Список виNлристаних джерел
Журuве.tь В. А. Розсtідування лепсlізації (ві,J,мивання) доходів, одержиних

1.

3.--точинннч птшrхом: наук.-ттракт. посібник І В. А. Ж)11анелт,_

1005.2.

Х.

: О.Т(іссей,

с.50

Ончннникон М. А. Проблемьт ньтянлення факта легали~шттии преступнт,тх

доходов ІМ. А. Ов•шнников І І Вестник Саратонекой t'Осударственной акн
дс:-.шипраnа:паучпьШжурпал.-

2009.-

N2З.-

C.l42.

ПОДОБНИЙ О. О.
І Iш(ilJH<LІ hНИЙ університет <<0 1 ~есhка юри 1 ~ична ака 1 ~е,1ЇЯ»,
професор кафс.Цри криміналістики, .J;октор юри,;::~:и•rnих наук, професор

СИСТЕМІІО-СТРУКТУРІІИЙ ІІІДХЩ ДО ВИЗІІЛЧЕІІІІЯ
СУТНОСТІ КРИМІНАЛЬНО І РОЗВІдКИ ТА П МІСЦЯ
В П:ОРІЇ ОІІЕРЛТИВІІО-РОЗІІІУКОВОЇ ДІЯJІЬІІОСТІ
Найбільш

важлrве

:\оІісце

сере.іІ суб'єктивних антиrqлтміногенних

факторів займають так звапі фактори організаційпо-правового характеру,
шо сприяють ефективпому й uіТІеспря:мовапому впливу па 1.1очишІість з

r1, с.

боку спеціально створених соціа.1ЬІІИХ іпститутів

ЗО]. Саме систем

Ію-структурІІИЙ ІІі)~хі;L використовусл,си ;t.ш 311<-LІі:>у сукуІІІЮЇ JLіШІІ,Іюсті
11равоохорш JJJИX орп-ІJ І ів )[сржави. що BCJLY'J'J, GopoтJ,Gy :>і -3JЮЧИJ JJ Jістю.
Питанни структурно-фунКІtіона;ІhНОІ'О :ш6с:11Ісчснни ОІІсратинно
р(ВІІІуконої iliiOІhHOCTi Н науІ[і СТаЛИ ІІЛаНОНО /[ОС;ІііlЖуНаТИСИ 1Іри6;ІИ3НО наприкінці шістдесятих
сторіччя.

А. І. А1ексєєва, В.

О.

[

-

на початку семидесятих років минулого

Враховуючи концептуальні розробки

[

про6.1е:м управління

Боброва, Б. С. Богданова, П. В. Гребельського,

Лскаря, В. А. Лукашова. С. С. Овчинського, Г. К. Сипілоnа. були

сфор11у.1ьовапі осrюnи управління й організації у сфері ОР..Ц, а зго.іІОМ

}LCTaJIBOHaHl 33

lНІІІИМИ

НаІІр~ІМаVІИ

$.ІК

Н ЛОКТОТJСhКИХ,

так

1

канющат

СhКИХ ;rиссртаІtі~Іх (В. М. Атмажитон, І. І. БассІІhкиі-·і, М. П. В(щnко,
І. О. КліVІон, Б. П. СмаІ·оринсhкий, А. Б. Утєнсnкиtі).
Проблеми

оптима.1ьної

оргструктурної

побудов:и

оператив

них підроз.іІілів знаходяться в по.1і зору вчених сього.іІення, зокрема

О. М. Бандурки, В. Л. Грохольського, О. О. Дульського, С. В. Псткоnа,
В. М. Плішківа та іп.

[2-4].

Во.іІночас, необхідно наголосити па

ro:\oly,

11[0 науконе р(НрО6JІСННИ ОрІ'<-ІНі~ШІLіЙНИХ ріІІІСНh 3 у;LОСКОНШІСНЮІ СІ1С
ТСМ~І ОІІСраТИННИХ

lll}LpO::!}[lJilH}[OC133.,1ИIIIaJOThOI

НаЖ.,ІИНИ\Н1

науКОНИМІ1

ІІрО6JІСVІаМ~І.
Одною із таких проблем, зокрема, вба~шється визначення сутнос
ті кримінальної розвідки та її місця в теорії оперативно-розшукової
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;tіи;ІhНОСТі, а сфСІ<ТИННИМ 3<J.C060VІ ЇЇ НИріІІІСНН}І- СИСТС\1НО-СТруктур
ниtі ІІііІХііІ.
ЗастосунаНН}І 3а3начсноІ'О інструVІснтарію ;L(Нно;ІИJІО стнср;Іжуна
ти, що стосовно проб.:Jем боротьби зі злочинністю прева.:Jює позиція,
відповіzrно до якої поняття <юперативно-розшукова ція ..lьність)> є бі ..1ьш
широки~t, ніж поняття <(ролзЬка•>, й приро..JІЮ nк.:Jючас

