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КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ  

В УКРАЇНІ 
 

Стаття вісвітлює стан наукової розробленості проблем протидії корисливо-насильницьким 
злочинам в Україні та основних напрямів їх наукових досліджень. Аналізуються основні поло-
ження сучасних наукових розробок у галузях кримінального права, кримінології, криміналістики, 
теорії оперативно-розшукової діяльності. Автор, на підставі аналізу існуючих наукових точок зо-
ру, результатів особистого дослідження висвітлює власну позицію до означеного питання та про-
понує якісно нові підходи до визначення перспективних напрямів наукових розробок питань опе-
ративно-розшукової протидії корисливо-насильницьким злочинам в Україні. 
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Постановка проблеми. Одним із міжнародних критеріїв оцінювання рівня циві-

лізованості держави, утвердження в ній європейських цінностей і демократичних ідеалів 
є стан законності та правопорядку, захищеність громадян від злочинних посягань. Разом 
із тим, сьогодні науковці стверджують, що сучасні кількісні та якісні зміни показників 
злочинності в Україні обумовлені значною кількістю факторів – соціально-
економічного, політичного, військового характеру [1, с. 225]. Економічна нестабільність, 
правовий нігілізм, незадоволення населення результатами реформ у соціально-
економічній сфері, слабкість правоохоронної системи тощо [1, с. 226] – усі ці та інші 
чинники, враховуючи бойові дії на Сході нашої країни, що супроводжуються неконтро-
льованим обігом вогнепальної зброї та вибухівки на території держави, призводять до 
кардинальних змін у характері злочинних посягань корисливо-насильницького спряму-
вання у бік підвищення агресивності. Аналіз статистичних даних свідчить, що значний 
масив правопорушень продовжують складати саме корисливо-насильницькі злочини. 
За період 2015 – 2019 роки на території України було зареєстровано 232368 грабежів, 
41298 розбоїв та 3648 вимагань [11]. Ми погоджуємося з точкою зору науковців, які 
стверджують, що корисливо-насильницька злочинність є нині однією з найбільших за-
гроз для системи внутрішньої безпеки, життя та здоров’я, майна громадян [3, с. 52].  

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Проблеми 
протидії корисливо-насильницьким злочинам досліджувалися в роботах С. В. Албула, 
А. В. Андрушка, А. В. Бабʼяка, В. С. Батиргареєвої, А. Ф. Белінського,Б. М. Головкіна, 
С. В. Дьоменка, В. П. Захарова, І. В. Іваненка, М. Г. Колодяжного, М. Й. Коржанського, 
П. С. Матишевського, С. В. Нікітенка, Д. Й. Никифорчука, Д. В. Петрова, О. О. Подоб-
ного, О. М. Поповича, М. В. Стащака, В. В. Тіщенка, В. І. Холостова, В. В. Шендрика, 
Н. В. Яницької та багатьох інших науковців. 

Проблемні аспекти протидії корисливо-насильницькій злочинності привертали та 
продовжують привертати увагу значної кількості науковців – фахівців у галузі криміна-
льного права, криміналістики, кримінального процесу, кримінології, оперативно-
розшукової діяльності тощо. Аналіз їхніх наукових здобутків свідчить про значний вне-
сок у формування напрямів протидії цим злочинам. Багатоплановість проблемних пи-
тань пояснює, на наш погляд, і різноплановість наукових розробок.  

Отже, метою статті є аналіз сучасного стану наукової розробленості проблем опе-
ративно-розшукової протидії корисливо-насильницьким злочинам в Україні та окрес-
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лення перспективних напрямів наукових досліджень питань оперативно-розшукової 
протидії корисливо-насильницьким злочинам в Україні в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. У монографії «Корисливо-насильницькі злочини 
відносно іноземців в Україні: кримінологічний аналіз» С. В. Албул досліджує комплекс 
питань щодо етіологічних, феноменологічних особливостей та закономірностей 
корисливо-насильницьких злочинів відносно іноземців в Україні; вивчає природу, 
закономірності й особливості віктимізації та віктимності іноземців в Україні. Науковцем 
докладно висвітлюється комплекс питань теоретичного і практичного характеру, 
пов’язаних з розробкою організаційно-правових заходів боротьби зі злочинністю 
відносно іноземців, надано кримінологічну характеристику корисливо-насильницьких 
злочинів відносно іноземних громадян в Україні, розкрито їх чинники, рівні, структуру 
та географію, викладено аналіз стану латентності, а також розкрито відомості щодо 
особи злочинця та жертви злочину [2]. У низці наукових праць («Насильство при 
вчиненні корисливо-насильницьких злочинів проти власності тощо) С. В. Албул, 
досліджуючи особливості вчинення корисливо-насильницьких злочинів відносно 
іноземців в Україні, розглядає й кореляційну залежність динаміки таких злочинів від 
рівнів міграційних процесів, виокремлює їх регіональну специфіку. 

