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Особенности дехканского хозяйства могут быть адекватно отражены в законодательстве лишь в том 

случае, если проблемы его создания и деятельность будут решаться с учетом всех складывающихся в 

хозяйстве отношений, как внутрихозяйственных - членских, имущественных, трудовых, земельных, так и 

внешних - гражданско-правовых, налоговых и других. 

В отношениях внутри дехканского хозяйства все его члены обладают равными правами и несут 

равные обязанности. Вместе с тем на главу хозяйства возлагается ряд дополнительных обязанностей, как во 

внутренних, так и особенно во внешних отношениях. Правовой статус главы дехканского хозяйства как его 

законного представителя, порядок его замены, условия и порядок вступления новых членов в хозяйство и 

вытекающие из этого изменения взаимоотношений в хозяйстве должны найти отражение в Законе РТ «О 

дехканском (фермерском) хозяйстве». 

Становление жизнеспособных дехканских хозяйств напрямую зависит от отношения к ним 

государства. Государственная поддержка хозяйств населения осуществляется в различных формах, среди 

которых наиболее важное значение имеет предоставление налоговых льгот и льготных кредитов. На 

сегодняшний день, даже предусмотренные в законодательстве льготы для фермеров не реализуются на 

практике, так как они установлены ненадлежащим образом. Неопределенность правового статуса 

дехканских хозяйств также отрицательно влияет на их доступ к льготным кредитам и другим формам 

поддержки. Анализ земельного законодательства показал, что хотя в целом государство предоставляет 

дехканским хозяйствам значительные права, способные привести к развитию земельных отношений, 

существуют и определенные неурегулированные моменты. 

К примеру, в настоящий момент дехканское хозяйство может воспользоваться кредитами, выданными 

банками на основании до говоров, определяющих условия кредитования. Возврат кредита дехканского 

хозяйства обеспечивается залогом и другими видами обязательств. Кроме того, действующее 

законодательство предусматривает возможность получения дехканскими хозяйствами льготных кредитов в 

коммерческих банках. Согласно статьи 271 новой редакции Земельного Кодекса РТ (от 05.01.2008г. №357) 

первичный землепользователь имеет право предоставлять право пользования земельным участком в залог. 

Однако, к сожалению, до настоящего времени до конца не разработаны механизмы реализации прав дехкан 

на получение кредита, поскольку отсутствует механизм реализации залога прав. Также отсутствует система 

льготного кредитования. Сегодня дехканин, создавший дехканское хозяйство на основе земли 

реорганизованного колхоза (совхоза), уже фактически обременен долгом, а также не имеет какого либо 

иного имущества (кроме земли), которое он мог бы представить в качестве залога при получении кредита. В 

связи с чем, срочное решение проблемы фьючерсных долгов позволило бы повысить его 

кредитоспособность и финансовую устойчивость. Поэтому следует согласиться с Ш. М. Исмаиловым, 

который считает что, в целях содействия в улучшении экономического состояния дехканских (фермерских) 

хозяйств и в соответствии с мерами по устойчивому развитию сельского хозяйства и разрешения указанных 

проблем необходимо подготовить законодательную базу и разработать правовые основы, направленные на 

усиление прав землепользования, развития рыночных отношений в аграрном секторе, совершенствование 

системы администрирования в сфере землепользования. 

Таким образом, сегодня дехканское хозяйство можно рассматривать как самостоятельную, особую 

организационно-правовую форму предпринимательской деятельности граждан в сельском хозяйстве без 

образования юридического лица на индивидуальной (семейной) или коллективной основе. Его правовой 

статус не имеет аналогов в действующем законодательстве РТ. Как отмечалось выше, после создания 

дехканского хозяйства, всех его членов следует рассматривать как совокупного предпринимателя. 

Сказанное еще раз доказывает невозможность приравнять дехканское хозяйство к одной из 

существующих форм предпринимательской деятельности, будь то индивидуальное предпринимательство 

или какая-то форма юридического лица, в связи с чем, дехканское хозяйство должно иметь свой 

собственный статус, четко регламентированный в законодательстве РТ. 
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Злочинність – складне соціальне явище, яке повністю визначає суперечності постійно змінюваних у 

просторі та часі соціальних процесів та явищ криміногенного, антикриминогенного та соціального 
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характеру, які взаємодіють між собою [1, c. 81]. Кримінологія, як відомо, досліджує злочинність з тим, щоб 

зрозуміти роль криміногенних та антикриміногенних факторів у її формуванні та ґенезі, а також щоб у 

кінцевому результаті збільшити потенційні та реальні можливості ефективності протидії зазначеному анти 

суспільному явищу [1, c. 4]. Розумінню особливостей злочинних проявів у певній сфері сприяє визначення 

окремих особливостей кримінологічної характеристики. Загалом поняття «кримінологічна характеристика» 

включає в себе сукупність таких властивостей злочинних діянь та особистісних особливостей злочинів, які 

важливі для розуміння причин, що обумовили ці злочини, а також для розробки попереджувальних заходів. 

