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з метою створення оптимальних умов для здійснення повного й 
об’єктивного процесу доказування; припинення або нейтралізації 
протидії кримінального середовища розслідуванню злочинів еконо-
мічної спрямованості.  
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ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВЕРСІЮВАННЯ  
У ПОДОЛАННІ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ 

У процесі розслідування, особливо на початковому етапі, слідчий 
перебуває у стані інформаційної невизначеності та спрямовує свої 
зусилля на одержання повних та всебічних відомості про подію. Цей 
процес супроводжується формуванням гіпотетичних суджень про ще 
невідомі обставини кримінального правопорушення.  
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В діяльності правоохоронних органів з розкриття злочинів гіпо-
теза дістала назву криміналістична версія – обґрунтованого припу-
щення, яке пояснює характер злочину в цілому чи його окремих об-
ставин 1, с. 127. 

Варто наголосити, що гіпотетичний метод пізнання знайшов за-
стосування не тільки в рамках досудового слідства та судового розг-
ляду, а й оперативно-розшуковій та експертній діяльності. 

Класифікація версій безпосередньо пов’язана з реальним існу-
ванням пошукових і дослідницьких труднощів, що виникають у про-
цесі вирішення проблемних ситуацій 2, с. 98. При цьому проблем-
ність ситуації може бути обумовлена як формуванням несприятливої 
слідчої ситуації на відповідному етапі, так і протидією розслідування 
з боку зацікавлених осіб. 

Під час розробки версії слідчий має застосовувати логічні при-
йоми (індукції, дедукції, аналізу, аналогії, рефлексії, синтезу), закони 
логіки (виключеного третього, тотожності, достатньої підстави, не-
суперечливості). 

Логічний процес побудови версій є єдиним для всіх її різновидів. 
Версія не може бути продуктом необґрунтованих і надуманих здога-
док і припущень 3, с. 124. Варто зазначити, що обсяг окремої слідчої 
версії може бути різним: версія може стосуватися будь-якої обстави-
ни, що перевіряється, події чи охоплювати дві та більше взаємо-
пов’язані обставини.  

Досить рідко в слідчій практиці об’єднуються кілька припущень 
щодо різних обставин злочину (наприклад, про особу злочинця, мо-
тив, час, місце та спосіб). Формування і перевірка таких версій вима-
гає відповідного досвіду та фаху слідчого. Заслуговує на увагу й те, 
що злочини, за якими формуються складні слідчі версії, у більшості 
випадків, відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких. Лише 
у тих випадках, коли різні обставини за своїм змістом є нерозривни-
ми, тобто взаємодоповнюють або взаємообумовлюють одна одну, 
слідчим можуть формуватися складні припущення. В інших випад-
ках, доцільно використовувати прості версії. Це призводить до збі-
льшення кількості версій, однак спрощуються їх аналіз і перевірка. 
Відпрацювання версій передбачає попередню розумову діяльність 
слідчого щодо виконання запланованих слідчих (розшукових) дій та 
можливих проявів протидії з боку зацікавлених осіб. Усвідомлення 
наявної або, з досить високою вірогідністю, можливої протидії розс-
лідуванню має впливати на прийняття слідчим рішень тактичного 
та організаційного характеру. Так, за наявності протидії з боку заці-
кавлених осіб слідчий спрямовує свої зусилля на те, щоб мінімізува-
ти його вплив на учасників досудового розслідування. Для цього, 
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наприклад може бути обраний відповідний запобіжний захід до зло-
чинців, застосовано заходи забезпечення безпеки учасників, розслі-
дування групою слідчих, створення слідчо-оперативної групи тощо. 
За наявності ж у слідчого обґрунтованих припущень про протидію, 
що здійснюватиметься в ході подальшого розслідування, слідчий 
спрямовує свої зусилля на те, що б запобігти її впливу або відтермі-
нувати її у часі. Для цього є доцільним проведення тих процесуаль-
них дій, які б забезпечили отримання максимальної кількості відо-
мостей про подію та мінімізували можливість передчасного витоку 
інформації про хід розслідування. За наявності ж значної кількості 
проведених слідчих (розшукових) дій, та сформованої доказової ба-
зи, протидія з боку зацікавлених осіб, переважно, не буде мати суттє-
вого впливу на хід розслідування. 

