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тання спеціальних криміналістичних знань у обліковій діяльності та чіт
кому функціонуванню запропонованої інтегративної моделі, як сучасно
го інструменту оптимізацїї техніко-криміналістичного забезпечення роз
слідування та попередження злочинів.
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ВПЛИВ ОПЕ РАТ ИВ НОЇ  ОБСТАНОВКИ  
НА КУРОРТАХ АР КРИМ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ  
ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ  
ПІДРОЗДІЛАМИ КАРНОГО РОЗШУКУ

Постановка проблеми. Важливе значення для ефективної організації 
ОРД підрозділів карного розшуку щодо запобігання скоєнню злочинів е 
врахування особливостей функціональної спрямованості й рівня соціально- 
економічного розвитку окремих територій, їх географії, традицій, які не 
можуть не впливати на стан злочинності; її рівень, структуру, динаміку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У різні часи проблеми визначення сутності оперативної обстановки 

та використання її аналізу у практиці запобігання злочинам та забезпеченні 
громадського порядку досліджували такі відомі кримінологи, як Г.А. Ава
несов, В.В. Голіна, Л.М. Давиденко, І.М. Даньшин, О.М. Джужа, А.І. Дол
гова, А.Е. Жалінський, I I. Карпець, В.М. Кудрявцев, В.І. Крігер, В.В. Клоч
ков, Н.Ф. Кузнецова, О.М. Литвак, В.В. Лунєєв, Г.М. Міньковський, А.Б. Са
харов, Є.Б. Урганіс, В.П. Філонов [1-9].

Таким чином оперативну обстановку можливо розглядати як теоре
тичну категорію "теорії оперативно-розшукового моніторингу", а також 
як елемент організації оперативно-розшукової діяльності, особливо кар
ного розшуку. Насамперед це важливо під час формування оптимальної 
структури розташування гласних та негласних сил карного розшуку в 
умовах курортів АР Крим та запобіганні скоєнню злочинів на них [2 -  8; 
10, С. 124-128].

Мета. Дослідити вшіив складових оперативної обстановки на ефек
тивність запобігання злочинів підрозділами карного розшуку на курор
тах АР Крим.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні серед науковців є декілька 
поглядів на особливості дослідження організації ОРД та протидії злочин
ності:

- кожен регіон мас свої особливості, що визначає індивідуальність 
підходу в організації ОРД та окремих її напрямків;
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- організація протидії злочинності повинна бути універсальна для 
всіх регіонів [3];

- організація діяльності ОВС повинна бути особливою не тільки для 
регіону у цілому (Центральний), а й в  його складових одиницях (Київ
ська обл., М. Київ, Кіровоградська сюл., Дніпропетровська обл. та ін.) [4].

Аналогічної думки науковці дотримуються стосовно курортних регіонів;
- особливість організації протидії злочинності та забезпечення гро

мадської безпеки в залежності від типологізації курорту [5];
- розглядати та вивчати їх як єдиний об'єкт аналізу та запровадити 

на цій основі єдину модель організації діяльності ОВС з використанням ОРД 
щодо попередження, розкриття злочинів[6].

Функціональне призначення або спеціалізація курортного регіону 
обумовлюють якісну та кількісну специфіку контингенту осіб, які до нього 
прибувають на лікування та відпочинок, а рівень соціально-економіч
ного розвитку визначається інфраструктурою населеного пункту, обся
гом послуг, які надаються у розпорядження відпочиваючих для задово
лення їх потреб, в тому числі і щодо розмаїтості відпочинку та дозвілля.

Окрім того, на специфіку організації діяльності карного розшуку 
впливає й категорія самого курортного міста або курортного регіону.

Таким чином, можна стверджувати, що модель організації роботи 
карного розшуку щодо запобігання скоєнню злочинів детермінується 
характером соціальних функцій і цільовим призначенням курорту, а 
також рівнем соціально-економічного розвитку регіону, де він розташо
ваний.

Різноманітність мікрокліматичних умов кримського півострову, до
статок вічнозеленої рослинності гір та височин, родовища лікувальної 
грязі і джерел мінеральних вод сформували декілька типів курортів:

• кліматичні (Старий Крим),
• кліматобальнесшогічні (Ялта, Алушта),
• кпіматобальнеогрязьові (Євпаторія, Феодосія, Саки).
Виходячи з того, що понад 80% відпочиваючих приходиться на при

морські курорти Криму нами були визначені за базові при дослідженні 
наступні приморські курорти: Євпаторія, Саки, Севастополь, Велика Ял
та, Алушта, Судак, Феодосія. Означені курорти мають розвинуту інфра
структуру та характеризуються значною кількістю осіб, що відпочивають 
не тільки у "високий сезон", а й протягом всього року [7].