Як зазначив О.Г. Кальман кримінологічна характеристика охоплює кількісно-якісні статистично значущі 

показники про злочини та особу злочинця, які відбивають ступінь їх суспільної небезпечності. Тому 

кримінологічна характеристика повинна включати: аналіз кількісно-якісних показників окремої групи 

злочинів, кримінологічно значущих груп ознак особи злочинця; криміногенні детермінанти, які 

обумовлюють вчинення злочинів; встановлення кореляційного зв’язку між соціальними, економічними, 

політичними, організаційно-управлінськими причинами та умовами вчинення конкретних злочинів» [2]. 

Результати аналізу даних відомчої статистики дозволяють стверджувати, що загалом по Україні 

протягом 2009-2012 років було виявлено 33208 злочинів, пов’язаних з бюджетними коштами. Кількість 

злочинів, виявлених протягом 2007-2009 р.р. та у 2012 р. майже не змінювалась. Так, у 2007 р. було 

виявлено 7219 злочинів, у 2009 р. – 7264, у 2012 р. – 7496. Водночас у досліджуваному періоді 

спостерігались точки мінімума – 6354 злочини було виявлено у 2008 р., та максимума – 9246 злочинів було 

виявлено у 2010 р. Близьким до максимального був показник 2011 р., у якому було виявлено 9202 злочини. 

Але самі цифри не дають можливість зрозуміти особливості злочинних проявів у певний період часу. Саме 

тому при вивченні особливостей будь-якого виду злочинності, у тому числі й бюджетної, необхідно не лише 

враховувати та вивчати відомості, які характеризують особливості власне злочинності, але й, як правильно 

зауважили Г.А. Аванесов та С.Є. Вицин, необхідно приймати до уваги «відомості, які характеризують 

розвиток (зміни) інших соціальних явищ, які так або інакше впливають на злочинність: соціально-політичні 

явища, організаційно-правові, економічні, демографічні та інші» [3]. 

Визначені тенденції пояснюються загальними соціально-економічними процесами, які відбувались у 

зазначені роки у суспільстві. Зокрема, 2008 р. (рік мінімальної кримінальної активності у бюджетній сфері) 

– рік початку економічної кризи, особливістю якої є провокування негативних процесів у суспільстві не 

одномоментно, а  протягом часу, адже її вплив вияляється через півроку-рік після початку. Це підтверджує 

інформація центра Розумкова, у якому було проведено аналіз соціального впливу економічної кризи на 

окремі держави, у тому числі й Україну [4]. Відповідно до зазначеного дослідження у році, наступному за 

роком початку кризи, відбулося стрімке падіння валового внутрішнього продукту до - 14 % та його повільне 

відновлення лише у наступному році (2,7 %). Такі темпи його відновлення не дозволили у найближчий час 

повернути ВВП на докризовий рівень.  

Негативні економічні процеси, які спровокувала світова криза, обумовили появу інших 

несприятливих процесів у державі. Зокрема, суттєво збільшився рівень заборгованості по заробітній платі: у 

2009 р. він збільшився на 77,8 % порівняно з 2008 р., у 2010-2012 р.р. дещо знизився – на 17,3 %, 19,8 % та 

8,6 % відповідно. Але зниження заборгованості по заробітній платі за останні три роки не змогли поглинути 

те збільшення заборгованості, яке виникло під впливом кризових процесів, які видбулися в економіці 

наприкінці 2008 р. Саме на фоні перерахованих процесів відбувся, так би мовити, «стрибок» злочинності, 

пов’язаної з бюджетними коштами. 

Часове неспівпадіння погіршення економічного стану держави та активізації кримнальних проявів 

пояснюється тим, що негативні процеси в економіці проходять період зародження та розвитку, і лише потім 

починають безпосередньо впливати на суспільні відносини, що, у свою чергу, призводить до формування 

окремих детермінант злочинності та до безпосереднього вчинення злочинів, зокрема у бюджетній сфері. 

Крім того, враховуючи високий рівень латентності таких злочинів, певний час спливає поки вони будуть 

виявлені та зібрано достатньо доказів. 

Крім того, сплеск злочинності у бюджетній сфері, який відбувся у 2010-2011 роках також 

пояснюється суттєвим збільшенням обсягів бюджетного фінансування, яке відбувалося саме у цей період у 

порівнянні з іншими періодами. Адже на забезпечення інфраструктури для проведення чемпіонату з 

футболу «Євро-2012», який мав відбутися в Україні у 2012 році, було активовано масштабні державні 

проекти та виділено у 2010 р. понад 4 млн. грн., а у 2011 р. – понад 12 млрд грн [5; 6]. 