ко~ш .1екс ро:шіzrуnальних

3axo.ain, zro

n

себе nесь

яких С. С. Оnчипський юкре~ш

nідносить інфор:иаційну, ана.:Jітичну, кримінальну розnі.аки (розnі.аку
у KpИMiHaJihHOMY ССрСJ(ОНИІІ~і), технічну, ра)·LіОр(ННЇ)(І<у,

ро:ші.іІКУ

КО\1ІІ'ютсрну

[5, с. 316]. Пріоритет О РЛ. у ІLhOVІY ниІІа)·tку ІІОН'}І3аниtі

3 тим,

шо цінність інформації, отри:v~аної внас ..1ідок з.аійснення певних ОР3,

пере.аусі:\'І залежить від її правового статусу~ тобто наскі:Jьки вона :\'rає
zrоказоnий характер і може бути nикористапа

n

кри~1іна .1ьпо~1У проnа

zrженпі. Ця обстаnипа nіzrрізняс оператишю-ро3шукоnі розnі.ауnа.:Jьні
3ахо.аи nід зазначених nидіn розnідки, nи~tагас .а ..1я їх проnе.аення об
Ірунтунанн}І Нl.іІІІОНЦНО ;[О ЧИННОІ"О 3<J.KOH(Щ<J.HCTHa, на;ІеЖНОІ"О ІІр<ІНОНО-

1"0 офорМJІСНЮІ іі .іЮКУ\ІентунаНН}І ОТрИ\ІаНИХ ро:ші;[;ЩНИХ.

У реа .1іях сьогодення з .:Jікві.аацією Головного управ.1іння по бороть
бі З організованою З.:JОЧІІННЇСТЮ МІ3С УкраЇНИ ОСНОВНИ:\1 Підрозді.:JОМ
кри:\'rіна .1ьної поліції, що ко:v~петентний безпосередньо .аоку:v~ентувати

факти організованої злочишюї .аіяльності, с карпий розшук. Водночас,
спеціалізованим іпстру~tептарісм nияn.:Jення організованої з.:Jочшшої
,:шІ;ІІ,ІІОСТІ IIOJIOJ(IIOTI> ІІІіІрОJ)(І.ІИ І<рИV1ІІІа;ІІ,ІІОЇ рОJІ\ІіІКИ. НК.ІІОЧСІІІ СІ.О
І"ОіІІІІ іЮ СИСТеМИ КрІНІІІІа.ІІ>ІІОЇ ІІО.ІІІLЇЇ, ИКІ маюп, СІІеІІІа.ІІ>ІІІ ІІОВІІОВа
ЖСІІІІИ 110 -lіLЇf1сІІСІІІІІО JЮ1ВЇ,:LуІІаJІІ,ІІОЇ ,:LіИ~ІІ,ІІОСТЇ В КрИVІЇІІаJІІ,ІІОМУ CCpCJ(OHИIIIl

Op1"3H130H<J.I01X 3JIO'II1HI01X

УІ'РУІІОНННh

3

МСТОЮ

НСТ3НОІLІеНН}І

контро .. Ію наіІ ор1·ані:юнаною 3JІОчинністю, її JІОКаJІі3аІІіЇ, нсіітра .. Іі3<ІІІіЇ
та ліквіцаuії, усунення причин і умов існування організованої злочин
ності й корупції. To~ty в цих реа ..1іях, перецусім, нацзвичайно актуа ..lі
Jусться питання про організацію юасмодії між підроздL1ами карпого
розшуку, які поnипні бути оргапізаторо:и юасмоції, та криміна.:JьІюю

розnі.акою.
Зан;(анюІ\Н1 ІІі;(ро:ні;Іін кри\1іна;Іhної р(ВНііLКИ, н ТО\1У чисJІі, ІІО
нинні Gути: оІюссрс;tконаниtі aGo ІІр}ІVІиі1 ІІі;(рин ор1·ані:юнаної 3JІО
чинності ш.:Jяхом руйнування її струкТ)'l)НИХ, фінансово-екононо~tіч
них, корупційних та інших зв'язків; забезпечення керівництва МІ3С і
Націона ..1ьної по ..1іції розві.аува ..1ьною

інформацією, необхідною для

еnосчасного прийняття упраn.:Jінських рішень шozro підвищепня ефек
тишюсті протидії оргапіюnаній злочишюсті й корупції; інформуnан
Н}І

11раноохоронних та lНІІІИХ :tержанних ор1·анш,

VІlжнар(щних

І Ірано

охоронних Щ1І·ані:шІ(іtі у ні;(ІІОНі.іtності ;(о їх І<О\ІІІетснІІ.іЇ. СкJІа;(оними
частинами кримінальної розві.аки траzrиційно

є інфоряацііто-анаАі

тuчна, технічна, агентурна розві.аки (останній ви.а пря:v~о зазначений
у ст.

