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KURILENKO D. V. REGARDING THE EQUALITY IN CRIMINAL PROCEEDINGS
WITH A LEGAL EXPERT INVOLVEMENT
The Article 22 of the Criminal Procedural Code of Ukraine proclaimed the adversarial principle in
criminal proceedings. The essential feature of this principle is the equality of the prosecution and the
defense in collecting evidence. However, the analysis of the provisions of the Criminal Procedural
Code of Ukraine regarding the involvement of legal experts and the collection of evidence is not consistent with the stated adversarial principle of criminal proceedings.
It is noted that there is no legal mechanism for collecting evidence by the defense and a victim in the
legislation. The author considers necessary to provide the victim the possibility to engage an expert
and to collect evidence. In order to eliminate doubts about the reliability of obtained evidence by the
defense attorney it is suggested to carry out detection, seizure, examination of items and documents
by the participation of two persons not otherwise involved, and the results of these actions to state in
the document that has the form of a protocol.
Considering the role of the court, the attention is focused on its active participation in the process of
proving and establishing the offense. It is proved that to overcome the doubt, to obtain reliable
knowledge necessary for making reasonable decisions, the court is entitled and obliged in certain circumstances to take measures for obtaining new and verification of the available evidence on its own
initiative, including through the commission of forensic expertise.
Keywords: the prosecution, the defense, court, experts involvement, forensic expertise, adversarial,
criminal proceedings.
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ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ
НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ В АПК УКРАЇНИ
Проаналізовано наукові дослідження, присвячені особливостям оперативно-розшукового попередження неправомірної вигоди в агропромисловому комплексі України. В результаті проведеного дослідження охарактеризовано сучасні проблеми та особливості організації оперативно-розшукового запобігання неправомірній вигоді в цій галузі. Визначено чинники
правового характеру, що сприяють вчиненню неправомірної вигоди в аграрному секторі економіки. Показано, що особливостями оперативно-розшукового попередження неправомірної
вигоди в АПК України є забезпечення належного рівня взаємодії з підвідомчими організаціями Міністерства аграрної політики та продовольства України.
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Постановка проблеми. Правоохоронні органи, зокрема оперативні підрозділи захисту
економіки Національної поліції України [1],
виконують функцію держави щодо захисту
економіки від злочинних посягань, здійснюють
попередження, виявлення та припинення кримінальних правопорушень у сфері економіки,
для чого використовують різноманітні організаційні, технічні, виховні та інші засоби. Особливе місце серед економічних злочинів посідає
неправомірна вигода.
Аналіз статистичних даних свідчить, що у
2013 році в агропромисловому комплексі (далі – АПК) було викрито 79 фактів отримання
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неправомірної вигоди, за 2014 рік – 81 факт, а
за 2015 рік – 89 фактів неправомірної вигоди,
за якими відкрито кримінальні провадження1.
Враховуючи наведене й останні зміни в законодавстві (реформування, ліквідація міліції
та створення Національної поліції), можна
констатувати, що питання особливостей оперативно-розшукового попередження неправомірної вигоди в АПК України потребує нового
дослідження.
1

Аналітична довідка ДЗЕ Національної поліції
України за 2015 рік.
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Стан дослідження. Окремі аспекти оперативно-розшукового попередження злочинів,
пов’язаних із неправомірною вигодою та безпосередньо у сфері АПК України, були об’єктом наукових досліджень Л. І. Аркуші, В. І. Василинчука, А. Ф. Волобуєва, Г. С. Гарбуза,
Ю. М. Демидова, С. Ю. Журавльова, В. П. Корж,
В. В. Кулакова, В.В. Леня, О. Ф. Лубіна, А. В. Макарова, С. С. Мірошниченка, Г. В. Мудрецької,
П. І. Орлова, В. Д. Пчолкіна, В. М. Руфанової,
В. Б. Смеліка, Р. Л. Степанюка, В. Г. Сюравчика, О. О. Титаренка, С. С. Чернявського та інших учених. Важливе значення для дослідження
мали основоположні концепції вчених, які зробили суттєвий внесок у розвиток криміналістики та оперативно-розшукової діяльності, зокрема К. В. Антонова, В. Д. Берназа, Р. С. Бєлкіна, А. В. Дулова, В. А. Журавля, Г. Г. Зуйкова,
А. В. Іщенка, О. Н. Колесніченка, В. О. Коновалової, І. І. Котюка, В. В. Лисенка, Є. Д. Лук’янчикова, Г. А. Матусовського, В. О. Образцова,
В. Д. Пчолкіна, І. В. Пирога, Є. Д. Скулиша,
В. М. Стратонова, В. М. Тертишника, В. В. Тіщенка, К. О. Чаплинського, В. М. Шевчука,
В. Ю. Шепітька та ін.
