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СЕРІЙНИМ ЗЛОЧИНАМ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКОЇ 
СПРЯМОВАНОСТІ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ У ГРОМАДСЬКИХ 

МІСЦЯХ 

Специфікою професійної діяльності працівників оперативних 
підрозділів кримінальної поліції є те, що нерідко виконання ними 
функціональних обов’язків проходить в умовах різкого ускладнення 
оперативної обстановки внаслідок вчинення через певні проміжки 
часу серії однотипних тяжких злочинів корисливо-насильницької 
спрямованості, що викликає великий громадський резонанс. Серед 
інших, особливо небезпечними й найбільш резонансними є серійні 
озброєні напади на громадян у громадських місцях, тому що, крім 
заподіяння матеріальних збитків, вони ставлять під загрозу здо-
ров’я, а іноді й життя як потерпілих, так і випадкових свідків. 

Успішність протидії зазначеному виду злочинності часто зале-
жить від комплексного використання значних сил і засобів операти-
вних підрозділів кримінальної поліції та проведення широкого ком-
плексу спеціальних заходів, що у свою чергу потребує ретельного 
планування діяльності й повного виконання поставлених завдань. 

Розроблення алгоритмів протидії серійним злочинам корисли-
во-насильницької спрямованості, системне вирішення проблемних 
питань, що виникають під час такої протидії, є актуальним і своєчас-
ним питання практичного спрямування. 

Під час розроблення алгоритму дій працівників кримінальної 
поліції із протидії зазначеним злочинам виникає нагальна потреба 
ретельно ураховувати соціальні та кримінологічні причини вчинення 
серійних злочинів, і зокрема озброєних нападів; вивчити категорію 
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осіб, схильних до їх вчинення; створити психологічний портрет се-
рійного злочинця, дослідити психологію взаємовідносин у злочин-
них групах, які причетні до вчинення серійних розбійних нападів; 
визначити конкретний перелік заходів, які треба проводити взагалі 
й зокрема, залежно від конкретного виду злочину [1, с. 120]. Крім 
цього, вміло організована, своєчасно використовувана система інфо-
рмаційного забезпечення оперативних підрозділів дозволяє вирішу-
вати завдання, що стоять перед кримінальною поліцією у боротьбі зі 
злочинністю [2, с. 3]. 

Найбільш важливе значення для оперативних працівників під 
час розроблення алгоритму дій набувають питання щодо: 

– виділення окремих специфічних ознак, що вказують на серій-
ність злочинів; 

– географічних особливостей та забудови місцевості, характери-
стики окремих громадських місць, де найбільш часто вчиняються 
озброєнні напади;  

– днів тижня та часу вчинення нападів;  
– характеру злочинних дій; 
– видів зброї та інших засобів, що використовувалися під час на-

падів у громадських місцях;  
– кількості, віку та статі осіб, які вчиняли корисливо-насиль-

ницькі злочини;  
– характеристики об’єктів злочинного посягання; 
– наявності ознак вірогідності вчинення злочину в майбутньому 

тощо. 
Висновок. У зв’язку з цим алгоритм дій оперативних підрозділів 

кримінальної поліції повинен включати:  
– порівняльний аналіз оперативно-розшукових справ та кримі-

нальних проваджень; 
– аналіз та виявлення закономірностей злочинних проявів;  
– прогнозування за допомогою GIS-аналізу вірогідного місця 

скоєння наступного злочину;  
– планування і здійснення комплексу заходів оперативного (іні-

ціативного) пошуку та негласних слідчих (розшукових) дій за дору-
ченням слідчого щодо пошуку і затримання злочинця (учасників 
злочинного угруповання);  

– визначення напрямів взаємодії та координації дій працівників 
НПУ, залучених до проведення пошукових заходів та під час затри-
мання причетних до злочинів осіб; 

– легалізацію інформації, здобутої оперативним шляхом; 
– визначення доцільності задіяння у встановленні та пошуці 

винних осіб позаштатних негласних працівників та громадськості.  
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Комплекс початкових оперативних пошукових заходів повинен 
передбачати:  

– одержання і фіксацію первинної оперативно-розшукової інфо-
рмації про вчинену серію озброєних нападів; 

– орієнтування суміжних районних, територіальних й регіональ-
них органів і підрозділів НПУ щодо прикмет підозрюваних в озброє-
них нападах та ознак викраденого майна та цінностей; 

– пошук і отримання оперативними працівниками інформації 
про прикмети підозрюваних осіб, залишені на місці події сліди, зна-
ряддя злочину тощо, а також іншої інформації, що може сприяти 
встановленню винних осіб і виявленню викраденого;  

– негайне переслідування і затримання підозрюваних осіб по 
«гарячих слідах»;  

– організацію спеціальних заходів для перекриття можливих 
шляхів відходу підозрюваних; 

– проведення розвідувальних опитувань з метою встановлення 
осіб, яким відомі прикмети підозрюваних;  

– обстеження місцевості, що прилягає до місця події;  
– оперативне інформування про скоєні злочини позаштатних 

негласних працівників та надання їм завдань щодо встановлення 
обізнаних про учинені злочини осіб тощо. 
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