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Націона..-тьний університет <•Одсськаюриди•пш академія», 

1 ~ш(ент кафе)(ри криміналістики, канJ(И,(ат юрИJtичних наук 

МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІІ 
ОІІКРЛТИВІІО-РОЗІІІУКОRОЇ ІІРОТИДІЇ ЗJІОЧИІІІІОСТІ 

У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

СhоІ·о;tні. можна стнср;tжунати, що н:торично ск..шно1 ціт-1й комІІ

.ІІскс IICfJC.i~YMOH .і~ШІ фор\-1УНі:ІНН5-І КОНІLСІІІІ.іЇ ОІІСраТИННО-р(НІІІУКОНОЇ 

проТJ.І/J,іЇ з.1очинності у \-ІісІІях по3бав.1ення волі. Проте, аналі3уючи 

форМуНі:ІННН КОНЦС11ЦіЇ 3 МСТОЮ :1а6С311С'1СННН 1ЮННОТИ l~OC;Jil~ЖCHH>I 
6с-1сумнінно нинчсннн JютpcGyt: :1 (ННОІ'О боку 1·снс:1а науконОJ\) :танн>І 
(теоретичний ріnепь) та генеза прикла;:rпого застосування цього зпаппя 

(прикла;:rпий рівень), оскільки .. 1ише практика с критерісм істиппості 
паукоrшх знань. Розуміючи об'с\шість предмету аналізу у ;:raнo1ty дослі

джеrші зупинимосьлише па теоретичному ріnні фор1tува1шя концепції. 
_!l,ослі,т(жснни та чітке р(нумінни ІlfJ()J[C<:y формунанн>~ концсІІЦіЇ ОІІС

ратинно-ро3Інуконої ІІроТІ·1J(іЇ j_.юч~1НН(){:ті у місІІ>ІХ JJОjGан;Існн~І нолі 3 

никористанн~Ім систсмно-історично1·о ІІілхолу l(Оjно;Іиt: jіlі~kнити І(і.Іс

спрямований науково-теоретичний пошук та виокремити систему е.1е

ментів, які необхіднідля завершення конuепuії. Ключовим по.1оження\1 

систе1шо-історичпого пі;:rходу с розу:\-ІЇІшя процесу формування пауко

вих знань як послідовної зміни стадій. кожна -з яких ро-зг.1я;:rасться як 

відпосно -завершена. У зв'Я3КJ' з цим, пеобхі;:rпо паго.1осrпи, шо стапов-.. . .. 
.ІІСНН~І KOHI(CIII(ll 011СfJі:ІТИННО-р03ІІІУКОНО1 llfJOTИilll 3JІОЧИННОСТ1 у \-11С1(5-ІХ 

ІІ(Н63КJІСНЮІ КОЛі ~ІК НЇ.і~ІІОНЇ.І~НОЇ СИСТСVІИ Ні:ІУКОНО-ІІрИКЛі:І)[Н01'0 3Ні:ІНЮІ 

відбувалось стадійно, протягом тривалого часу і вк.1юча.тю, на нашу дум

ку, ;:rва ві;:rносно самостійні періоди: радянський і постра;:rянський. 

Апалі-зуючи наявні теоретико-прикла;:rпі розробки стосо1шо опе

ратишю-розшукової протидії злочишюсті у місцях позбавлення nолі, 

слушно, перш 3а все 3nерпути увагу па папрашоваппя радянських 
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;(ос;Іі;rникін. При ІІhому, нcoGxi,Jtнo jроGити акІІ,снт на тому, ІІ(О у :ш\:r:жу 

ij СІІСІ(ифікою науконих іЮСJІі;rжснr-, у сфері ОР/1, р(нумінн~І ОІІсратин
но-р(НІІІуконої іlі$.1Лhності ~Ік .JtОІЮ\1іжної та с;ІужGоної функ11ії МВС, 