Незважаючи на низку сформульованих
принципово важливих положень у працях названих учених, залишаються невирішеними
або дискусійними деякі питання, зокрема не
розроблено методику оперативно-розшукового
попередження злочинів, пов’язаних із неправомірною вигодою в АПК України.
Метою статті є визначення особливостей
оперативно-розшукового попередження неправомірної вигоди в АПК України.
Виклад основного матеріалу. Оперативнорозшукове попередження злочинів – достатньо
складна процесуальна діяльність, про що свідчить і сама термінологія. Так, слово попередження з грецької означає попереджувальний,
запобіжний. Крім «попередження злочинів»
часто використовуються й такі терміни, як
«профілактика», «запобігання», «припинення».
Якщо проаналізувати наукову літературу, то
можна зробити висновок, що немає жодного
концептуального пояснення відповідних понять та їх співвідношення, оскільки вказані
терміни використовуються не тільки в кримінологічному та криміналістичному аспектах, а
й, наприклад, у медичній практиці, зокрема як
заходи, спрямовані на забезпечення високого
рівня здоров’я й недопущення захворювань.
У теорії ОРД оперативно-розшукове попередження – це система цілеспрямованих оперативно-профілактичних та інших передбачених
чинним законодавством заходів, що проводяться

щодо осіб, від яких можна очікувати вчинення
злочинів, для здійснення оперативного контролю за ними, профілактичного впливу, попередження злочинів, які готуються [2]. Оперативно-розшукове попередження неправомірної
вигоди – складний процес, його зміст відрізняється від інших видів діяльності. При цьому
виділяють низку складових частин, а саме профілактику, запобігання та припинення. Кожний
із цих елементів є відносно самостійним, але всі
вони взаємопов’язані, мають однакову мету – не
допустити вчинення злочину [3].
Більшістю дослідників наголошується, що
традиційні методи профілактики застаріли, в
умовах сучасної кримінальної ситуації вони
вже буксують. Успіх попереджувальної діяльності на сьогодні багато в чому залежить від
інформації, одержуваної оперативним шляхом.
На наш погляд, дієвим методом буде оперативне спостереження за особами, від яких можна
очікувати вчинення неправомірної вигоди. Підтримуємо думку дослідників про те, що необхідно чітко визначити перелік оперативнорозшукових заходів у законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» [4]. Потрібно
конкретизувати оперативно-розшукові заходи,
що стосуються окремих видів, категорій і груп
злочинів. Також варто закріпити положення
про те, що особливим видом є спостереження
за кримінальним середовищем за допомогою
конфідентів. Ззовні це буде легально функціонувати в рамках чинного законодавства, коли
кримінальне провадження не відкрите, а кримінальні наміри замасковані. Оперативно-розшукова діяльність, пов’язана зі здійсненням
індивідуальних заходів попередження злочинів, повинна вирішувати, головним чином, завдання інформаційного забезпечення, тобто
добувати відповідну інформацію для предметного й ефективного профілактичного впливу.
У практичній діяльності Національної поліції
України та її спеціальних оперативно-розшукових підрозділів на перше місце ставляться збір,
накопичення, оцінка та обробка розвідувальної
інформації про діяння, які в даний момент
найбільше загрожують економічним інтересам
держави, та особам, які їх здійснюють [4; 5].