Дослідження В. С. Батиргареєвої присвячені питанням кримінологічної характе-
ристики та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло [7]. У свою чергу, 
сфера наукових інтересів Б. М. Головкіна охоплювала феномен, детермінацію та напря-
ми запобігання корисливій насильницькій злочинності в Україні [9]. Питанням, що сто-
суються кримінологічного аналізу корисливо-насильницьких злочинів, їх ознак, детер-
мінації та соціальної обумовленості присвячені ґрунтовні праці таких науковців, як 
А. Ф. Белінський та М. Й. Коржанський («Корислива злочинна діяльність», 1998 р.) [13], 
С. В. Нікітенко («Профілактика корисливих та корисливо-насильницьких злочинів, ско-
єних жінками на тлі наркоманії», 2004 р.) [17], О. М. Попович («Кримінологічна харак-
теристика групових корисливо-насильницьких злочинів та їх попередження органами 
внутрішніх справ», 2000 р.) [22].  

Кримінально-правовим аспектам кваліфікації та відповідальності за корисливо-
насильницькі злочини присвячені роботи В. А. Владимирова і В. І. Холостова [8]. Про-
блемним аспектам кримінально-правового та кримінологічного аналізу окремих видів 
корисливо-насильницьких злочинів присвятили свої наукові доробки такі вітчизняні 
вчені, як С. В. Дьоменко («Вимагання: кримінально-правовий та кримінологічний ана-
ліз», 2006 р.) [10], М. Г. Колодяжний («Кримінологічна характеристика та запобігання 
вимаганням, поєднаним із насильством», 2010 р.) [12], Д. В. Петров («Кримінологічна 
характеристика та запобігання грабежам і розбоям, що вчиняються неповнолітніми у 
громадських місцях», 2015 р.) [20], Н. В. Яницька («Групова корисливо-насильницька 
злочинність молоді і її попередження», 2000 р.) [27]. 

Суттєвий внесок у вирішення актуальних проблем протидії корисливо-
насильницьким злочинам у різні часи внесли вчені-криміналісти та процесуалісти – 
Ю. П. Аленін, Б. Ю. Бистрицький, І. Л. Калімбет, П. К. Кривошеін, Ю. А. Кричун, 
В. М. Мельничок, В. В. Тіщенко, А. В. Хірсін, Г. В. Щербакова та інші. Серед вітчизня-
них науковців-криміналістів слід визначити роботи таких вчених, як Ю. П. Аленін («Про 
класифікацію очагів корисливо-насильницьких злочинів», 1993 р.) [5], П. К. Кривошеін 
(«Розслідування розбійних нападів», 1990 р.) [14], В. В. Мельничок («Розслідування ви-
магання в сучасних умовах», 1998 р.) [16], які присвячені питанням комплексного кри-
міналістичного аналізу корисливо-насильницьких злочинів та методикам їх розсліду-
вання на той час.  