основні результати науков:их .іІОслі.J:жень за даною проблематикою 

сконцентровані у науково-практичних посібниках та лекпіях для кур

сантів ny.зin систе1ш МВС. Так, у ра,;rяпські часи вагомий внесок у на

укове .забеJпечешrя операппшо-ро3шукової протидії J.lочиrшості у міс

цях шибаn.1еrшя nолі внесли: 
-В. Т. ВсрGонсr-,кий (цикл науконих роGіт стосонно Jан;шнr-, і орпші

:шІ (іЇ роGоти 01 І ера тинних а1 шраті н міс 1 (h 1 rоJGан.ІІС н н~І нш1і; 1 ro 1 Ісрс,Іtжс н
ня та розкр:иття масових заворушень та непокори засу.іІжених; поперед

ження та розкриття дій, які .іІезорганізують роботу УВП; особ~tивостей 

попередження та розкриття :шочиніn n УВП суворого режиму; вияn..lеп
пя серед .засуджених осіб та фактів, які становлять оператиnпий інтер

ес; системи оператиnних апаратів УВП, їх заnдань та функцій; поперед
жснн~І нс3аконноt·о ttpи;rGaнн~t та 3Gуту наркотикін н УВП); 

- М. І. ВасИJІhЕН (tюttсрс,ІtжснюІ та р(Нt<ритт~t :1.1rочинін оttсратинни

ми апаратам:и ВТУ); 

- Д. В. Гребельський (особливості попередження та розкриття зло

чинів в !ПУ); 

-В. В. Педюхіп (розробка органі3аuії і тактики ро.зкриття злочи
піn агентурними апаратами вnr; попере.Jження та ро.зкриття умисних 

вGиt)СТВ и ТТУ в ВТУ; осоGшнюсті рожритпt J.ючиtІів в СІЗО і тюрмах; 

стаrюшІСІІШІ і opt·arti:шцi}t Gopoтt,Gи Ji -)Ж1ЧИІІІІістю в ВТУ); 
-,Л,. В. ЯкуGовсІ,кий (І Іранові. Щ1П1Іtі:шціНні і тактичні шпаншt ;Lі

ЮІhності ОІІсратинних а1rаратін ниttранно-·t·ру,т(оних устанон). 

Kpivt ТОІ'О, на рінні ко;Ісктинних науконих ;(ос;Іі;(жснn н ниІІ(ИХ на
вчальних за:к.1адах МВС СРСР розроблено: 

-основи взаємодії слідчих та оперативних працівників ВТУ під час 

роJкриття та роJс.lідування з.1очиніn :\Шпулих рокіn; 
- органіJаuійпі оснош1 охоропи затри1ІаІІИХ і заарештованих; 

- попередження та роJс.lідуnання nтеч з місць по.збаnлеrшя no.1i; 
- ІЮІІсрслжснни та ро3с.tі.Іt)/Нанні ttі;ша;Іін на оG't-:ктах ВТУ; 

- trоІІсрслжснни та ро3КJJІППІ роjкра,:щнr-, н ВТУ; 

- попередження та розс.1ідування вбивств в ВТУ; 

- організація роботи органів ВТУ в у:\ювах на.іІзвичайних ситуацій 

та подій; 
- тактика оператишюї ро.зробки n у1ювах 11ісць шибаn.1еrшя nолі; 
- n.засмодія оператишшх працішшкіn та ВТУ у вияn.1еrпІі та розроб-

t(і рсшщиністін. ~tкі :ші.ІthЮІютnс~І 3 \1існn tt(нGaн.ІtCHH}t ншtі; 
- та кти ка аt'снтурної роGоти н у\юнах Vlic 1 (h tt(н()a н;Іс н н~t но.Іtі. 

Про.іІовжуючи, необхідно звернути увагу, що проблематика опера

тивно-розшукової протидії різним формам злочинності у місцях по

збавлення волі зна~rно активізувалась в останні десятиріччя, зав.іІяк:и 
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ІІііШИІІІенню ріНН$.1 11уGлічності устанон никонанни криміна.Іhних ІІО