Інформація оперативного характеру – це
вирішальний засіб для боротьби зі злочинністю. Необхідний інформаційний взаємозв’язок,
інтенсивний обмін інформацією між органами,
організаціями та їх підрозділами, які здійснюють профілактику самих різних злочинів, а не
лише насильницьких. Оперативність інформаційної взаємодії – запорука успіху профілактики різних видів, категорій і груп злочинів.
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Правильно побудована взаємна інформація –
«наріжний камінь» організованості системи
профілактики, запорука її необхідної гнучкості, здатності перебудовуватися відповідно до
змінених умов, гарантія можливості вдосконалення зі збереженням своєї якісної визначеності. Звідси реальні можливості для об’єднання зусиль різних органів, організацій та їх
підрозділів, що є «стрижнем» взаємодії. Особливого значення при цьому набуває єдність
боротьби зі злочинністю та її результативності,
захист особистості від злочинних посягань.
Потрібен комп’ютерний інформаційний центр,
де накопичувалися б відомості для профілактики і вирішення повсякденних завдань відповідного оперативно-розшукового характеру. Він був би основою для інформаційноаналітичного забезпечення діяльності оперативних підрозділів Національної поліції та
взаємодії з іншими правоохоронними органами України [2].
Для своєчасного попередження неправомірної вигоди в АПК України необхідно знати
криміногенну ситуацію та чинники правового
характеру, що сприяють вчиненню неправомірної вигоди в аграрному секторі економіки. До
них належать:
– прогалини в нормативних актах або відсутність механізмів контролю за тим чи іншим
об’єктом АПК України, його процедури й технології здійснення;
– видання окремих нормативних актів, які
сприяють завуалюванню джерел накопичення
капіталів злочинного походження;
– відсутність механізму виконання відомчих нормативно-правових актів і суперечність
між ними;
– недостатня кількість нормативно-правових актів щодо реалізації повноважень Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру місцевих органів влади;
– відсутність чіткого правового механізму
купівлі-продажу земельних сертифікатів (права на земельну ділянку) та контролю за цим
процесом з боку Держгеокадастру України та
місцевих органів влади;
– відсутність сучасного правового ринкового середовища;
– відсутність чіткого визначення правового
режиму земель несільськогосподарського призначення;
– невизначеність щодо надання права іноземним громадянам на придбання земель;
– недосконалість чинних природоресурсних кадастрів і ведення окремого кадастрового
обліку майна.

Чинниками організаційно-управлінського характеру, що сприяють вчиненню неправомірної
вигоди в аграрному секторі економіки, є:
– неналежний контроль з боку державних
органів і громадських організацій за процесом
використання землі та об’єктів АПК держави;
– неналежна організація бухгалтерського
обліку, обліку та контролю за збереженням і
використанням товарно-матеріальних цінностей на об’єктах АПК України;
– відсутність належної роз’яснювальної
роботи з боку відповідних міністерств і відомств, місцевих органів виконавчої влади щодо
купівлі-продажу земельних паїв;
– відсутність єдиного узгодженого підходу
правоохоронних органів до проблеми організації взаємодії оперативних підрозділів і слідства щодо викриття злочинної діяльності.
Беручи до уваги, що фундаментальною
ознакою неправомірної вигоди, пов’язаної з
використанням бюджетних коштів в АПК, є її
вчинення з приховуванням інших економічних
злочинів під прикриттям легальних форм господарської діяльності, можемо стверджувати,
що типовими носіями їх матеріальних слідів
будуть виступати документи [6; 7].
Аналіз кримінальних проваджень за фактами неправомірної вигоди дозволяє виділити
такі групи документів, що виступають як джерела доказів у ході розслідування вказаного
роду кримінальних правопорушень і містять / можуть містити їх сліди:
а) документи щодо державної реєстрації та
діяльності підприємств АПК України: 1) статути; 2) документи, що підтверджують право
власності або користування земельною ділянкою (витяги з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно, свідоцтва про право
власності на нерухоме майно, договори оренди
земельних ділянок); 3) свідоцтва про реєстрацію платників податку на додану вартість;
4) довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
5) акти приймання-передачі робіт з розробки
проектів землеустрою; 6) акти приймання-передачі (постановка на балансовий облік фермерських господарств) сільськогосподарської
техніки; 7) свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарської техніки в установленому законом порядку (технічні паспорти); 8) акти про
прийняття в експлуатацію тваринницьких приміщень; 9) кредитні договори сільськогосподарських підприємств із банківськими установами; 10) договори обов’язкового страхування;
11) договори господарств АПК з навчальними
закладами про підготовку (перепідготовку,
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підвищення кваліфікації) членів господарств;
12) договори підприємств АПК з науководослідними установами або навчальними закладами про проведення досліджень, підготовку рекомендацій щодо організації виробництва
у сільгосппiдприємствах; 13) акти прийманняпередачі виконаних робіт із проведення досліджень, підготовки рекомендацій щодо організації виробництва у фермерських господарствах; 14) протоколи загальних зборів членів
сільськогосподарських підприємств; 15) договори купівлі-продажу (сільськогосподарської
техніки, саджанців, зернових культур тощо);
16) заяви на реєстрацію сільськогосподарської
техніки; 17) відомості розширення племінної
бази сільгосппідприємств; 18) листи-клопотання
про відкриття банками кредитних ліній; 19) договори застави майна, що перебувають у віданні сільськогосподарських підприємств; 20) договори про розробку проектів землеустрою;
б) документи щодо діяльності державних
установ (закладів, організацій) сфери управління органу державної виконавчої влади –
Міністерства аграрної політики та продовольства України: 1) положення державних установ
(закладів, організацій) сфери управління органу державної виконавчої влади; 2) акти відбору
проб та аналізу насіння; 3) журнали реєстрації
замовлень на платні послуги; 4) журнали реєстрації вхідної та вихідної документації тощо;
в) документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності: 1) кошторисна документація з будівництва (реконструкції) приміщень
підприємств АПК (у випадку здійснення таких
робіт підрядним способом); 2) баланси та звіти
про фінансові результати агропромислових
господарств за останній звітний період; 3) квитанції про оплату вартості робіт із розробки
проектів відведення земельних ділянок для
ведення ФГ; 4) квитанції про сплату відсотків
за користування кредитами; 5) квитанції про
оплату вартості робіт з будівництва (реконструкції) тваринницьких приміщень; 6) видаткові
накладні на придбання сільськогосподарської
техніки; 7) акти експертної оцінки вартості будівництва (реконструкції) тваринницьких приміщень промислових господарств АПК (у випадку здійснення таких робіт господарським
способом); 8) квитанції про оплату вартості
складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва; 9) квитанції про внесення
підприємствами АПК обов’язкових страхових
платежів; 10) квитанції про переказ коштів із
банківських рахунків сільськогосподарських
підприємств на платіжні рахунки навчальних
закладів для оплати підготовки (перепідготов-

ки, підвищення кваліфікації) членів господарств; 11) кошториси витрат науково-дослідних установ або навчальних закладів, пов’язаних із проведенням досліджень, підготовкою
рекомендацій щодо організації виробництва;
12) квитанції про переказ коштів з банківських
рахунків агропромислових господарств на платіжні рахунки науково-дослідних установ або
навчальних закладів для оплати проведення
досліджень, підготовки рекомендацій щодо
організації виробництва у господарствах; 13) рахунки на оплату послуг з відбору проб та аналізу насіння; 14) прибуткові ордери (кількісносумарний облік матеріальних цінностей);
15) квитанції до прибуткових ордерів; 16) платіжні доручення; 17) плани використання бюджетних коштів (у т. ч. кошториси доходів і
видатків, плани асигнувань із загального фонду державного бюджету та помісячні плани
використання бюджетних коштів); 18) інформація про спрямування коштів Державного
бюджету України на виконання програм селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах АПК і в науково-дослідних господарствах (у т. ч. звіти про спрямування бюджетних
коштів, звіти про надходження та використання коштів загального фонду й звіти про заборгованість за бюджетними коштами) тощо;
г) документи щодо отримання підприємствами АПК фінансової підтримки за рахунок
бюджетних коштів: 1) довідки про реквізити
банківських рахунків промислових господарств АПК; 2) довідки, видані виконавчим
комітетом сільської ради районної (обласної)
державної адміністрації про те, що підприємства АПК мають відокремлені фермерські садиби; 3) довідки про відсутність у підприємств
АПК заборгованостей за податковими зобов’язаннями та обов’язковими платежами до
Пенсійного фонду України; 4) пропозиції щодо
способу забезпечення виконання зобов’язання;
5) довідки-розрахунки про суму сплати за виконані роботи з розробки проектів землеустрою; 6) довідки-розрахунки про суму сплати за
користування кредитами за відповідний період
із визначенням розміру компенсацій; 7) виписки про отримання підприємствами АПК кредитів; 8) довідки про те, що підприємства АПК не
отримували компенсації витрат, пов’язаних зі
сплатою відсотків за користування кредитами
банків; 9) довідки про прийняття сільгосптехніки на балансовий облік господарствами;
10) довідки про те, що агропромислові господарства не отримували компенсацію за витрати
на придбання складної сільськогосподарської
техніки вітчизняного виробництва; 11) довідки-

115

ISSN 1727-1584. ПРАВО І БЕЗПЕКА. 2016. № 1 (60)

розрахунки про суму сплати за виконані робо- відомчими організаціями міністерства аграрної
ти з будівництва тваринницьких приміщень; політики та продовольства України та вико12) довідки про фактичну суму внесених стра- навчими органами, що реалізують державну
хових платежів; 13) довідки про суму сплати соціально-економічну політику у сфері сільсьнавчальним закладам за підготовку (перепідго- кого господарства. Високопрофесійна діяльтовку, підвищення кваліфікації) членів госпо- ність новостворених оперативних підрозділів
дарств; 14) довідки про суму сплати науково- Національної поліції України з напрацювання
дослідним установам, які пройшли державну оперативних позицій разом із контролюючими
атестацію та внесені до Державного реєстру організаціями, задіяними у сфері реалізації
наукових установ, або навчальним закладам за державних програм розвитку АПК, дозволить
проведені дослідження, підготовку рекоменда- вчасно одержувати оперативно значущу інфорцій щодо організації виробництва у господарс- мацію для попередження неправомірної вигоди.
твах; 15) заявки фермерських господарств на
Також необхідно зазначити, що перед наукоотримання фінансової допомоги; 16) інформа- вцями та практиками постають завдання щодо
ція про фактично виконані роботи та понесені розробки та впровадження у практику ефективвитрати із закладення і догляду за молодими них науково-обґрунтованих методичних рекобагаторічними насадженнями тощо.
мендацій з попередження злочинної діяльності
Висновок. Можна констатувати, що особ- та розслідування злочинів, пов’язаних із непраливостями оперативно-розшукового попере- вомірною вигодою, насамперед збереження бюдження неправомірної вигоди в АПК України є джетних коштів в агропромисловому комплексі.
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МАЗИЙЧУК В. А. ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕПРАВОМЕРНОЙ ВЫГОДЫ В АПК УКРАИНЫ
Проанализированы научные исследования, посвящённые особенностям оперативнорозыскного предупреждения неправомерной выгоды в агропромышленном комплексе Украины. В результате проведённого исследования охарактеризованы современные проблемы и
особенности организации оперативно-розыскного предотвращения неправомерной выгоды в
этой отрасли. Определены факторы правового характера, способствующие совершению неправомерной выгоды в аграрном секторе экономики. Показано, что особенностями оперативно-розыскного предупреждения неправомерной выгоды в АПК Украины являются обеспечение надлежащего уровня взаимодействия с подведомственными организациями
Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Ключевые слова: криминальная полиция, неправомерная выгода, оперативно-розыскная деятельность, агропромышленный комплекс.