На наш погляд, особливої уваги заслуговують наукові праці професора 
В. В. Тіщенка – «Криміналістична характеристика корисливо-насильницької злочинної 
діяльності» (1993 р.), «Правові та організаційні можливості використання відомостей, 
отриманих в ході оперативно-розшукових заходів, для розкриття корисливо-
насильницьких злочинів» (1996 р.), «Механізм вчинення корисливо-насильницьких зло-
чинів» (2000 р.), «Корисливо-насильницькі злочини: криміналістичний аналіз» (2002 р.) 
та дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 
«Концептуальні основи розслідування корисливо-насильницьких злочинів» (2003 р.) 
[24]. Серед значних доробок науковця слід відмітити розроблення поняття криміналіс-
тичної характеристики корисливо-насильницьких злочинів, аналіз її структури та елеме-
нтів (суб’єктів, об’єктів, обстановки та механізму вчинення), вироблення теоретичної 
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концепції та принципів розробки приватних методик розслідування таких злочинів. При 
цьому розслідування розглядається автором як системна інформаційно-пізнавальна дія-
льність та як діяльність організаційно-управлінська. Крім цього, продовжено розвиток 
таких напрямів, як: криміналістичний аналіз слідчих ситуацій (оцінка первинної інфор-
мації, висування та перевірка версій тощо), вирішення типових завдань початкового ета-
пу розслідування, організація взаємодії слідчих з оперативними підрозділами, програму-
вання подальшого етапу розслідування тощо. 

Заслуговують на увагу й дисертаційні дослідження, підготовлені Ю. А. Кричуном 
«Основи виявлення та розслідування корисливо-насильницьких злочинів» (2005 р.) [15], 
А. В. Хірсіним «Криміналістичне забезпечення розслідування корисливо-насильницької 
організованої злочинної діяльності» (2006 р.) [25] та Г. В. Щербаковою «Початковий 
етап розслідування розбоїв, вчинених з метою заволодіння приватним майном грома-
дян» (2006 р.) [26]. Разом із тим, слід зазначити, що вказані наукові праці стосовно про-
цесуальних особливостей розслідування корисливо-насильницьких злочинів та його 
криміналістичного забезпечення були підготовлені за часів чинності старого Криміналь-
но-процесуального кодексу України. За період чинності Кримінального процесуального 
кодексу України, прийнятого Верховною Радою України 13 квітня 2012 р., були підгото-
влені наукові дослідження Б. Ю. Бистрицького «Розслідування грабежів, учинених не-
повнолітніми» (2016 р.), І. Л. Калімбета «Розслідування групових корисливо-
насильницьких злочинів неповнолітніх» (2017 р.), які, хоча і враховували положення 
нового процесуального закону, але стосувалися лише певної категорії вказаних криміна-
льних правопорушень. 

У різні часи питанням організації і тактики протидії корисливо-насильницьким 
злочинам були присвячені праці багатьох науковців у галузі оперативно-розшукової дія-
льності, серед яких слід відзначити докторів юридичних наук К. В. Антонова, О. М. Ба-
ндурку, В. О. Біляєва, М. П. Водько, В. Я. Горбачевського, М. Л. Грібова, Е. О. Дідорен-
ка, В. П. Захарова, І. П. Козаченка, Д. Й. Никифорчука, В. Л. Ортинського, 
О. О. Подобного, М. Б. Саакяна, М. В. Стащака, В. Є. Тарасенка, В. В. Шендрика. Окре-
мим оперативно-розшуковим аспектам вказаної проблематики присвячені роботи 
С. В. Албула, А. В. Бабʼяка, В. А. Грабельникова, О. О. Дерев’ягіна, О. І. Козаченка, 
А. Г. Лісового, О. В. Нікітіна, В. В. Приловського, В. М. Рудіка, В. М. Сілюкова, В. Г. 
Телійчука та ін. 

Питання оперативно-розшукової протидії корисливо-насильницьким злочинам 
тривалий час ставали предметом наукових розробок вчених. З урахуванням часу підго-
товки цих робіт, криміногенної ситуації того часу, чинного законодавства та інших 
складових, сьогодні більшість з них становить виключно теоретичну цінність, як базо-
вий потенціал та підґрунтя для порівняльного аналізу. Так, інтерес представляють робо-
ти В. А. Пашковського «Проблеми боротьби з крадіжками, грабежами та розбоями», яка 
була видана у 1980 р. [19], Б. П. Смагоринського «Оперативно-розшукова тактика та 
організація розкриття крадіжок, грабежів, розбійних нападів та шахрайств», видана у 
1986 р. [23]. Докладно надаючи оперативно-розшукову характеристику цих злочинів, 
науковці пропонують конкретні рекомендації щодо протидії оперативно-розшуковими 
заходами.  

