взаємодії з іншими правоохоронними підрозді-

лами та взаємодіючими структурами. 

9. Здійснення контролю за виконанням завдань підпорядкованими підрозділами щодо інформаційного забез-

печення ОРД та надання практичної допомоги. 

10. Аналіз оперативної та криміногенної обстановки на ділянці відповідальності МОРВ. Вивчення можливос-

тей підпорядкованих підрозділів МОРВ з питань інформаційного забезпечення ОРД здійснюється за наступними 

показниками:  

показник рівня організації інформаційного забезпечення ОРД в процесі управління;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показник рівня реалізації заходів щодо збору, добування, узагальненню даних оперативної обстановки; 

показник стану вихідних інформаційних продуктів. 
 

 

Рисунок 1 – Алгоритм роботи начальника МОРВ щодо управління інформаційним 

забезпеченням оперативно-розшукової діяльності підпорядкованого підрозділу 

Здійснюється контроль за виконанням завдань 

підпорядкованими підрозділами щодо 

інформаційного забезпечення оперативно-

розшукової діяльності та надання практичної 

допомоги. 

 

Опрацьовуються вихідні данні та плануються 

заходи інформаційного забезпечення оперативно-

розшукової діяльності МОРВ. 

    Контроль за виконанням завдань 

підпорядкованими підрозділами та 

надання допомоги 

9 

     Планування заходів 

інформаційного забезпечення 

оперативно-розшукової 
діяльності  

6 

     Прийняття управлінського 

рішення щодо здійснення 

інформаційного забезпечення  

Проводяться заходи щодо формування 

управлінського рішення на інформаційне 

забезпечення оперативно-розшукової діяльності, 

розподілу сил та засобів.  

5 

Визначаються завдання підпорядкованим 

оперативно-розшуковим підрозділам щодо 

інформаційного забезпечення та ставляться 

підлеглим. 

     Визначення та постановка 

завдань щодо інформаційного 

забезпечення  

7 

Опрацювання необхідних даних для організації 

взаємодії та координації і всебічного забезпечення з 

питань інформаційного забезпечення. Підтримання 

інформаційної взаємодії. 

    Організація (підтримання) 

взаємодії та координації і 

всебічного забезпечення  

8 

Оцінюється стан інформаційного забезпечення та 

виявляються потреби підпорядкованих підрозділів. 

Аналізується оперативна та криміногенна 

обстановка на ділянці відповідальності МОРВ. 

 Аналіз оперативної та 

криміногенної обстановки на 

ділянці відповідальності МОРВ 

10 

Уточнюється (корегується) прийняте управлінське 

рішення з питань інформаційного забезпечення.  

 Уточнення (корегування) 

управлінського рішення з питань 

інформаційного забезпечення 

12 так 

ні 
Sн→ Sп 11 

     З‘ясування потреб, завдань та 

формування мети інформаційного 

забезпечення ОРД МОРВ  

З‘ясовуються потреби і завдання та формується 

мета інформаційного забезпечення оперативно-

розшукової діяльності МОРВ 

2 

Оцінюється відповідність наявного інформаційного 

забезпечення потребам оперативно-розшукової 

діяльності МОРВ. 

ні 
Iн→ Iп 

4 

так 

     Організація отримання даних 

оперативної та криміногенної 

обстановки на ділянці МОРВ 

Здійснюється організація отримання даних опера-

тивної та криміногенної обстановки на ділянці від-

повідальності МОРВ. Вивчається первинна опера-

тивно-розшукова інформація. 

3 

Початок 

     Підготовка оперативних 

співробітників до виконання завдань 

інформаційного забезпечення 

Організовується підготовка оперативних 

співробітників МОРВ до виконання завдань 

інформаційного забезпечення оперативно-розшукової 

діяльності в різних умовах обстановки 

1 

Кінець 
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11. Оцінка стану інформаційного забезпечення ОРД підпорядкованих підрозділів та у загальному – МОРВ. Ви-

значення ступеня досягнення поставленої мети інформаційного забезпечення. Отримання даних в ході ОРД МОРВ 

щодо потреб в інформаційному забезпеченні підпорядкованих підрозділів.  

12. Уточнення, а за потреби коригування прийнятого управлінського рішення з питань інформаційного забезпе-

чення ОРД у разі зміни оперативної обстановки та появи нових завдань. При необхідності отримання допомоги у ви-

гляді інформаційних продуктів від старшого начальника. 

Таким чином, розроблений алгоритм дозволяє систематизувати заходи з питань управління інформаційним забез-

печенням оперативно-розшукової діяльності та під час їх проведення, надає можливість начальнику МОРВ вчасно 

вносити корективи в управлінський процес. 

Надалі становить інтерес розробка рекомендацій оперативним співробітникам міжрайонного оперативно-

розшукового відділу щодо використання тактичних прийомів отримання первинної оперативно-розшукової ін-

формації. 
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