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БРИЛЬОВ М. О. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ
С ХИЩЕНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕМОНТЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Проанализирована система нормативно-правового обеспечения оперативно-розыскной деятельности в контексте противодействия преступлениям, связанным с хищением бюджетных
средств при строительстве, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог. Определены имеющиеся недостатки законов Украины «О Национальной полиции», «Об оперативнорозыскной деятельности», а также Положения о Департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины. Предложены пути совершенствования нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений Департамента защиты экономики Национальной полиции.
Ключевые слова: правовое обеспечение, оперативно-розыскное противодействие, бюджетные средства, ремонт, строительство, эксплуатация, автомобильные дороги, преступление.
BRILEV M. O. PROBLEMS OF LEGAL PROVISION OF OPERATIVE AND SEARCH
COMBATING CRIMES OF EMBEZZLEMENT OF BUDGET FUNDS DURING
CONSTRUCTION, REPAIR AND MAINTENANCE OF ROADS
The system of normative and legal provision of operative and search activities in the context of combating crimes of embezzlement of budget funds during construction, repair and maintenance of roads
has been analyzed. Existing shortcomings of the Laws of Ukraine «On the National Police», «On
Operative and Search Activities» and the Regulation on the Department of Economics Protection
within the National Police of Ukraine have been determined. The ways of the improvement of regulations governing the matters of operative and search activities of operative units of the Department
of Economics Protection within the National Police have been suggested.
The author has concluded that nowadays the issue of legal provision of operative and search combating crimes of embezzlement of budget funds during construction, repair and maintenance of roads
has been partially solved. Current regulations contain a significant number of gaps and shortcomings,
which generally negatively affect the quality of combating crimes in general and the crimes of embezzlement of budget funds during construction, repair and maintenance of roads in particular.
Keywords: legal provision, operative and search counteraction, budget funds, repair, construction,
maintenance, roads, crime.
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ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІ МОЖЛИВОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ КАРНОГО
РОЗШУКУ ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ КУЛЬТУРНИХ
ЦІННОСТЕЙ
Проаналізовано положення закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», зокрема
такі права та обов’язки оперативних підрозділів, що використовуються під час протидії підрозділами карного розшуку незаконному обігу культурних цінностей. У результаті проведеного дослідження охарактеризовано сучасні оперативно-розшукові можливості та окреслено
їх значення у практичній діяльності.
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Постановка проблеми. Структура МВС
України за останні декілька років зазначала колосальних змін, головною з яких є створення
Національної поліції України [1]. Вказаний
процес характеризується оновленням законодавчої бази, переглядом усталених теоретичних
позицій у напрямку правових новацій та створенням нових підрозділів. Однак, незважаючи
на такі масштабні перетворення у законодавстві
та кримінальній процесуальній науці, існує ціла
низка невиконаних завдань. Центром наукових
дебатів стає питання законодавчого трактування
поняття та визначення компетенції такої процесуальної фігури, як оперативні підрозділи [2,
с. 257], зокрема підрозділи карного розшуку.
Останнім часом постійно збільшується кількість
злочинів, пов’язаних із незаконним обігом культурних цінностей, тому можна констатувати, що
на сьогодні існує необхідність дослідження
шляхів удосконалення способів протидії підрозділами карного розшуку вказаному виду злочинів.
Метою статті є визначення оперативнорозшукових можливостей підрозділів карного
розшуку під час протидії незаконному обігу
культурних цінностей.
Стан дослідження. Проблеми визначення
оперативно-розшукових можливостей, правової основи діяльності та організації діяльності
підрозділів карного розшуку досліджували такі
вчені, як А. В. Баб’як, Б. І. Бараненко, В. П. Захаров, О. Ю. Зуєв, Е. О. Дідоренко, О. Ф. Долженков, С. Ю. Ільченко, М. А. Погорецький,
В. Д. Пчолкін, Е. В. Рижков, І. В. Сервецький,
М. В. Стащак, А. Г. Цветков, В. В. Шендрик,
М. Є. Шумило, О. О. Юхно та ін. Визнаючи
значний науковий внесок цих учених у розробку зазначеної проблеми, зауважимо, що за
останній рік лише А. А. Бабичем була приділена увага вивченню оперативно-розшукових
можливостей оперативних підрозділів з точки
зору здійснення ними оперативно-розшукового
забезпечення досудового розслідування злочинів, що вчиняються військовослужбовцями
Збройних сил України [3]. Можна резюмувати,
що питання щодо оперативно-розшукових можливостей підрозділів карного розшуку в процесі протидії незаконному обігу культурних
цінностей недостатньо досліджено.