Як показує проведений нами аналіз наукових здобутків у галузі 
кримінології, кримінального права, криміналістики та проведене нами 
дослідження чинники, які характеризують середовище функціонування 
органів внутрішніх справ курортних регіонів, мають різне значення для 
організації системи за ступеням негативного впливу. Найбільший вплив

280



Проблемо борот ьби  з і  зло чи нн іст ю
та п р а во охо ро нна  діяльність орган ів  внутрішніх с п р а в '  Р о з д іл  V

на діяльність органів внутрішніх справ щодо протидії злочинності в ц і
лому, та діяльність підрозділів карного розшуку щодо запобігання зло
чинів мають;

1. Територіальне положення Євпаторії, Севастополя, Ялти, Алунгти, 
Судака характери зусться високим ступенем освоєння, розвинутою 
інфраструктурою, м'яким кліматом, близьким до субтропічного, вели
чезним рекреаційним потенціалом. Останнє зумовлено великою кількістю 
можливостей для відпочинку та лікування (провідну роль тут відіграє 
Чорне море та характерний вплив берегового приморського ландшаф
ту). Для курорту Саки географічне положення характеріизується сприят
ливим поєднанням кліматичних, бальнеологічних та приморських умов, 
що створюють унікальні можливості для лікування та профілактики хво
роб. Особливостями міст Севастополь, Ялта та Феодосія є розвинута еконо
мічна, готельна та розважальна інфраструктура. Наявність транспортної 
розв'язки та портів.

2. Курортним регіонам Євпаторія, Сакі, Велика Ялта, Алушта, Судак 
притаманний однобічний економічний розвиток. Це виявляється в обмеже
ності матеріально-технічної бази, робота якої головним чином спрямова
на на вирішення основного завдання курортного регіону -  обслугову
вання громадян, котрі приїздять на відпочинок та лікування, що у свою 
чергу обумовлює нерівний розподіл трудових ресурсів по галузях народ
ного господарства: у сфері обслуговування задіяно приблизно 60 -  70% 
працездатного населення регіону. Порівняно з іншими регіонами та на
селеними пунктами тут набагато більше розвинутий торгівельний бізнес, 
причому в курортний сезон у зв'язку з появою та відкриттям нових 
торігівельних місць простежується чітка тенденція до нестачі місцевих 
трудових ресурсів для задоволення його потреб, адже кількість лотків, 
магазинів та майданчиків у цей період значно зростає. Слід також відзна
чити, що промислові, переробні, будівельні, виробничі підприємства, 
об'єкти сільського господарства, які розміщені на території регіону пов
ністю орііентовані на забезпечення потреб відпочиваючих та місцевого на
селення.

3. Однобічний економічний розвиток курортних регіонів зумовлює 
особливості демографічної структури місцевого населення. Тут більш 
висока питома вага осіб пенсійного віку -  на 7%, жінок -  на 4%, порівняно 
нижча питома вага громадян до 16-ти річного віку -  на 6%. Це у свою 
чергу відбивається на структурі контингенту осіб, котрі скоїли злочини 
(більша кількість осіб старшого і пенсійного віку, жінок порівняно до 
інших регіонів).

Специфічною для курортних регіонів є сезонність безробіття в ре
зультаті консерівацїї в зимовий період переважної більшості об'єктів 
рекреації [8].
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Безсумнівним фактором подвійної дії є суттєва матеріальна підтримка 
населення, що постійно мешкає в курортних регіонах за рахунок обслу
говування відпочиваючих, надання їм за плату житлових помешкань. Хоча на 
території курортних регіонів розміщена велика кількість санаторіїв, баз та 
будинків відпочинку, пансіонатів, кемпінгів, готелів, санаторно-курорт
них комплексів тощо, б  курортний сезон відчувається помітний дефіцит 
місць, що розвиває ринок приватного найму житла для відпочинку. У зв'язку 
з цим слід мати на увазі, що ці прибутки складають переважну більшість 
річних заробітків окремих категорій населення курортного регіону. Але з 
кінця минулого року спостерігається зниження економічної активності та 
здобутків населення є подальше розмежування на бідні та багаті верстви, 
що сприяє скоєнню протиправних дій особливо корисливого характеру.

