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проводити огляд транспортних засобів і вантажів під час 
виконання Національною гвардією покладених на неї завдань в 
районі проведення антитерористичної операції або спеціальної 
операції, а також на контрольно-пропускних пунктах об’єктів, 
що охороняються Національною гвардією; 
застосовувати заходи фізичного впливу, а також зберігати, 
носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю; 
взаємодіяти з уповноваженими посадовими особами 
правоохоронних 
органів, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до 
законів 
України військових формувань, органів прокуратури, інших органів 
державної 
влади, органів місцевого самоврядування 

 
Національна гвардія – це військове формування, яке має правоохоронні 

функції, які направлені на захист та охорону життя, прав та свобод людей 
країни і держави в цілому, охорона правопорядку в суспільстві від будь яких 
протиправних посягань». 
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ЩОДО СТАНУ НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ  
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

 
Спектр проблем протидії злочинам у сфері державних закупівель 

перебуває у колі уваги значної кількості науковців та практиків. Саме тому, з 
метою вирішення сформульованих задач дослідження існує необхідність 
аналітичного огляду наукових праць учених, які  досліджували зазначене 
питання, що дозволить окреслити основні напрями для подальшого 
дослідження проблем оперативно-розшукової протидії кримінальною 
поліцію злочинам у сфері державних закупівель. 

Процес ознайомлення із сумою знань і висновків, накопичених 
попередніми дослідниками, є першим і необхідним етапом на шляху до 
самостійного дослідження. Неможливо навчитися аналізувати явище, 
отримувати і зіставляти нові дані, не оволодівши методологічною базою, 
виробленою тими, хто стояв біля її витоків. Більше того, контекст нової 
пізнавальної ситуації, що виникла після прийняття нового КПК України, 
фактично надав імперативності такому шляху здійснення наукового 
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пошуку [1, с. 12-13]. 
Аналіз наукової літератури вказує на те, що останніми роками науковці 

почали приділяти чималу увагу дослідженням з питань протидії злочинам та 
іншим правопорушенням у сфері державних закупівель.  

Зокрема, цим питанням з 2012 року було присвячено 10 дисертаційних 
досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Це 
роботи М.Ю. Довганя, М.О. Брильова, В.В. Коряка, В.А. Кучеренка, А.М. 
Меденцева, С.В. Нагачевського, В.Р. Сливенка, Ю.В. Федорчука, 
Т.О. Часової та А.В. Чернея. 

Крім того, цим питанням було присвячено понад 50 наукових статей та 
кілька науково-практичних рекомендації. Зокрема, окремі аспекти протидії 
злочинам та іншим правопорушенням у сфері державних закупівель, поміж 
названих авторів, вивчали Л.М. Бєлкін, В.М. Болгов, О.Г. Бондарчук, 
В.І. Василинчук, К.Ю. Водоласкова, Л.І. Данченко, В.М. Ємельянов, 
Ю.П. Іващук, В.Р. Козак, О.О. Критенко, Н.І. Лакомська, О.С. Мельников, 
Т.В. Мельничук, А.О. Олефір, Г.І. Пінькас, Ю.М. Поптанич, І.І. Савко, 
Г.В. Сальков, Л.П. Скалозуб, Р.Л. Степанюк, О.П. Тараненко, Л.В. Фалько, 
Т.М. Чередниченко, А.В. Чернєй та О. Шейко. 

До 2012 року в Україні не було захищено жодної дисертації з даної 
проблематики, а наукові доробки були представлені лише низкою наукових 
статей, кількома методичними рекомендаціями та підрозділом монографії. У 
2012 році почалися перші захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук, в яких вивчалися окремі питання протидії 
злочинам та іншим правопорушення у сфері державних закупівель. 

22 березня 2012 року відбувся захист дисертації В.В. Коряка на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за суміжною темою 
«Протидія хабарництву у сфері державних закупівель оперативними 
підрозділами МВС». 

Згодом, 20 листопада 2012 року набув що чинності новий Криміналь-
ний процесуальний кодекс України, прийняття якого потягло за собою зміни 
й в оперативно-розшуковому законодавстві. У зв'язку з цим багато положень 
розглянутих у зазначеному дисертаційному дослідженні втратили свою акту-
альність. 

Крім того, у січні 2013 року відбувся захист дисертації В.Р. Сливенка на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Оператив-
но-розшукова протидія злочинам у сфері державних закупівель». Однак, зва-
жаючи на те що момент подачі дисертації до захисту МВС України ще не було 
затверджено інструкції з оперативно-розшукової роботи, деякі з положень ди-
сертації В.Р. Сливенка не повністю відповідають вимогам сьогодення. 