Виклад основного матеріалу. Як свідчать
теорія та практика, значний резерв удоскона-

лення діяльності підрозділів карного розшуку
знаходиться у детальному вивченні та покращенні їхніх оперативно-розшукових можливостей. Відповідно до закону України «Про Національну поліцію» одним із головних завдань
органів та підрозділів поліції є протидія злочинам, у тому числі незаконному обігу культурних цінностей [1]. Цим Законом визначаються
лише загальні для всіх підрозділів поліції повноваження, які не охоплюють спеціальні функції оперативних підрозділів, однак водночас
закріплюється, що виконання інших (додаткових) повноважень може бути покладене на
поліцію виключно законом [1]. Одним із нормативних актів, які надають повноваження
підрозділам карного розшуку здійснювати оперативно-розшукову протидію незаконному обігу культурних цінностей, є закон України «Про
оперативно-розшукову діяльність» [4].
Підрозділам карного розшуку для виконання покладених на них завдань, у тому числи
щодо протидії незаконному обігу культурних
цінностей, законом України «Про оперативнорозшукову діяльність» (ст. 8) надано ряд оперативно-розшукових можливостей, зокрема:
1) опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу [4].
Аналізуючи емпіричний матеріал, можна
констатувати, що на сьогодні за допомогою
цього заходу працівники карного розшуку
отримують приблизно половину від усієї кількості первинної оперативно-розшукової інформації, зокрема про час, місце і спосіб здійснення
викрадення, придбавання або збуту культурних
цінностей, про культурні цінності, що перебувають у незаконному обігу, їхню кількість і характерні прикмети, про місця, де зберігаються
викрадені культурні цінності, одержується опис
зовнішності злочинця тощо. Це пояснюється
тим, що оперативно-розшукові можливості у
більшості випадків реалізуються у практичній
діяльності у вигляді проведення працівниками
карного розшуку такого оперативно-розшукового заходу, як розвідувальне опитування;
2) проводити контрольовану поставку та контрольовану і оперативну закупку товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для
обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно
від форми власності з метою виявлення та документування фактів протиправних діянь [4].
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Результати аналізу емпіричного матеріалу
свідчать, що сьогодні підрозділи карного розшуку застосовують ці оперативно-розшукові
можливості у процесі протидії незаконному
обігу культурних цінностей з метою реалізації
отриманої первинної оперативно-розшукової
інформації в рамках оперативно-розшукових
справ. Так, шляхом проведення вказаних оперативно-розшукових заходів вони можуть зафіксувати процес незаконного обігу з метою
подальшого занесення відомостей до Єдиного
реєстру досудових розслідувань та відкриття
кримінального провадження;
3) порушувати в установленому законом порядку питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств,
установ, організацій незалежно від форми власності та осіб, які займаються підприємницькою
діяльністю або іншими видами господарської
діяльності індивідуально, та брати участь в їх
проведенні [4].
Такі повноваження надають підрозділам карного розшуку можливість ознайомлюватися з
документами та інформацією, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій, вивчати їх, виготовляти копії з таких
документів, за вимогою керівників підприємств, установ, організацій – виключно на їх
території, а за ухвалою слідчого судді витребовувати дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб
життя окремих осіб, які готуються до вчинення
протиправного діяння, джерело та розміри їх
доходів із залишенням копій таких документів
та опису вилученого із забезпеченням їх збереження і повернення в установленому порядку.
Таким чином, шляхом здійснення таких заходів
підрозділи карного розшуку отримують можливість виявляти суб’єктів незаконного обігу культурних цінностей. Це пояснюється тим, що
приблизно у третині випадків суб’єктами одного зі складових процесів незаконного обігу
культурних цінностей, їх скупки є фізичні особи – підприємці або юридичні особи, які здійснюють підприємницьку або господарську діяльність у вказаній сфері (ломбарди, комісійні
магазини тощо);
4) ознайомлюватися з документами та даними, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій, вивчати їх, за
рахунок коштів, що виділяються на утримання
підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, виготовляти копії з таких документів, на вимогу керівників підприємств,
установ та організацій - виключно на території
таких підприємств, установ та організацій, а з

дозволу слідчого судді в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом
України [5], – витребовувати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств,
установ, організацій, а також спосіб життя
окремих осіб, підозрюваних у підготовці або
вчиненні злочину [4];
5) проводити операції із захоплення злочинців, припинення злочинів [4].