На теренах незалежної України значна кількість вчених досліджувала проблемні 
питання оперативно-розшукової протидії корисливо-насильницьким злочинам, резуль-
тати цих досліджень опубліковані у дисертаційних роботах, наукових статтях і навчаль-
них посібниках. Значний внесок у розробку наукових засад оперативно-розшукової про-
тидії злочинам проти власності зробив професор О. О. Подобний. Підготовлене ним у 
2013 р. дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 
наук було присвячено теоретичним, правовим та організаційно-тактичним основам опе-
ративно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі з корисливо-
насильницькою організованою злочинністю [21]. На концептуальному рівні ним окрес-
лено основні кримінологічні підходи щодо боротьби з корисливо-насильницькою орга-
нізованою злочинністю; визначено межі кримінально-правової регламентації боротьби з 
корисливо-насильницькою організованою злочинністю; обґрунтовано місце оперативно-
розшукової боротьби з корисливо-насильницькою організованою злочинністю в загаль-
ній теорії оперативно-розшукової діяльності; визначено співвідношення оперативно-
розшукової та кримінально-процесуальної діяльності в сучасних умовах реформування 
кримінального судочинства; запропоновано зміст оперативно-розшукової характеристи-
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ки корисливо-насильницької організованої злочинності; класифіковано корисливо-
насильницькі організовані злочинні угруповання, визначено їх структурну побудову; 
окреслено соціально-психологічні особливості учасників корисливо-насильницьких ор-
ганізованих злочинних угруповань, запропоновано найбільш суттєві критерії класифіка-
ції конфліктів, що виникають у таких угрупованнях; обґрунтовано значення і взає-
мозв’язок субкультури та інфраструктури корисливо-насильницької організованої 
злочинності; систематизовано історичні етапи розвитку оперативних підрозділів по бо-
ротьбі з корисливо-насильницькою організованою злочинністю; окреслено чинну систе-
му й структуру оперативних підрозділів по боротьбі з корисливо-насильницькою органі-
зованою злочинністю, їх вади та напрями оптимізації; виявлено недоліки у визначенні 
завдань і функцій системи оперативних підрозділів по боротьбі з корисливо-
насильницькою організованою злочинністю; визначено компетенцію працівників опера-
тивних підрозділів, що здійснюють боротьбу з корисливо-насильницькою організованою 
злочинністю; окреслено проблеми взаємодії та координації оперативних підрозділів у 
боротьбі з корисливо-насильницькою організованою злочинністю; визначено суб’єктів, 
об’єкти і пошукові ознаки оперативного пошуку корисливо-насильницької організованої 
злочинності, а також поняття, суб’єктів, види, завдання та перспективні напрями право-
охоронної розвідки у зазначеній сфері; запропоновано шляхи вирішення сучасних про-
блем оперативної розробки корисливо-насильницьких організованих злочинних угрупо-
вань, окреслено завдання такої розробки та умови їх реалізації; обґрунтовано напрями 
оптимізації документування корисливо-насильницької організованої злочинної діяльно-
сті; класифіковано операції з реалізації матеріалів оперативної розробки корисливо-
насильницьких організованих злочинних угруповань; визначено сутність оперативно-
розшукового забезпечення кримінального судочинства у провадженнях про корисливо-
насильницьку організовану злочинну діяльність [21].  

Питанням протидії корисливо-насильницьким злочинам присвятив свої наукові 
праці професор Д. Й. Нікіфорчук («Оперативно-розшукова характеристика бандитизму», 
2000 р., «Боротьба оперативних підрозділів МВС України з бандитськими формування-
ми», 2000 р., «Організація і тактика оперативної розробки бандитських формувань», 
2002 р., «Протидія грабежам оперативними підрозділами МВС України», 2011 р. [18]).  