Що стосується досліджень, що проводилися після прийняття 
Кримінального процесуального кодексу України, то окремої уваги 
потребують дослідження М.О. Брильова, А.М. Меденцева, С.В. 
Нагачевського та Т.О. Часової. 
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Дисертаційне дослідження С.В. Нагачевського стосується питань 
оперативно-розшукового виявлення та документування злочинів, учинених 
службовими особами у сфері державних закупівель. Наукова робота автора 
містить низку положень, що мають теоретичне і прикладне значення для 
виявлення та документування злочинів, учинених службовими особами у 
сфері державних закупівель, а саме: виділено основні склади злочинів, 
учинюваних службовими особами у сфері державних закупівель; 
удосконалено підходи до методики оперативно-розшукового документування 
злочинів, учинених службовими особами у сфері державних закупівель; 
розроблено пропозиції щодо вдосконалення оперативного обслуговування 
підрозділами ДСБЕЗ сфери державних закупівель; запропоновано тактичні 
прийоми щодо подолання протидії підозрюваних процесу досудового 
розслідування злочинів у сфері державних закупівель. 

Дисертаційне дослідження Т.О. Часової охоплює питання взаємодії 
слідчих та оперативних підрозділів ОВС під час протидії злочинам у сфері 
державних закупівель. У зазначеному досліджені авторкою запропоновано 
напрями покращення взаємодії слідчих та оперативних підрозділів ОВС під 
час виявлення, документування та розслідування злочинів у сфері державних 
закупівель. 

У дисертаційному дослідженні А.М. Меденцева розглянуто питання 
розслідування злочинів, що вчиняються у сфері державних закупівель. 

М.О. Брильов у своєму дисертаційному дослідженні «Оперативно-
розшукова протидія злочинам, пов’язаним з розкраданням бюджетних коштів 
під час будівництва, ремонту та експлуатації автомобільних доріг» 
сформулював низку нових теоретично-наукових положень та висновків. 

Дослідження зазначених авторів, хоча й були проведені після 
прийняття нового КПК України, однак усі вони були здійснені до 
реформування системи ОВС, а таке реформування, безперечно, вплинуло на 
організацію діяльності щодо протидії злочинам у сфері державних 
закупівель. Тому названі дослідження потребують ретельного аналізу та 
доопрацювання відповідно до вимог сьогодення. 

Що стосується досліджень М.Ю. Довганя та А.В. Чернея, то вони 
стосуються питань адміністративної відповідальності за правопорушення у 
сфері державних закупівель. 

Після реформування ОВС та утворення Національної поліції було 
проведено 2 дослідження проблем оперативно-розшукової протидії злочинам 
у сфері державних закупівель, зокрема це дослідження В.А. Кучеренка та 
Ю.В. Федорчука. 

Дослідженя Ю.В. Федорчука було присвячене оперативно-розшуковій 
протидії розкраданню бюджетних коштів під час проведення закупівель 
медичного обладнання та ліків. В свою чергу, В.А. Кучеренко вивчав 
питання оперативно-розшукової протидії розкраданню бюджетних коштів 
під час проведення спеціалізованих будівельних робіт за державним 
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замовленням. 
Однак, 2 вересня 2019 року на першому засіданні було прийнято 

рішення щодо ліквідації Департаменту захисту економіки, у складі 
Національної поліції України, яке стало початком реформування 
правоохоронної системи захисту економіки [2]. 

Єдиним підрозділом, який взяв на себе частку функцій ліквідованого 
підрозділу є міжрегіональний територіальний орган Національної поліції – 
Департамент стратегічних розслідувань [3]. Однак, основним завданням 
вказаного підрозділу є протидія організованій злочинності. 

Враховуючи зазначене можна прийти до висновку, що на сьогодні 
існуючі дослідження потребують ретельного аналізу та доопрацювання 
відповідно до вимог сьогодення. Окремого вивчення потребує питання 
оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері державних закупівель 
підрозділами Департаменту стратегічних розслідувань. 

_____________________ 
1. Савенко С.А. Оперативно-розшукове забезпечення судового провадження: дис. … 

канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків: ХНУВС, 2014. 219 с. 
2. Про ліквідацію територіального органу Національної поліції: постанова Кабінету 

міністрів України від 2 вересня 2019 року № 841. 
3. Про утворення територіального органу Національної поліції: постанова Кабінету 

міністрів України від 9 жовтня 2019 року № 867. 
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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК ГОЛОВНИЙ ПОКАЗНИК 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Загальновідомо, що стан економіки України на сьогоднішній день 
здебільшого характеризується своєрідною мінливістю та нестабільністю 
функціонування багатьох її складових, що, безумовно, має негативний вплив 
на ефективність діяльності багатьох підприємств національного 
господарства. Так, в сучасних динамічних умовах ринкової економіки 
вітчизняні підприємства стикаються з безліччю загроз щодо функціонування 
та безперервної роботи усіх складників підприємницької діяльності. Як 
правило, такі загрози можуть носити різноманітний за впливом характер, 
починаючи від фінансово-економічного та інформаційного й закінчуючи 
комерційним, кадровим та промислово-виробничим [3]. Саме тому 
враховуючи той факт, що будь-яке підприємство однаково вразливе як до 
зовнішніх, так і до внутрішніх тригерів, сьогодні перед суб’єктами 
господарювання постає головне завдання щодо забезпечення стабільності 