Отже, визначення кількісних показників у поєднанні з особливостями суспільних проявів, які 

відбуваються у певний період часу, дозволяє визначити не лише тенденції злочинності, але й причини та 

умови, у яких вона формується та відтворюється. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДАКТИЛОСКОПІЧНОГО ОБЛІКУ ПРИ 

РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Враховуючи стрімкий науково-технологічний та інформаційний розвиток сьогодення серйозні 

зрушення повинні відбуватись і у криміналістиці, зокрема, щодо впровадження у роботу правоохоронних 

органів новітніх підходів та технічних засобів, а як результат - покращення оперативності розслідування та 

розкриття злочинів.  

Цьому сприятиме більш ефективне використання комп’ютерних технологій, що дає змогу фіксувати 

та обробляти інформацію в найкоротші терміни без проведення складних лабораторних досліджень. 

Практикою нагромаджено певний позитивний досвід застосування комп’ютерних технологій для фіксації й 

обробки криміналістично значущої інформації та використання отриманих результатів у процесі виконання 

завдань кримінального судочинства [1, с. 3-4]. 

Слідча та судова практика підтверджує високу ефективність використання криміналістичних обліків 

у процесі розкриття кримінальних правопорушень. 

В існуючій системі криміналістичних обліків вагоме місце посідає дактилоскопічний облік. Це 

зумовлено з одного боку тим, що сліди рук (в т.ч. відбитки пальців) часто залишаються на місці скоєння 

злочину, а з іншого - великим об’ємом накопичених дактилоскопічних масивів, що в сукупності збільшує 

ймовірність безпосередньої ідентифікації особи злочинця.  

Об’єктом дактилоскопічного обліку є відбитки пальців рук підозрюваних осіб, які разом з 

установчими даними особи складають дактилокарту. Крім цього дактилоскопічному обліку підлягають 

сліди пальців рук виявлені на місці злочину.  

Порядок функціонування дактилоскопічного обліку визначено Інструкцією, яка затверджена наказом 

МВС України від 11.09.2001 року № 785 [2], але прикро констатувати, що даний підзаконний нормативно-

правовий акт ще досі не приведено у відповідність до діючого Кримінального процесуального кодексу 

України, що у свою чергу створює певні суперечності, зокрема, у визначенні певних особливостей ведення 

дактилообліку. 

 Ми погоджуємось із думкою низки дослідників, що особливістю дактилоскопічних обліків є 

можливість формального опису топології папілярних ліній об’єктів обліку (відбитків та слідів), що дозволяє 

відносно легко автоматизувати задачу пошуку та ідентифікації у дактилоскопічних масивах. З іншого боку, 

великий об’єм інформації у цих масивах робить використання автоматизованих систем необхідним [3, с.22]. 

На нашу думку, при використанні дактилокарт експертними службами МВС України з метою ведення 

дактилоскопічного обліку, інформації, яка у них міститься (П.І.Б., дата та місце народження, місце 

прописки/реєстрації та місце фактичного проживання) є недостатньо для ефективного та оперативного 

розкриття та розслідування злочинів. Враховуючи те, що бланки дактилокарт незмінні та використовуються 

вже досить тривалий час, вважаємо, що для підвищення ефективності використання дактилокарт, у бланках 

дактилокарт необхідно додати графу для номера мобільного телефону та IMEI мобільного телефону особи 

яку дактилоскопують, а також графу в якій буде вказуватись підстава у зв’язку з чим її дактилоскопують та 

дані занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Що це дасть? Вказана інформація більш повно 

буде характеризувати особу, яка дактилоскопіюється, та в подальшому сприятиме ефективнішому її 

використанню для якнайшвидшого розкриття злочину. 

Ще однією проблемою можна назвати застарілість способів дактилоскопіювання, а тому необхідно 

переходити з дактилоскопування при допомозі фарби та валика на дактилоскопування при допомозі 

спеціального сканера для дактилоскопування, що покращить якісь дактилокат та заощадить час 

співробітників ОВС. На нашу думку, також при переході на електронне дактилоскопування до електронної 

дактилокарти варто було б додавати ще й фотокартки особи, яку дактилоскопують. 

І все ж, системи дактилообліку якими користуються експертні служби морально застаріли, а це 

інформаційно-пошукові системи «Сонда» (виробник Російська Федерація) та АДІС «Дакто 2000» (виробник 

Білорусь). Тому, слід замислитись над тим, аби використати наявний у нашій державі людський та 

інтелектуальний потенціал і створити українську систему дактилообліку, яка б комплексно вирішувала 

http://www.razumkov.org.ua/ukr/news.php?news_id=332