Тактичні аспекти оперативно-розшукової протидії окремим видам корисливо-
насильницьких злочинів присвячені праці А. В. Баб’яка, М. В. Стащака, В. В. Шендрика 
[6]. Питання оперативно-розшукової протидії злочинам проти власності, зокрема корис-
ливо-насильницьким злочинам, вчиненим в районі проведення антитерористичної опе-
рації, аналізуються в колективній монографії С. В. Албула, О. Ю. Анциферова, 
В. В. Шендрика, Я. В. Стрелюка «Теоретично-прикладні засади протидії підрозділами 
карного розшуку злочинам проти власності у районі проведення антитерористичної опе-
рації» [4]. 

Необхідно, на наш погляд, вказати значну кількість дисертаційних досліджень, 
серед яких роботи М. Г. Богуславського «Організація і тактика оперативної розробки 
організованих злочинних груп корисливо-насильницького спрямування (за матеріалами 
підрозділів ГУБОЗ МВС України)», К. В. Драчової «Протидія грабежам та розбоям, які 
вчиняються неповнолітніми», О. І. Козаченка «Попередження та розкриття грабежів, 
поєднаних з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище», А. Г. Лісового «Ор-
ганізація й тактика попередження та розкриття розбійних нападів на об’єкти, що знахо-
дяться під охороною (за матеріалами підрозділів карного розшуку МВС України)», 
В. В. Плукар «Тактичні основи розкриття розбоїв, вчинених організованими групами», 
В. В. Приловського «Організаційно-тактичні основи діяльності карного розшуку щодо 
попередження та розкриття корисливо-насильницьких злочинів», В. М. Рудіка «Опера-
тивно-розшукове забезпечення кримінального судочинства у справах про корисливо-
насильницькі злочини», В. О. Сілюкова «Організація і тактика розкриття серійних роз-
бійних нападів», В. Г. Телійчука «Особливості попередження та розкриття оперативни-
ми підрозділами МВС України розбійних нападів на квартири громадян», 
В. В. Черепущака «Взаємодія підрозділів карного розшуку з органами досудового слідс-
тва у протидії корисливо-насильницьким злочинам». Разом із тим, незважаючи на суттє-
вий науковий інтерес до проблемних аспектів оперативно-розшукової протидії злочинам 
проти власності, питання правових та організаційно-тактичних засад протидії злочинам 
проти власності туристів в Україні потребують, за нашим переконанням, подальших 
ґрунтовних досліджень. Значна кількість питань організації і тактики оперативно-
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розшукової протидії корисливо-насильницьким злочинам в Україні нині залишається 
недостатньо розробленими.  

Висновки. Вивчення дисертаційних і монографічних досліджень останніх років 
свідчить про недостатню розробленість загальних теоретичних та організаційно-
тактичних питань оперативно-розшукової протидії корисливо-насильницьким злочинам 
в Україні. Сьогодні залишаються невизначеними і не розробленими:  

- питання нормативно-правового регулювання оперативно-розшукової протидії 
корисливо-насильницьким злочинам;  

- визначення особливостей оперативно-розшукової характеристики корисливо-
насильницьких злочинів в Україні;  

- зміст і напрями вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення опе-
ративно-розшукової протидії корисливо-насильницьким злочинам;  

- напрями внутрішньої та зовнішньої взаємодії підрозділів Національної поліції 
у протидії корисливо-насильницьким злочинам в Україні;  

- тактичні особливості оперативно-розшукових заходів з протидії корисливо-
насильницьким злочинам в Україні тощо. 

Викладене, на наше переконання, свідчить про актуальність і необхідність пода-
льшого наукового розроблення питань оперативно-розшукової протидії корисливо-
насильницьким злочинам в Україні в сучасних умовах.   
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SUMMARY 

Maryna O. Voloshyna. Promising directions of scientific research on the issues of opera-
tional-search combatting mercenary and violent crimes in Ukraine. The article deals with issues of 
scientific elaboration of the problems of counteracting mercenary and violent crimes in Ukraine and the 
main directions of their scientific research. The article analyzes the main provisions of modern scientific 
developments in the field of criminal law, criminology, criminalistics, the theory of operational-search activ-
ity. The author, based on the analysis of existing points of view, the results of personal research, expresses 
his attitude to the aforementioned issue and proposes qualitatively new approaches to defining promising 
areas of scientific research on the issues of operational-search counteraction to mercenary and violent crimes 
in Ukraine. It is determined that the purpose of the article is to analyze the current state of scientific devel-
opment of problems of operational and investigative counteraction to mercenary and violent crimes in 
Ukraine and outline promising areas of research on operational and investigative counteraction to mercenary 
and violent crimes in Ukraine in modern conditions. 