За допомогою аналогії, порівняння та дедуктивних умовиводів 
ці дані можуть бути використані як основа для висунення версії. Як-
що при перевірці отримано суперечливі дані, одні з яких підтвер-
джують версію, а інші спростовують її, зупиняти перевірку цієї версії 
неприпустимо – вона повинна тривати до повного виявлення та усу-
нення розбіжностей 4, с. 45. При цьому виявлені у ході перевірки 
розбіжності варто розглядати, у тому числі, під кутом зору можливо-
го впливу зацікавленими особами на хід розслідування.  

Пізнавальна роль версії полягає не тільки в тому, що вона може 
пояснити вже відомі слідству обставини кримінального правопору-
шення, а й у тому, що за її допомогою встановлюються нові обстави-
ни й факти, які не були відомі слідчому на момент висунення версії. 
Тобто аналіз, в умови якого включатимуться, припущення про наяв-
ність різних проявів протидії дозволить слідчому зрозуміти не тіль-
ки їх мету, способи та засоби її досягнення, а й формуванню більш 
повної картини події злочину  

Таким чином формування версій має стосуватися не тільки обста-
вин вчиненого кримінального правопорушень, а й можливих проявів 
протидії з боку зацікавлених осіб. Це доцільно враховувати слідчому в 
ході організації розслідування та проведення окремих слідчих (розшу-
кових) дій. Наведене сприятиме зменшенню витрат часу, сил та засобів, 
спрямованих на отримання позитивного результату розслідування.  
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ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ПРОТИДІЯ ВИМАГАННЯМ 
ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У НАУКОВІЙ 

ПЛОЩИНІ 

Вимагання – суспільно небезпечне діяння, яке з давніх часів ві-
доме вітчизняному кримінальному законодавству, однак в загальній 
структурі злочинності воно становить доволі малу питому вагу. На-
приклад, у 2005 та 2006 роках зареєстровано 1153 та 913 випадків 
вчинення вимагання (відповідно), у 2008 – 624, у 2009 – 561, в 2014 – 
595, у 2015 – 550, в 2016 році – 535, за 8 місяців 2017 року – 450 [1]. 
Однак, зазначене зменшення абсолютних показників не означає, що 
досліджуваний вид злочинів втрачає свою суспільну небезпечність, а 
навпаки сигналізує про необхідність термінової активізації правоо-
хоронних органів щодо якісної протидії ним. Окреслене можна пояс-
нити тим, що, по-перше, вимагання стали більш латентні та змінила-
ся форма їх прояву. По-друге, все частіше фіксуються факти вимагань 
вчинені з особливим цинізмом, що в подальшому викликає суспіль-
ний резонанс. По-третє, в генезисі досліджуваного виду злочинів чі-
тко простежується їх причинна залежність від політичних, соціаль-
но-економічних чинників, правової системи, пенітенціарної 
політики. По-четверте, недостатньо ефективна діяльність правоохо-
ронних органів з протидії вимаганням призводить до того, що лише 
по третині вчинених вимагань встановлено винних осіб, а взагалі за 
останні п’ять років встановлення винних осіб за вчинення вимаган-
ня знизилось на 6% [1]. Враховуючи вказане, не є дивним те, що біль-
шість вчених у сфері кримінального права, кримінології, криміналіс-
тики та оперативно-розшукової діяльності присвячують свої праці 
різноплановим аспектам протидії вимаганням. Зважаючи на це доці-
льно визначити стан наукової розробленості питання оперативно-
розшукової протидії вимаганням підрозділами кримінальної поліції. 

З метою аналізу досліджень присвячених вивченню питань про-
тидії вимаганням, на нашу думку, доцільно коротко проаналізувати 
наявні роботи, попередньо поділивши їх на групи. 