каранh та CTHOJJCHH~IM СІІСІ~іаJІі:юнаНИХ су()\-:ктін ОІІСраТИННО-р03ІІІУКО

НОЇ ІІрОТИ)~іЇ j;ІОЧИННОСТі у МіСІ~~ІХ ІІ(Н()ан;ІСНН~І НОJІі та HИOKJJCMJICHIOI ЇХ 

із системи МІ3С. Крім того, значну ро.1ь у формуванні наукових знань 

шодо ;::юслі;:rжуваної проблематики відіграє створення спеціалізованих 

nищих паnчальних зак.1адіn спрямоnаних на підготовку персона.1у та 

оператиnних працішшкіn для органіn і установ nикопаппя покарань. 
У коптексті цього, пеобхі;:rно звернути уnагу на дисертаційні до

<.:JІілженюІ В. В. КутконсhКОІ'О «ФункІ~ії ОІІсратинно-роjІІІуконої .Іtі}ІJІh
ноеті у криУІіна;Іhно-никонанчій системі РосіЇ», В. С. ЗлоGіна на тсv1у 

<<Оперативно-розшукові засоб:и забезпечення режиму у в:иправних уста

новах ФСІ3П Росії», G. О. Лубкова на тему <<Оперативно-розшукове по
передження Jлочипіn у колопіях поселеннях n ум о nах с-учасного рефор
муnашrя кри1Іішшьпо-nикошшчої системи», О. М. Соколоnа па тему 

<•ЯJасмодія оператиnних підрозді.1іn ФСВП Росії та оргапіn nпутрішпіх 
<.:І Іран у GopoтhGi :1і 3JІОЧ ин а ми, }І кі нч и ни ютhси у кшІоні~ІХ-ІІОССJІе н н~ІХ•>, 

М. І. ВесеJюна на тс.v1у «0ІІсратинно-ро:mІуконс :шGе:1ІІечснюІ ІІОІІсре,Іt

ження та розкр:иття з.1очинів у жіночих колоніях. 

Підсумовуючи необхідно відзначити, шо останнім часом увагу до

слідників пр:ивертає проблема протидії з.1очинності у місuях позбавлен

ня nолі оператиnпо-розшукоnими засобами та мето;:rа:ми. Апа.1із змісту 

паяnпих паукоnих дос.1іджепь ;:rозnоляс гаnорити про часткоnе фор:му

ІШІІШІ _\1СТО}(ШІОІ'іЧНОЇ GaJИ, ІІОІІІУКУ уніфіковаНИХ ІІі}(ХО,ІtіВ }(О ОКреМИХ 

ІІроGJІс_v1 у )ЩІІіі1І·а.Іу:Jі. АJІс. не :шажаючи на JІІачну кіJІІ.кісл, наукових 

робіт, науКОНШІМИ НС іlОСИІ'НУТО 31'0J[И 1110/lO баІ'аТhОХ ІІИТаНh, 30KJJCMa: 
НИКОрИСТаН НИ t-:і[ИНОГО ІІОНИТіЙНО-КаТеІ'ОріаJІhНОІ'О а11арату, ТИІІО;ІОІ'і:ш

І~іЇ 3JІОЧИНіН, ИКі НЧИН~ІЮТhСИ у VІіСЦ$.ІХ 110:16аНJІеНН$.1 но;Іі та КОМІІJІеКСНОЇ 

моделі боротьби з ними. 

ЗАЮРОДНІЙ В. Є. 

ТТаІ(іон<LІ hНИЙ унінерситет <<0;(есhка юри;(ична ака,(е\1ЇЯ», 

доцент кафедри криміналістики. канщ-щат юрЦJJ-І•ших наук 

ІІЮ'СІШКТИВИ ЗАІІРОВЛ,ЦЖЕІІІІЯ 

ПОЛІГРАФОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАІНИ 

/l,~І<.:кусіи II[OilO ІІроне;~еННИ су;LОНОЇ ІІСИХофі3іШІОІ'іЧНОЇ еКСІІСрТИ:1И 3 
никор~І<.:танюІм ІІШІі111афа має нсо}(НО3начнс трактунанн~І cepe;r теоре
тиків і практиків, зокрема у аспекті застосування ;:raнoro методу у діяль

ності правоохоронних органів України, ~rерез ві;:rсутність закону, який 

би чітко регламентуnаn nикористаппя поліграф а. 
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