Так, під час документування злочинної діяльності осіб, які готуються до здійснення незаконного обігу культурних цінностей, підрозділи карного розшуку дуже часто застосовують
вказану оперативно-розшукову можливість на
стадії замаху на вчинення злочину (під час
передачі культурних цінностей, що перебувають у незаконному обігу, від осіб, які ними
незаконно володіють, до замовника, покупця);
6) відвідувати жилі та інші приміщення за
згодою їх власників або мешканців для з’ясування обставин злочину, що готується, а також
збирати відомості про протиправну діяльність
осіб, щодо яких провадиться перевірка [4].
Реалізація цього повноваження у практичній діяльності підрозділів карного розшуку виражається у проведенні ними такого різновиду
оперативного (ініціативного) пошуку, як оперативна установка. Працівники карного розшуку
зазначають, що саме здійсненням вказаних заходів вони отримують первинну оперативнорозшукову інформацію про спосіб та час вчинення злочинів, обставини, зв’язки та джерела
доходів осіб, які розробляються, а також інші
відомості, які в подальшому допомагають зафіксувати всі складові незаконного обігу культурних цінностей;
7) негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого або особливо тяжкого злочину, документи та інші предмети, що можуть бути доказами
підготовки або вчинення такого злочину, у тому числі шляхом проникнення та обстеження
публічно недоступних місць, житла чи іншого
володіння особи згідно з положеннями статті
267 КПК України [4].
Такий оперативно-розшуковий захід пов’язаний із проникненням до приміщень, транспортних засобів, земельних ділянок або інших
споруд, що є власністю особи, з метою одержання первинної оперативно-розшукової інформації та виявлення предметів, речовин і документів, які мають значення для вирішення
завдань оперативно-розшукової діяльності. У
процесі протидії незаконному обігу культурних
цінностей працівники карного розшуку в 38 %
випадків саме шляхом здійснення зазначеного
заходу отримують відомості, що в подальшому
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стають підставою для відкриття кримінального
провадження, а у деяких випадках ці відомості
набувають статусу доказів;
8) виконувати спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи
чи злочинної організації згідно з положеннями
ст. 272 КПК України [4].
До квітня 2015 року вказане повноваження
доволі успішно (стосовно отримання відомостей, що в подальшому становили інтерес для
досудового розслідування) реалізовувалося
працівниками підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю. Однак після розформування цієї структури та надання працівникам
карного розшуку повноважень щодо протидії
злочинам у сфері організованої злочинності
останні почали застосовувати оперативно-розшукову можливість у практичній діяльності.
Враховуючи, що незаконний обіг культурних
цінностей у 89 % випадків здійснюється саме
членами організованих злочинних груп або злочинних організацій, можна констатувати, що
використання вказаного повноваження працівниками карного розшуку на сьогодні є однією з
ефективних складових системи протидії зазначеному виду злочинної діяльності;
9) здійснювати аудіо-, відеоконтроль особи,
зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних
мереж згідно з положеннями ст. 260, 263–265
КПК України [4].
Згідно з результатами аналізу емпіричного
матеріалу ці заходи є одними із найбільш інформативних та найчастіше використовуються;
10) накладати арешт на кореспонденцію,
здійснювати її огляд та виїмку згідно з положеннями ст. 261, 262 КПК України [4].
Працівники карного розшуку зазначають,
що вказаний захід проводиться ними у процесі
протидії незаконному обігу культурних цінностей, зокрема коли однією зі складових цього
процесу є контрабанда культурних цінностей,
у випадку взаємодії з оперативними підрозділами Служби безпеки України;
11) здійснювати спостереження за особою,
річчю або місцем, а також аудіо-, відеоконтроль місця згідно з положеннями ст. 269, 270
КПК України [4].
Таке повноваження дає можливість працівникам карного розшуку в процесі протидії незаконному обігу культурних цінностей залучати
до співпраці спеціалізовані підрозділи та, як
наслідок, фіксувати відомості про спосіб вчинення, суб’єктів незаконного обігу культурних
цінностей, місця зберігання культурних цінностей, що перебувають у незаконному обігу, тощо;

12) здійснювати установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу згідно з положеннями ст. 268 КПК України [4].
