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ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ЗДІЙСНЕННЯ
КОНТРОЛЬОВАНОЇ ПОСТАВКИ ЯК ФОРМИ КОНТРОЛЮ
ЗА ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНІВ
Розглянуто питання наукової розробленості проблем здійснення контрольованої поставки
як форми контролю за вчиненням злочинів в Україні. Проаналізовано основні положення сучасних
наукових розробок у галузях кримінального процесу, криміналістики, теорії оперативнорозшукової діяльності. Автори на підставі аналізу існуючих точок зору, результатів особистого
дослідження виказують власне ставлення до означеного питання та пропонують якісно нові підходи до визначення перспективних напрямів подальших наукових розробок.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку людства боротьба зі злочинністю ведеться різними шляхами, та найбільш дієвим серед них є здійснення оперативно-розшукової діяльності – системи гласних і негласних пошукових, розвідувальних
та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів [12]. Причому оперативно-розшукова діяльність здійснюється
не тільки для боротьби зі злочинністю, але й для забезпечення національної безпеки в
цілому. Крім того, оперативно-розшукова діяльність є однією з найважливіших прикладних наук, що знаходить своє практичне застосування під час виявлення та запобігання
злочинам, виявлення осіб, що вчинили злочини, тощо.
Чинний КПК України контроль за вчиненням злочину відносить до категорії негласних слідчих (розшукових) дій, тобто до різновиду слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених КПК України (ст. 246). Відповідно до положень ст. 271 КПК
України, контроль за вчиненням злочину може здійснюватися у випадках наявності достатніх підстав вважати, що готується вчинення або вчиняється тяжкий чи особливо тяжкий злочин, та проводиться в таких формах: 1) контрольована поставка;
2) контрольована та оперативна закупка; 3) спеціальний слідчий експеримент; 4) імітування обстановки злочину [7, с. 113; 8].
Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Контрольована поставка, як окрема категорія оперативно-розшукової науки, стала предметом
активних наукових розробок у країнах СНД на початку 90-х років ХХ століття. В Україні контрольована поставка стала предметом дослідження наприкінці 90-х років. У своїх
роботах дослідники виходили із загальних положень, розроблених кримінальним процесом, криміналістикою, оперативно-розшуковою діяльністю, враховуючи її спорідненість. За часи незалежності плеяда видатних українських вчених – Ю.П. Алєнін,
В.П. Бахін, В.Д. Берназ, В.А. Журавель, А.В. Іщенко, В.К. Лисиченко В.О. Коновалов,
Г.А. Матусовський, І.В. Постіка, М.Б. Саакян, М.В. Салтевський, В.Є. Тарасенко,
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В.В. Тіщенко, В.М. Шевчук, Ю.В. Шепітько сприяли розвитку теоретичних напрацювань у галузі криміналістичного, кримінального процесуального та оперативнорозшукового забезпечення протидії злочинності та їх впровадження на найбільш актуальних напрямках діяльності, що пов’язані із загальними та окремими аспектами організації і тактики з використанням сучасних наукових досягнень. Означені наукові розробки свого часу стали основою виокремлення теорії оперативно-розшукової діяльності як
галузі наукового знання, особливо стосовно нетрадиційних заходів, таких як оперативна
закупка, контрольована поставка і т. ін., які на сьогодні законодавцем віднесено до негласних слідчих (розшукових) дій.
Теоретичними розробками організації і тактики проведення контрольованої поставки з метою протидії злочинам займалися С.В. Албул, А.В. Бережний, О.Ф. Вертліб,
О.Л. Каленицький, В.В. Комашко, А.П. Кіцул, К.Г. Костенко, В.І. Михайлов, В.А. Некрасов, Д.Й. Никифорчук, М.О. Сергатий, О.М. Стрільців, Ю.В. Тузов, І.Р. Шинкаренко та ін.
У своїх роботах вони розглядали загальні основи використання контрольованої поставки щодо протидії злочинам. Однак залишається не визнаним їх місце в системі саме процесуальних слідчих дій. Не розглянуто проблеми комплексного забезпечення використання
сил, засобів, інноваційних методів при здійсненні контролю за вчиненням злочинів.
Мета дослідження полягає в аналізі теоретичних розробок щодо проблем,
пов’язаних зі здійсненням контрольованої поставки як форми контролю за вчиненням
злочинів, та визначення шляхів їх вирішення.
Виклад основного матеріалу. Аналіз міжнародного досвіду дозволяє зробити
висновок, що контрольована поставка, як форма контролю за вчиненням злочинів, дає
змогу встановити постійне таємне спостереження за переміщенням різних об’єктів до
кінцевого місця призначення та встановити, хто їх отримав. Метою спостереження є виявлення та затримання організаторів збуту речей, а також усієї злочинної організації [3,
с. 57]. Науковці виокремлюють такі тактичні завдання контрольованої поставки, як форми контролю за вчиненням злочинів:
- встановлення каналів транспортування, збуту та зберігання товарів, предметів,
речовин;
- виявлення пунктів їх переробки та упакування;
- встановлення відправників і одержувачів предметів постачання;
- з’ясування системи інфраструктури злочинності;
- уможливлення використання отриманих даних в інтересах попередження, виявлення і розслідування кримінальних правопорушень;
- встановлення корумпованих зв’язків злочинців, які сприяють незаконному переміщенню предметів, товарів і речовин;
- викриття осіб, які готують або вчинили кримінальні правопорушення;
- виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень.
На думку науковців, контрольована поставка – це спосіб отримання інформації
про ознаки злочинної діяльності шляхом встановлення контролю за поставкою, купівлею, продажем, переміщенням предметів, речовин і продукції, вільна реалізація яких
заборонена або обіг яких обмежений, а також є об'єктами або знаряддями злочинних
посягань [4, с. 7]. Аналіз чинної нормативно-правової бази свідчить, що контрольована
поставка, як форма контролю за вчиненням злочинів, є окремою негласною слідчою (розшуковою) дією [7, с. 114] та одночасно оперативно-розшуковим заходом [11, с. 27], яка
дозволяє виявляти осіб, злочинні угруповання, які займаються незаконним обігом предметів, речовин та інших об’єктів, а не обмежуватися простим їх вилученням з обігу. Однак, за нашим переконанням, таке визначення не є досконалим. Етимологічно поняття
«дія» та «захід» передбачають будь-яке єдине діяння. У свою чергу, контрольована поставка являє собою комплекс дій, узгоджених за часом та змістом, використання можливостей різних суб’єктів (основних та допоміжних). Отже, контрольовану поставку можна, на наш погляд, визначити саме як операцію.
Інструкція «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», затверджена спільним наказом
Генеральної прокуратури України, МВС України, СБ України, Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства юстиції України
від 16.11.2012 року № 114/1042/516/1199/936/1687/5, у п. 1.12.1 визначає контрольовану поставку як форму контролю за вчиненням злочину, що «полягає в організації і здійсненні слідчим та уповноваженим оперативним підрозділом контролю за переміщенням (перевезенням,
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пересиланням, передачею, ввезенням, вивезенням з України чи транзитним переміщенням її
територією) товарів, предметів і речовин, у тому числі заборонених до обігу, з метою виявлення ознак злочину та фіксації фактичних даних про протиправні діяння осіб, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України» [13].
Прикметно, що відомчі нормативні акти МВС України, визначаючи контрольовану поставку як оперативно-розшуковий захід, що проводиться в рамках оперативнорозшукових справ (до початку кримінального провадження), закріплюють, що контрольована поставка полягає в організації і здійсненні оперативним підрозділом контролю
за переміщенням (перевезенням, пересиланням, передачею, ввезенням, вивезенням з
України чи транзитним переміщенням її територією) товарів, предметів і речовин, у тому числі заборонених до обігу, з метою виявлення ознак злочину та фіксації фактичних
даних про протиправні діяння осіб, відповідальність за які передбачена Кримінальним
кодексом України [11, с. 28].
Слід зазначити, що вітчизняна теорія і практика кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності з прийняттям КПК України у 2012 році вперше стикнулися
з поняттям контролю за вчиненням злочину. Деякі його форми – контрольована поставка, контрольована та оперативна закупка – були вже відомі вітчизняній правоохоронній
практиці (зокрема, оперативно-розшуковій) та довели свою дієвість у протидії злочинності [2, с. 17]. У працях сучасних науковців – фахівців у галузі кримінального процесу,
криміналістики та оперативно-розшукової діяльності, певною розробленістю, з точки
зору поняття, загальних основ, організаційних та тактичних аспектів, характеризуються
контрольована поставка та оперативна закупка. Але умови сьогодення, новели кримінального процесуального законодавства висувають кардинально нові вимоги до наукового
тлумачення організаційних та тактичних аспектів здійснення контрольованої поставки,
як форми контролю за вчиненням злочинів.
Історичні, нормативно-правові, організаційні та тактичні аспекти здійснення контрольованої поставки розглядалися у працях С.В. Албула («Контрольоване постачання в
практиці правоохоронних органів: досвід правової регламентації» [3], «Оперативна закупівля та контрольоване постачання: організація і тактика проведення» [11], «Контроль
за учиненням злочинів: поняття та сутність» [2], «Злочини у сфері обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: тактика проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій» [1]), О.А. Антоненка
(«Контрольована поставка як форма контролю за вчиненням злочинів» [4]), В.В. Комашко («Контрольована поставка як форма контролю за вчинення злочину» [5]), К.Г. Костенка («Проблеми використання контрольованої поставки щодо викриття міжнародних
каналів постачання наркотиків» [6]), Д.Й. Никифорчука («Контрольована поставка наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» [9]), А.Д. Онофрейчука («Організаційно-правові основи контрольованої поставки на сучасному етапі» [10]) та інших.