4. Сприятливі природною!іматичні умови в курортних регіонах 
притягують сюди на відпочинок та лікування багато людей, кількість 
яких у курортний сезон в декілька разів перевищує кількість місцевого 
населення. У цілому по курортних регіонах щільність населення б  ку
рортний сезон зростає приблизно у три рази й досягає максимуму в 
серпні. Усе це призводить до того, що крива злочинів та правопорушень 
у грудні, січні та лютому знаходиться у найнижчих точках, потім протя
гом березня і квітня повільно зростає, у травні, червні та липні зростає 
відчутно, протягом серпня-вересня знаходиться на найвищому рівні, б  
жовтні та листопаді -  помітно спадає.

Наявність чітко простежуваної сезонної міграції населення б  ку
рортних регіонах породжує ряд специфічних проблем в організації 
діяльності органів внутрішніх справ та карного розшуку, зокрема: потре
ба б  підвищенні кількості особового складу б  курортний сезон, вирішення 
питання про зайнятість "зайвого" особового складу в "мертвий" сезон, 
визначення пріоритетних напрямків протидії злочинності особливо такій її 
складовій як запобігання вчиненню злочинів [9].

5. Характерною рисою курортних регіонів є короткочасність та 
швидка змінюваність відпочиваючих, їх концентрація в місцях загального 
користування (зони відпочинку, парки, пляжі, торгівельно-розважальні 
комплекси, розважальні заклади тощо).

Зазначені негативні соціально-економічні демографічні і психологічні 
фактори безпосередньо впливають на місцеве населення, породжуючи б  
окремих його представників особливе сприйняття життя на курорті як 
всеосяжного свята відпочинку та розваг.

Підтвердженням цього є також той факт, що 98% злочинів на курор
тах є корисливої спрямованості. При цьому мотивом скоєння кожного 
другого з трьох злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном, 
що були скоєні на території курортів на кримському півострові, було 
прагнення отримати гроші для відвідування розважальних закладів і 
подібних місць.
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Як показує аналіз думок науковців підвищенню ефективності зі за
побігання злочинів підрозділами карного розшуку може сприяти моні
торинг, аналіз, прогнозування оперативної обстановки з врахуванням 
чинників її ускладнення.

Як нами було встановлено раніше переважними на курортах є зло
чини майнового характеру: крадіжки, розбої, грабежі, шахрайство. Вони 
вчиняються у громадських та інших місцях, які об'єднує поняття "місця зі 
складною оперативною обстановкою".

Слід відзначити, що поняття "місце зі складною оперативною обста
новкою", є не новим у теорії оперативно-розшукової діяльності (В.О. Бі
ля ев, І.Р. Шинкаренко), а також у інших галузях юридичної науки 
(М.М. Бабаев, Горяінов, М.В. Корніенко) [10 -11 ].

Ми згодні з думкою, що в залежності бід  особливостей конкретного 
курорту перелік місць зі складною обстановкою буде змінюватися, але 
при цьому слід враховувати, що основними критеріями виокремлення 
означених місць та підставами взяття їх під оперативне спостереження з 
метою запобігання скоєння злочинів можуть бути;

1. Певний ступінь концентрації осіб (специфічне мікросередовище), 
що скоюють чи потенційно можуть скоювати злочини.

2. Певна кількість та інтенсивність проявлення правопорушень.
3. Обставини, що сприяють концентрації таких осіб та скоєнню 

злочинів (позитивні та негативні чинники оперативної обстановки).
4. Діяльність ОВС з оперативного прикриття такого місця.
Враховуючи означені критерії та здійснений нами аналіз матеріалів

за результатами діяльності підрозділів карного розшуку ГУ МВСУ б АР 
Крим та ГУ МВС у м. Севастополі такими місцями можуть бути;

• залізничні та автовокзали, а також прилеглу до них територію;
* впорядковані й стихійні ринки різноманітної спеціалізації;
* місця дозвілля й відпочинку (бари, диско бари, дискотеки, клуби, 

ресторани, казино тощо);
• місця масового відпочинку населення (парки, пляжі, курортні зони);
* місця масових зборів населення (політичні мітинги, демонстрації, 

народні гуляння тощо);
• житлові квартали, студентські гуртожитки Й містечка[13].
Виокремлення означених об'єктів повинно здійснюватися не на підставі