Здійснення цього заходу працівниками карного розшуку повинно відповідати положенням гл. 15 КПК України, ч. 2 ст. 8 закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та
відбуватися лише за наявності відповідної ухвали слідчого судді. Працівники карного розшуку наголошують на те, що у більшості випадків вони можуть отримати інформацію про те,
чи перебувала особа в місці вчинення злочину
в певний проміжок часу, шляхом здійснення
саме цього заходу;
13) мати гласних і негласних штатних та позаштатних працівників [4].
Залучення осіб до конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами як негласних працівників представляє комплекс
оперативно-розшукових заходів оперативних
підрозділів щодо встановлення оперативного
контакту та таємне співробітництво з громадянами, які можуть надавати інформацію та виконувати спеціальні завдання з попередження та
виявлення злочинів, а сутністю цього процесу є
залучення осіб до співпраці з оперативними
підрозділами для отримання необхідної інформації щодо осіб, які представляють оперативні
інтереси, керівництво, навчання та виховання
негласних працівників [6, с. 47]. Працівники
карного розшуку зазначають, що саме шляхом
застосування вказаної оперативно-розшукової
можливості вони отримують значну кількість
первинної оперативно-розшукової інформації та
можуть своєчасно відстежувати зміни у сфері
незаконного обігу культурних цінностей;
14) отримувати від юридичних чи фізичних
осіб безкоштовно або за винагороду інформацію про злочини, що готуються або вчинені, та
про загрозу безпеці суспільства і держави [4].
Права, передбачені п. 13–14, є основними
для здійснення конфіденційної роботи підрозділів карного розшуку, яка в процесі протидії
незаконному обігу культурних цінностей посідає одне з провідних місць;
15) створювати та використовувати заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні
(імітаційні) засоби згідно з положеннями
ст. 273 КПК України [4].
Як свідчать результати аналізу отриманих
емпіричних матеріалів, здійснення цих повноважень у процесі протидії незаконному обігу
культурних цінностей дає підрозділам карного
розшуку можливість виготовляти та використовувати засоби забезпечення оперативно-розшукової діяльності (несправжні (імітаційні)
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засоби), зокрема документи та предмети, що держав та міжнародних правоохоронних оргазашифровують особу чи відомчу належність нізацій відповідно до законодавства України,
працівників, приміщень і транспортних засобів міжнародних договорів України, а також устаоперативних підрозділів, а також підприємства новчих актів та правил міжнародних правоохота організації, створені з цією метою;
ронних організацій, членом яких є Україна [4].
16) створювати і застосовувати автоматизоОстаннє повноваження, передбачене ч. 1
вані інформаційні системи [4].
ст. 8 закону України «Про оперативно-розшуЦе дає можливість підрозділам карного ро- кову діяльність», дає можливість підрозділам
зшуку створювати та поповнювати оперативні карного розшуку знаходити та повертати куобліки. Так, одним із найпоширеніших та най- льтурні цінності, які після викрадення контрадоступніших для всіх верств населення є облік бандним шляхом потрапляють на територію
культурних цінностей, що перебувають у неза- інших держав.
конному обігу, на сайті МВС України;
Висновок. У процесі протидії незаконному
17) застосовувати засоби фізичного впливу, обігу культурних цінностей підрозділи карноспеціальні засоби та вогнепальну зброю на під- го розшуку володіють доволі широкими опеставах і в порядку, встановлених законодавст- ративно-розшуковими можливостями, які, на
вом України [4].
жаль, через об’єктивні та суб’єктивні обстаТаке повноваження працівники карного роз- вини використовуються не у повному обсязі.
шуку використовують здебільшого для затри- Зважаючи на це, вважаємо доцільним подамання осіб, які причетні до незаконногообігу льше вивчення предмета цієї статті з метою
культурних цінностей, адже у 34 % випадків ці встановлення шляхів удосконалення протидії
особи чинять опір;
злочинності, зокрема незаконному обігу куль18) звертатися у межах своїх повноважень із турних цінностей.
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ВЕРГЕЛЕС В. В. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Проанализированы положения закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», в
частности те права и обязанности оперативных подразделений, что используются при противодействии подразделениями уголовного розыска незаконному обороту культурных ценностей. В результате проведённого исследования охарактеризированы современные оперативнорозыскные возможности и определено их значение в практической деятельности.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, подразделения уголовного розыска,
незаконный оборот культурных ценностей.
