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міліції з органами державного фінансового контролю, оскільки 

чинній нормативно-правовій базі притаманні деякі розбіжності у 

нормах загальних і спеціальних правових актів, а також 

невідповідність окремих положень підзаконних актів 

законодавчим. Адже саме ефективна взаємодія підрозділів 

ДСБЕЗ та інших правоохоронних і контролюючих органів 

сприяє своєчасній та повній реалізації результатів контрольних, 

правоохоронних та профілактичних заходів у процесі протидії 

економічним злочинам, які здійснюються на території України.  

Тобто належна організація взаємодії підрозділів 

Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС 

України з правоохоронними та контролюючими органами є 

актуальною, оскільки від цього залежить якість попередження, 

документування, викриття та реалізації оперативно-розшукових 

матеріалів і подальший процес розслідування кримінальних 

правопорушень, які вчиняються в економічній сфері. 
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Соціально-економічні перетворення в Україні 

передбачають її інтеграцію до європейської та світової 
спільноти, демократизацію державних інституцій, у тому числі 
й органів кримінальної юстиції, запровадження сучасних 
механізмів протидії негативним явищам. Дестабілізуючим 
чинником у формуванні демократичної держави є стан 
злочинності серед неповнолітніх, застосування до них 
насильства та експлуатації, втягнення у вчинення злочинів. За 
офіційними даними Департаменту інформаційних технологій 
МВС України за 2009 р. злочини за участю неповнолітніх 
становлять 15 445 випадків, із них 8 152 злочини віднесено до 
тяжких та особливо тяжких. За 2010 р. кількість злочинів за 
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участю неповнолітніх зросла на 12,3 %, що становило 17 342 
злочини, 8 742 з яких віднесено до тяжких та особливо тяжких, 
упродовж 2012 року неповнолітніми або за їх участю скоєно 14 
238 злочинів. На кінець 2012 року у підрозділах кримінальної 
міліції у справах дітей органів внутрішніх справ України 
перебуває 14 тисяч 213 дітей, з них 1 тисяча дівчат. 

Складність проведення допиту неповнолітніх обумовлена 
специфікою психології формування показань, віковими та 
індивідуальними особливостями. Особливу увагу той , хто 
проводить допит , повинен  приділити психологічним  
особливостям допитуваного, його характеру, 
темпераменту,навикам, звичкам, мисленню, колу знайомств, 
способу життя,вихованню в сім’ї. Дані, що характеризують 
особу неповнолітнього, дозволяють прогнозувати його 
поведінку під час допиту, вибирати тактично правильний його 
напрямок,оцінювати достовірність показань допитуваного [1]. 
Тактика допиту неповнолітніх значною мірою обумовлена 
особливостями її психіки (підвищеним навіюванням, 
схильністю до фантазування,високою емоційністю,нестійкістю 
поведінки), незначним життєвим  досвідом, що нерідко 
приводить  до неправильної оцінки ними  розслідуваної події в 
цілому або окремих її елементів[2]. При проведенні допиту 
неповнолітніх, можна досягти ефективного результату тільки у 
разі врахування усіх істотних особливостей та належної 
підготовки до відповідної слідчої(розшукової) дії. Таким чином, 
тільки правильна поведінка і прийняття слідчим правильних 
рішень може призвести до позитивних результатів і одержання  
необхідної інформації від неповнолітнього. 

Успішно провести допит неповнолітнього може не кожен 
слідчий, так як справа тут не тільки в юридичній підготовці та 
досвіді слідчої роботи. Допит неповнолітнього вимагає від 
слідчого хороших знань педагогіки, загальної та дитячої 
психології, уміння таким чином визначити свою власну лінію 
поведінки, щоб при найсуворішому виконанні закону 
забезпечити успішне виконання поставленого завдання. На 
жаль, у нинішніх умовах цій проблемі приділяється дуже мало 
уваги. Ми вважаємо, що необхідно ввести в підготовку слідчих 
основи підліткової, юнацької психології та вікової педагогіки, 
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особливо для тих, хто безпосередньо займається провадженнями 
щодо неповнолітніх. 

Велику практичну значимість має  знання слідчим 
психологічних основ допиту неповнолітніх тому, що воно в 
значній мірі дозволяє домогтися керованості процесу отримання 
свідчень, усунути фактори і умови, що негативно впливають на 
формування повних і правдивих показань, тим самим отримати 
найбільшу інформацію про відомі такій особі факти і обставини.  
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Причини і умови злочинності визначають як систему 

негативних для відповідної суспільно-економічної формації і 
даної держави соціальних явищ, які детермінують злочинність 
як свій наслідок. Причому, як правило, під причинами 
розуміють ті явища, які безпосередньо породжують, 
відтворюють злочинність, а під умовами − ті явища, які самі по 
собі хоча й не породжують злочинність, але сприяють, 
інтенсифікують формування і дію причини.  

До головних факторів економічної злочинності 
відносяться: 

- диспропорції економічного розвитку; 
- невідповідність між економічними потребами і 

економічними можливостями їх задоволення, між інтересами 
розвитку окремих галузей економіки, між економічними 