5

3акону України «Про ОРД»). Визначені напря:\'ш розві.аува ..1ьної
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}l1$.1JihHOLT1

Н

органвонаному

3JІОЧИННОМУ

ссрс;~ОНИІІІl

HТl.IIOIOThC$.1

Н

ЖИТ'І'$.1 ІІІ;ІИХОVІ НИКОН<!НН$.1 ТаКИХ фуНКІ~і{f: НИКОрИСТ<lНЮІ інфорVШІІіЙ
НО-ІІОІІІУКОНИХ CИLTCVI і аНШІі3у отриманоЇ інфорМ<іІ~іЇ; НІІрОН<l,Т(ЖСНН$.1
нег.1асних працівників у з.1очинне середовише та використання конфі
денційного співробітництва; застосування операт:ивно-технічн:их засо

бів [до:к.1адно, диn.: 6, с. 83-84; 7].
IJ зазначеного необхідно Jробити ряд висновків: по-перше,

n рамках

предмету теорії ОРД як самостійпий роздL1 можна nи;:rілити операпш
ни~і ІІОІІІУК, структурНИVІ с;ІСМСНТОVІ $.11<01"0 Е НЧСНН$.1 11р0 Kp11MiHaJihHY
JJ(HHi;(кy; 110-ЛJJYI'C, p03Hi}lyHaJІhHY ,Т(і~І.ІhНіСТh ОІІСр<іТИННИХ ІІі,Т(ро:щі.ІіН
Національної поліції у цL1ому необхідно розглядат:и як с:исте:му відпо
відних заходів, здійснюваних уповноважени:ми на то суб'єкта:ми в ра:м
кахокремоїоргапіJаційпо-тактичпої фор :ми ОРД- оператишюго пошу

ку; по-трете, кримінальну роJnідку необхідно nизпати кваліфікоnаним
методо11 оператишюго пошуку, що здійспюсться па стратегічно:му й
ТаКТИЧНОМУ ріНН~ІХ СІІСІІ,іШІhНИ_\1 cyG't::KTOM (ІІi;LpO::!;LiJIOI\1 КрИV11Ні:І.ІhНОЇ
JJ(HHiJ(KИ) та СК.Ш}[аЕТhС~І і3 інформаційно-ана.ІіТИЧНОІ'О, аІ'СН'І'УРНОІ'О і

технічного в:идів.
Список використаиих д.жерел

1.

В1щип С. Б. Системпьтй подходи преступпость [Текст]: учебное пособие
І Вицин С. Б.-

2.
3.

М.: Акндемия

MB,J

СССР.

1980.- 230 с.

Плітпкіп В. М. Теорія- утrраn;-тітптя- органа чи nпутріптпіх спраn І Текст І

]. уттраnліттття- n

К.: НАВСУ.

Батщурка О. М. Осттони

органах nттутріптттіх сттраn УкраТтти:

георія, ;~осні 1'l, Ішяхи у;~осконаленнн ]Текст] І О. М. Бані~урка.
Оснона, 1996.
36Х с.

4.

Харкін:

Грохольський В. Л. Унравління діяльністю снеuіальнах ні,J,розі-J.і;lів МІЗС
України по fіоротьбі з організонаною з;-точинністю

ра юрщ. наук:

2004.5.

12.00.07

]Текст] :;тис .... 1lОКТО

І Грохо;tьський ІЗо;юдимир Людвигови't.

-

Х:::~рків,

416с.

Ов•шнский

С.

С.

Онеративно-розьtскная

инфор.'.-шция

[

Текст

С. С. Оnчипский; [под ред. А. С. Оnчипского. В. С. ОnчшІСкого

ИНФРА-М,
б.

: піл

1999.- 702 с.

ру•шик І [за ред. Ю. Ф. Краll'tснкн

2000.- 367

]. -

]

І

М.:

с.

По,цобпий О. О. Пропщія орпшізошшій злочинній діяльпості, поn'язапій
з никрал:ення-м ЛЮ 11ННИ: криміналістичний та оттератинно-розптуконнй ас

пекти; .'.юпографія І О. О. Подобпий.- О,цеса: О ДУВС,

7.

По,1обний

О.

О.

2009.- 174 с.

Оттератннно-рштттукона ;тія-льністт, органін

нн:утрітпніх

спраn у боротьбі з корислиnо- ІІасІпьпицькою оргапізоnапою з.1очишІістю

монографія- І По,ттобний О. О.

360

О 11еса: нн;т.-но

O;lYBC, 2012.

526 с.

:

