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Оскільки основним суб’єктом профілактики злочинів проти об’єктів охорони є Управління державної 

охорони України, на нього покладається здійснення завдань, що забезпечують безпеку та охорону органів 

державної влади, посадових осіб та інших об’єктів, що передбачені законом. Так, до основних завдань 

профілактики відносяться [4, с. 7]: 

1) надання згоди на допущення громадян на об’єкти, щодо яких здійснюється державна 

охорона; 

2) використання форми одягу та документів, які зашифровують особу чи відомчу належність 

військовослужбовців і транспортних засобів Управління державної охорони України; 

3) проведення у порядку, визначеному Законом України «Про оперативно-розшукову 

діяльність», гласних та негласних оперативних заходів з метою запобігання посяганням на посадових осіб і 

членів їхніх сімей та об’єкти, щодо яких здійснюється державна охорона, виявлення і припинення таких 

посягань; 

4) проведення кіно-, фотозйомку, аудіо- і відеозапис на об’єктах, щодо яких здійснюється 

державна охорона; 

5) залучення за погодженням з керівниками правоохоронних та інших державних органів їх 

військовослужбовців і працівників, технічних та інших засобів; 

6) здійснення на об’єктах, щодо яких здійснюється державна охорона, протипожежний, 

санітарно-гігієнічний, екологічний, радіаційний і протиепідемічний контроль та контроль за станом 

технічного захисту інформації, вживати заходи щодо усунення виявлених порушень, з’ясовувати причини, 

що призвели до їх вчинення. 

На підставі викладеного, заходи з профілактики злочинів проти об’єктів охорони доцільно 

класифікувати: 1) за рівнем профілактичних заходів; 2) за механізмом профілактичних заходів; 3) за обсягом 

профілактичних заходів; 4) за змістом профілактичних заходів; 5) за об’єктом щодо якого здійснюються 

профілактичні заходи; 6) за суб’єктами, що виконують профілактичні заходи. 

Також необхідно зазначити, що методика виявлення осіб, які схильні до вчинення злочинів проти 

об’єктів охорони, ґрунтується в основному на ефективному відпрацюванні тих чи інших соціальних груп, 

аналізові криміналістичної характеристики злочинів даної категорії та встановленні оперативної обстановки 

на території де перебуває об’єкт охорони [5, с. 287]. 

 

Список використаних джерел: 

1. Борідько О. А. Криміналістична профілактика як структурний елемент методики розслідування 

злочинів : дис. канд. юрид. наук : 12.00.09 / Борідько Олена Анатоліївна. - Запоріжжя, 2005. – 191 с. 

2. Зудин В. Ф. Социальная профилактика преступлений: Криминологические и криминалистические 

проблемы / В. Ф. Зудин. - Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1983. – 187 с. 

3. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб : Закон України від 4 

бер. 1998 р. № 160/98–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №35. – Ст.236. 

4. Про затвердження Порядку забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється 

державна охорона у місцях постійного та тимчасового перебування: Наказ Управління державної охорони 

України від 27 трав. 2011р. № 210. – 10 с. (Нормативний документ Управління державної охорони України). 

5. Скригонюк М.І. Криміналістика: Підручник / М.І. Скригонюк. – К.: Атіка, 2005. – 496 с. 

 

 

ВОЗНЮК А. А. 

к.ю.н., провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем досудового розслідування 

Національної академії внутрішніх справ, м. Київ 

 

ЯКІСНИЙ СКЛАД УЧАСНИКІВ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ОБ’ЄДНАНЬ: 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

 

Протидія організованій злочинності залишається пріоритетним напрямом в діяльності 

правоохоронних органів. Згідно з даними МВС України у 2013 році лише працівниками ОВС виявлено 172 

організовані групи та злочинні організації, учасники яких (662 особи) вчинили майже 2 тис. злочинів.  

Виявлення та документування кримінальних правопорушень учинених у співучасті значною мірою 

залежить від правильного тлумачення кримінально-правових ознак цих об’єднань серед яких варто виділити 

кількісно-якісний склад учасників злочинних об’єднань. З цією ознакою пов’язана низка проблем, зокрема 

не вирішеними та дискусійними залишаються питання про те, яка мінімальна кількість осіб необхідна для 

того щоб визнати злочинне об’єднання організованою групою чи злочинною організацією, чи злочин, як 

такий, що учинений у складі організованих форм співучасті; яким має бути якісний склад співучасників у їх 

складі, чи можливо злочин, безпосереднім виконавцем якого був один суб’єкт, визнати таким, що учинений 

у складі організованої групи чи злочинної організації. Вирішення цих та інших проблемних питань потребує 

ґрунтовного дослідження кримінального законодавства та практики його застосування.  

У Кримінальному кодексі (КК) України не вказано яким повинен бути мінімальний кількісний склад 

організованої групи та злочинної організації, однак визначено мінімальний кількісний склад учасників 
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необхідний для кваліфікації злочину як такого, що учинений організованою групою чи злочинною 

організацією. Так, відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим організованою групою, 

якщо в його готуванні або вчиненні брали участь три і більше особи, а в ч. 4 цієї ж статті узаконено, що 

злочин визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він скоєний стійким ієрархічним об’єднанням 

п’яти і більше осіб. 

Участь у злочині декількох осіб частково обумовлює ступінь суспільної небезпеки протиправного 

діяння. За загальним правило із збільшенням кількісного складу організованих злочинних об’єднань зростає 

й суспільна небезпека їх злочинної діяльності. Адже загальновідомим є той факт, що суспільна небезпека 

умисних спільних дій кількох суб’єктів злочину зумовлена такими чинниками: об’єднанням індивідуальних 

знань, умінь, навичок співучасників; полегшенням готування до злочину, безпосереднього його вчинення та 

приховування; здатністю досягти мету, яку неспроможна досягти одна особа; ускладненням виявлення, 

запобігання, розкриття та розслідування злочинів, учинених у співучасті, та ін. [1] 

Якісний склад характеризує злочинне об’єднання з точки зору розподілу функцій та ролей, що 

обумовлюють поділ співучасників з одного боку на виконавців, організаторів, підбурювачів та пособників, а 

з другого на організаторів (керівників) злочинної організації, керівників її структурних частин та рядових 

учасників. Відтак, залежно від ієрархічного рівня учасників злочинної організації можна поділити на: 

керівників об’єднання; керівників структурних частин; рядових учасників об’єднання.  

Серед учасників злочинної організації варто виділити також членів, тобто осіб, що на постійній 

основі беруть участь у вчиненні злочинів (є співучасниками усіх або більшості злочинів) та інших 

учасників, що не є членами такого об’єднання, зокрема причетних до цієї організованої форми співучасті 

осіб [2]. Відтак склад учасників злочинної організації доцільно поділити на постійний та перемінний. 

Постійний склад – це особи, які беруть участь в усіх або більшості злочинів, учинених об’єднанням. 

Перемінний склад – це особи, яких залучають до окремих злочинів, учинених об’єднанням. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В 

СКАНДИНАВИИ 

 

Как отмечает В.И. Назаренко, Скандинавские страны являются родиной сельскохозяйственной 

кооперацией [1, с.125]. Кооперативный сектор играет очень важную роль в АПК этих стран. В среднем через 

кооперативы реализуется 75-80% товарной продукции, особенно животноводческой. На сбытовые 

кооперативы в Финляндии приходится до 50%, Швеции и Дании - до 60%, Норвегии – до 70% суммарных 

показателей кооперативного сектора. Кроме того, кооперативы частично контролируют оптовую торговлю 

продовольствием, в частности, молоко реализуется через собственную торговую сеть [2, с. 229-230].  

В Финляндии успешно функционирует 3383 различных кооперативов, в которые входит свыше 80% 

жителей страны, объединенных в 46 кооперативов. По мнению МКА, Финляндия – одна из ведущих  

кооперативных стран мира, с самыми передовыми кооперативными технологиями.  

Инфраструктура финских сел основывается полностью на работе кооперативов, в том числе 

создаются кооперативы для организации водопроводных и канализационных систем [3].  

Правовую основу деятельности кооперативов составлял Закон 1901 г., затем  28 мая 1954 г. был 

принят Закон № 247 «О кооперативных обществах» [4]. 28 декабря 2001 г. был принят новый Закон /1488 «О 

кооперативах». Кроме того, в Финляндии действует Закон о европейских кооперативах, на основании 

которого возможно создание кооператива, действующего на территории  нескольких стран ЕС. 

Кооператив определяется как объединение, в котором количество членов и паевой капитал заранее не 

определены. Задачей кооператива является поддержка экономической  деятельности своих членов и 

производство услуг для членов кооператива,  включая организацию услуг через свои дочерние предприятия.  

Отдельные финские кооператоры, в частности, М. Кемппайнен, давая характеристику кооперативу 

как форме предприятия [5, с. 173], полагает, что кооператив имеет двоякий характер: это смесь 

предпринимательской деятельности и взаимодействия. Как правило, кооператив не создается для получения 

прибыли участниками (инвесторами), что является типичным для предприятий. Вместо этого, выгода, 