In the article the author analyzes in detail the scientific works of domestic scientists of different 
times on various aspects of combating mercenary and violent crime.  In particular, issues of criminal law, 
criminology, forensic, criminal procedure and operational and investigative nature are studied. It is noted 
that in the territory of independent Ukraine a large number of scientists have studied the problematic is-
sues of operational and investigative counteraction to mercenary and violent crimes both at the level of 
dissertations and at the level of scientific articles and textbooks. 

The author argues that the study of dissertations and monographs in recent years indicates a lack 
of general theoretical and organizational and tactical issues of operational and investigative counteraction 
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to mercenary and violent crimes in Ukraine. Today remain: undefined and undeveloped:  issues of norma-
tive-legal regulation of operative-search counteraction to mercenary-violent crimes; determining the fea-
tures of operational and investigative characteristics of mercenary and violent crimes in Ukraine; content 
and directions of improvement of information-analytical support of operative-search counteraction to 
mercenary-violent crimes; directions of internal and external cooperation of the National Police units in 
combating mercenary and violent crimes in Ukraine; tactical features of operational and investigative 
measures to combat mercenary and violent crimes in Ukraine, etc. 

Key words: crime, mercenary and violent crimes, motives for committing crimes, operational 
search activity, counteraction to crimes. 
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ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ОСІБ ІЗ ПСИХІЧНИМИ 

РОЗЛАДАМИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: 
ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ 

 
 

Здійснено системний аналіз понятійного апарату визначення психічних розладів у чинному 
національному законодавстві (кримінально-правовому та у сфері охорони здоров’я), за результа-
тами якого констатовано відсутність єдиного підходу до визначення цього терміну. Розглянуті 
процесуальні та тактичні особливості допиту осіб із психічними розладами, а також з’ясовано 
випадки визнання показань цієї категорії осіб допустимим доказом у кримінальному провадженні. 

Ключові слова: психічні розлади, психічні вади, особи з психічними розладами, допит, до-
пит осіб із психічними розладами, показання, докази, допустимий доказ. 

 

Постановка проблеми. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, пси-
хічні та поведінкові розлади є надзвичайно поширеними і вражають до 25 % усіх людей 
у певні періоди їхнього життя. У країнах Європи до 30 % усіх звернень громадян до лі-
карів загальної практики пов’язано із психічним неблагополуччям [1]. 

Станом на кінець 2017 року 961 418 жителів України перебували на обліку через 
розлади психіки та поведінки, з них 519 687 осіб потребували диспансерного нагляду та 
441 731 особа – консультативного [2]. 

При цьому на кінець 2016 року 972 941 особа перебувала під психіатричним на-
глядом, з яких 526 795 осіб перебували на диспансерному обліку та 446 146 осіб були 
взяті під консультативний нагляд [3]. 

Незважаючи на візуально позитивну динаміку розвитку психіатричної захворюва-
ності в нашій державі, справжня кількість людей із тими чи тими порушеннями психіч-
ного здоров’я може істотно відрізнятися від офіційних даних. Саме тому набуває актуа-
льності проблема забезпечення прав та процесуальних гарантій вказаної категорії осіб на 
стадії досудового розслідування.  

Проте з’ясування особливостей проведення слідчих дій за участі психічно хворих 
осіб, особливо в умовах відсутності одноманітного понятійного апарату визначення пси-
хічних розладів у кримінальному процесуальному законодавстві, а також надання нале-
жної оцінки такому виду доказів як показання свідка або потерпілого з розумовими чи 
фізичними вадами щодо їх допустимості зумовлюють різні погляди на те, чи може така 
особа брати участь у проведенні слідчих дій, зокрема бути допитаною під час досудово-
го розслідування [4].  

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Дослі-
дженню проблеми захисту прав осіб із психічними розладами та особливостям прове-
дення досудового слідства за їх участі присвятили свої праці С. Антипова, В. Кузьменко, 
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