їх наявності на території, а на аналізі оперативних даних та складових 
оперативної обстановки. Це дозволить забезпечити своєчасне оперативне 
прикриття означених об'єктів, виявити причини та умови скоєння зло
чинів, осіб бід яких можливо очікувати скоєння злочинів, а також сплану
вати заходи спрямовані на запобігання скоєння злочинів не тільки від
носно відпочиваючих але й мешканців курортів та об'єктів державного та 
приватного майна [14].
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Висновки. На підставі здійсненого аналізу можемо констатувати, що 
ефективність діяльності карного розшуку зі запобігання злочинам зале
жить від аналітичної діяльності основною складовою якої е моніторинг 
середи функціонування та аналіз стану оперативної обстановки. Озна
чене дозволяє зробити наступні висновки:

1. Враховуючи сучасний рівень розвитку наукової думки та практи
ку діяльності карного розшуку зі запобігання злочинам можна виділити 
у складі оперативної обстановки три укрупнені структурні елементи:

- сфера і об'єкти безпосередньої дії з боку підрозділів карного роз
шуку, здійснюваного ними в процесі оперативно-службової діяльності;

- система управління і функціонування оперативними підрозділами 
карного розшуку;

- зовнішнє середовище функціонування органів внутрішніх справ, 
яка виступає як інтегральна складова, що знаходиться в складній взаємо
залежності і взаємозв'язку з системою управління підрозділами карного 
розшуку.

2. АР Крим та його курорти слід розглядати з позицій системно- 
структуріного підходу, що дозволяє визначити особливість оперативної 
обстановки на курортах АР Крим враховуючи детермінації причинних 
комплексів їх ускладнення злочинності цих територій у порівнянні з 
іншими регіонами та визначити особливості запобігання злочинам під
розділами карного розшуку[12].

3. Чинники ускладнення оперативної обстановки:
• сезонність скоєння злочинів -  70% у "високий сезон";
• короткочасність та швидка змінюваність відпочиваючих, їх кон

центрація в місцях загального користування;
• значний рівень безробіття у міжсезоння серед населення віком 18 -  

40 років та значний рівень безробіття;
• значне економічне розмежування населення та привабливість 

швидкого збагачення за рахунок шахрайства відносно відпочиваючих;
• наявність міжетнічних протиріч на підставі перерозподілу землі;
4. Модель організації роботи карного розшуку щодо запобігання 

вчиненню злочинів детермінується характером соціальних функцій і 
цільовим пріизначенням курорту, а також рівнем соціально-економічного 
розвитку регіону, де він розташований.

5. Діяльність карного розшуку з запобігання злочинам, ще не відпо
відає вимогам часу. Цьому може сприяти моніторинг, аналіз, прогнозу
вання оперативної обстановки з врахуванням чинників її  ускладнення та 
розташування на території обслуговування місць зі складною опера
тивної обстановкою.
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6. Місцями зі складною оперативною обстановкою на курортах 
Криму е:

* транспортні вузли: залізничні та автовокзали, а також прилеглу 
до них територію;

* об'єкти оптової та роздрібної торгівлі; впорядковані й стихійні 
ринки різноманітної спеціалізації;

* місця дозвілля: й відпочинку торгівельно -  розважальні комплек
си, бари, диско бари, дискотеки, клуби, ресторани, казино тощо);

* місця масового відпочинку; парки, пляжі, курортні зони, набе
режні, місця розташування атракціонів, місця водних атракціонів, парки, 
аквапарки, території розташування розважальних комплексів;

* місця масових зборів населення (політичні мітинги, демонстрації, 
народні гуляння тощо);

* місця проживання; пансіонати, санаторії, готелі, житлові кварта
ли з приватними установами для поселення відпочиваючих, гуртожитки 
й студентські містечка[15].
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Т.О. Лоскутов  _ ЕФЕКТИВНІСТЬ СЛІДЧОГО
І  КРИ МІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ  
І  НА Р ІЗН ИХ ЕТ АП АХ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

У схваленій у 2008 р. Концепції реформування кримінальної юсти
ції України зазначено, що реформування кримінальної юстиції спрямо
ване на зміну підходів до оцінки ефективності діяльності органів системи 
кримінальної юстиції1. Важливе місце у системі органів кримінальної

1 Див.: Концепція реформування кримінальної юстиції України, схвалена Указом Пре
зидента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 // Офіційний вісн. України. - 2008. - № 
27. -  С.28.
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