Питання використання контрольованої поставки у протидії злочинам у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів
досліджували у своїх наукових розробках А.В. Бережний («Контрольована поставка як
захід протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин»),
О.Ф. Вертліб («Правовая основа, организация и тактика проведения контролируемой
поставки», «Тактика проведения контролируемых поставок наркотиков в перевозимых
грузах», «Тактические особенности проведения курьерской контролируемой поставки»),
М.О. Сергатий («Деякі питання проведення операцій по контрольованих поставках наркотиків»), О.М. Стрільців («Контрольована поставка наркотичних засобів, психотропних
речовин та прекурсорів»).
Як оперативно-розшукову операцію досліджували контрольовану поставку
В.І. Михайлов («Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция») та
М.Б. Саакян («Операції в оперативно-розшуковій діяльності: теорія і практика»).
Специфічні питання застосування контрольованої поставки у протидії транснаціональній та міжнародній злочинності аналізували К.Г. Костенко («Проблеми використання контрольованої поставки щодо викриття міжнародних каналів постачання наркотиків»), І.Р. Шинкаренко («Правові, організаційні та тактичні основи використання
контрольованої поставки щодо викриття міжнародних каналів постачання наркотиків»).
У свою чергу, Ю.В. Тузов досліджував проблемні аспекти використання
контрольованої поставки під час документування контрабанди наркотичних речовин.
Особливості здійснення контрольованих поставок культурних та історичних цінностей
ISSN 2078-3566

111

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 2

досліджував у своїх наукових праціях О.Л. Каленицький.
Спробу теоретичного обґрунтування використання контрольованої поставки щодо
протидії тінізації відносин у сфері обігу об’єктів інтелектуальної власності зробив
М.П. Дригваль. Однак ним не були конкретизовані особливості класифікації, організації
та тактики проведення контрольованих поставок контрафактної продукції. В його роботах розглянуто тільки правові основи та надано класифікацію контрафактної продукції.
Разом із тим слід зазначити, що вказані наукові праці стосовно теоретичних, організаційних та тактичних проблем здійснення контрольованої поставки розроблялися
вказаними науковцями з урахуванням положень кримінального процесуального та оперативно-розшукового законодавства, що були чинними на той період.
Прикметно, що серед науковців не існує одностайного ставлення до визначення
терміна «контрольована поставка». Науковцями – О.Ф. Вертлібом, Д.В. Гребельським,
О.Л. Каленицьким вона розглядалася саме як окремий оперативно-розшуковий захід,
проведення якого потребувало дозволу керівника оперативного підрозділу. У свою чергу, інші фахівці у галузі ОРД – С.В. Албул, К.Г. Костенко, М.Б. Саакян, В.І. Михайлов,
В.В. Шендрик розглядали контрольовану поставку як оперативно-розшукову операцію.
Безперечно, на сьогодні суттєві зміни у вітчизняному кримінальному процесуальному
законодавстві потребують подальших ґрунтовних досліджень у цій галузі.
Висновки. Таким чином, на сьогодні існує низка теоретичних, нормативноправових та організаційно-тактичних проблем, що знижують ефективність використання
контрольованої поставки, як форми контролю за вчиненням злочинів. Серед таких, на
наш погляд, можна виділити:
1.Недосконалість нормативно-правового забезпечення використання контрольованої поставки, як форми контролю за вчиненням злочинів.
2.Недостатня теоретична та науково-методична розробка питань організації і тактики здійснення контрольованої поставки, як форми контролю за вчиненням злочинів.
Саме у цій площині, на наш погляд, і мають спрямовуватися наукові розробки
проблемних питань використання контрольованої поставки у протидії злочинності.
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SUMMARY
Penkov S.V., Voloshina M.O. The theoretical basis for the implementation of controlled delivery as a form of control over the commission of crimes. The article is sanctified to the questions of
scientific worked out of problems of realization of the controlled delivery as control forms after committing crime in Ukraine. In the article the substantive provisions of modern scientific developments are
analyzed in industries of criminal process, criminalistics, theory of operational search activity. The historical aspects of the legislative fixing and use of the controlled delivery are analyzed in practice of activity
of law enforcement authorities, and also international experience. Authors are given determination of the
controlled delivery, distinguished its tactical tasks, as control forms after committing crime. The controlled delivery is examined as an operational search event, and also as a secret inquisitional (of criminal
investigation) action. The authors have made comparative analysis of criminal judicial and operational
search legislation. The norms of department normative acts of Ministry of internal affairs and National
police are investigated on questions organization and tactics of realization of the controlled delivery as a
control form after the commission of crime.
Basic theoretical, normatively-legal and organizationally-tactical problems that reduce efficiency
of the use of the controlled delivery are reflected, as control forms after committing crime in practice of
law enforcement authorities of Ukraine. Among them: imperfection of the normatively-legal providing of
the use of the controlled delivery, as control forms after committing crime, and also theoretical and scientifically-methodical under exploitation of questions of organization and tactics of realization of the controlled delivery, as control forms after committing crime. Authors, on the basis of analysis of existent
points of view, results of the personal research express own attitude toward the marked questions and the
new going offer qualitatively near determination of perspective directions of further scientific developments in relation to organization and tactics of realization of the controlled delivery.
Keywords: controlled delivery; control over the commission of crimes; covert investigative (investigative) actions; operational search activity; crime; crime counteraction; criminal procedure.
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