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МАZIICHUK V. A. FEATURES OF OPERATIVE AND SEARCH PREVENTION
OF ILLEGAL PROFITS WITHIN AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE
Research, devoted to the features of operative and search prevention of illegal profits within agricultural sector (AS) of Ukraine, has been analyzed. As the result of the conducted research the author
has characterized the current problems and features of the organization of operative and search prevention of illegal profits within this area. Factors of legal character contributing to the commission of
illegal benefits in the agricultural sector of economy have been determined. It is demonstrated that
the features of operative and search prevention in agricultural sector of Ukraine of such an offense as
illegal benefits, are guaranteeing an adequate level of interaction with subordinate organizations of the
Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine and executive agencies that implement the state social
and economic policy in the agricultural sphere. Highly professional activities of the newly established
departments of the National Police of Ukraine on gaining operative positions together with supervising
organizations involved in the implementation of the state programs of development of agricultural sector will make it possible to obtain timely significant information to prevent illegal benefits.
Keywords: criminal police, illegal profits, operative and search activities, agricultural sector.

УДК 343.5(477)
Т. М. МАЛИНОВСЬКА,
кандидат юридичних наук, доцент,
старший науковий співробітник
науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності
Харківського національного університету внутрішніх справ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА НАД ЖІНКАМИ В СІМ’Ї
Розглянуто поняття насилля в сім’ї, визначено чинники, що провокують насильство в сім’ї,
акцентовано увагу на профілактиці насилля над жінками в сім’ї та запропоновано заходи щодо його попередження.
Ключові слова: насильство в сім’ї, жінки, жертви насилля, попередження насильства в сім’ї,
порушення прав людини.
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Постановка проблеми. Останніми роками
громадськість України все більше турбує проблема насильства в сім’ї як одного з найболючіших соціальних явищ. У державі розгорнута
широка соціальна інформаційна кампанія стосовно розголосу існуючої проблеми, постійно
ведеться спільна робота державних структур,
органів місцевої влади з громадськими об’єднаннями щодо профілактики та протидії насиллю в сім’ї, проте значна різноманітність
форм та способів знущання над жінками в
сім’ях спостерігається як в Україні, так і в різних регіонах світу.
Щороку близько 10000 жінок в Україні
страждають від домашнього насильства. Жінки
у всьому світі потерпають від домашнього насильства більше, ніж від пограбувань та в автомобільних катастрофах, разом узятих [1].
Серед жінок, які стали жертвами насильства, у п’ять разів більше спроб самогубства, ніж
у жінок, які не зазнали цього лиха. Майже третина жінок, яким були завдані побої, страждає
© Малиновська Т. М., 2016

на довготривалі депресії, деякі з них долучаються до вживання алкоголю і наркотиків, багатьом потрібна допомога психіатра [2, с. 319].
Насильство в сім’ї – форма насильства найбільш прихована, часто не усвідомлена ані жертвами, ані представниками влади, ані суспільством. Однак саме насильство в сім’ї породжує
цілу низку негативних суспільних явищ [3,
с. 60]. Насильство існує у всіх соціальних групах незалежно від рівня доходу, освіти, становища в суспільстві, класових, расових, культурних, релігійних, соціоекономічних аспектів,
тобто поширеність різних видів і форм насильства в сім’ї така, що охоплює всю популяцію.
Стан дослідження. Фундаментальні основи сучасних теорій насильства були закладені
в дослідженнях Х. Арангурена, Г. Блумера,
М. Вебера, Д. Галтунга, Л. Гумпловича, Р. Дарендорфа, Е. Дюркгейма, Г. Зіммеля, Л. Козера, К. Маркса, Р. Мертона, Г. Москі, У. Самнера, Н. Смелзера, А. Смолла, П. Сорокіна,
О. Шпенглера, Г. Тарда, З. Фройда, Е. Фромма.
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