VERGELES V. V. OPERATIVE AND SEARCH CAPABILITIES OF CRIMINAL
INVESTIGATION DIVISIONS WHILE COMBATING ILLICIT TRAFFICKING
OF CULTURAL PROPERTY
The structure of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the last few years, has experienced
huge changes, the main of them we can call the establishment of the National Police of Ukraine. The
mentioned process is characterized by updating the legislative base, the revision of established theoretical positions towards legal innovations, creation of new units. However, despite such large-scale
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transformations in legislation and criminal procedural science, there is a number of outstanding challenges, where the center of scientific debates is the issue of legal interpretation of the concept and
definition of competence of such procedural figures as operative units, namely criminal investigation
divisions. Taking into account the fact that in recent years there is a constant growth of the number of
crimes related to illicit trafficking of cultural property, it is stated that nowadays there is the need to
study the ways of improving counteraction specified type of crime by criminal investigation divisions.
One of these regulations that empowers criminal investigation divisions to carry out operative and
search counteraction illicit trafficking of cultural property is the Law of Ukraine «On Operative and
Search Activity». Due to specified, the author has analyzed the provisions of the mentioned Law;
particularly among the rights and obligations of operative units stated in the Law the author has analyzed those that are used while combating illicit trafficking of cultural property by criminal investigation divisions. As the result of the conducted study, it is stated that criminal investigation divisions
while combating illicit trafficking of cultural property have rather broad operative capabilities,
which, unfortunately, because of objective and subjective circumstances are not fully used. It is concluded about the expediency of further study of the subject of this article to determine the ways to
improve the process of combating crime, namely illicit trafficking of cultural property.
Keywords: operative and search activity, criminal investigation divisions, illicit trafficking of cultural property.
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ВПЛИВ НОРМ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ
ДІЯЛЬНІСТЬ» НА ПРОЦЕС ПРОТИДІЇ ПІДРОЗДІЛАМИ КАРНОГО РОЗШУКУ
ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ РАДИКАЛЬНО
НАЛАШТОВАНИМИ ОСОБАМИ
Проаналізовано норми закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», які умовно
поділено на три групи, та наведено приклади їх застосування у практичній діяльності підрозділів карного розшуку. В результаті проведеного дослідження констатовано, що положення
вказаного Закону дають можливість підрозділам карного розшуку здійснювати оперативнорозшукову діяльність та використовувати оперативно-розшукові заходи з метою протидії злочинам проти власності, які вчиняються радикально налаштованими особами.
Ключові слова: підрозділи карного розшуку, оперативно-розшукова діяльність, злочини проти власності, радикально налаштовані особи.
Gordienko, V.O. (2016), “The impact of the law of Ukraine «On Operative and Search Activities» to the process of criminal investigation divisions’ counteracting crimes against property committed by radical persons”
[“Vplyv norm zakonu Ukrainy «Pro operatyvno-rozshukovu diialnist» na protses protydii pidrozdilamy karnoho rozshuku zlochynam proty vlasnosti, yaki vchyniuiutsia radykalno nalashtovanymy osobamy”], Pravo i
Bezpeka, No. 1, pp. 99–103.

Постановка проблеми. Оперативно-розшукова діяльність (далі – ОРД), яку здійснюють
підрозділи карного розшуку, є важливою формою протидії злочинності, зокрема злочинам
проти власності, що вчиняють радикально налаштовані особи. Враховуючи, що вказана діяльність є складовою загальної діяльності правоохоронних органів, можна резюмувати, що вона
носить державно-правовий характер. Це свідчить про те, що оперативно-розшукова протидія
підрозділами карного розшуку злочинам проти
власності, які вчиняються радикально налашто© Гордієнко В. О., 2016

ваними особами, здійснюється в двох площинах: правовій (правове регулювання цієї діяльності та безпосереднє застосування правових
норм у процесі її здійснення) і спеціальній (організація й тактика використання гласних і негласних оперативно-розшукових заходів та
засобів). Враховуючи, що правовий фактор у
діяльності будь-яких об’єднань людей має особливе значення з огляду на універсальний характер нормативного та юридичного інструментарію впорядкування різних організаційно-управлінських відносин [1, с. 191, особливу увагу слід
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