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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯГТЯ «КОНТРОЛЬ ЗА ВЧИНЕННЯМ 

ЗЛОЧИНУ» У КПК УКРАlНИ 

3 ІІрИЙЮІТТ$.1VІ НОНОІ'О КриміНі.UhНОІ'О ІІptmccyaJІhHOI'O КtЩСІ<СУ 

України (надалі КПК України) теорія і практ:ика кримінального про

цесу та оперативно-розшукової діяльності вперше зіткну.1ися з по

няттяУІ контролю за вч:иненням з.1очину. Деякі форми контро.1ю за 

nчипеппям J.1очшrу вже nідомі і використовуються у праnо:шстосоn

пій практиці оператиnних пі;:rрозділіn пі;:r час проведепня оператиnпо

ро3ІІІуконої лішІnнtн:ті та JlOHCJJИ с1юю рс::;ут"татинність у GopoтnGi 3і 

J;JOЧИHHlCTIO. 

Варто зазначити, що у КПК України у главі 21 <<Негласні слі;:гІі (роз
шукові) дії'>, у ст. 271 <<Контроль за вчиненням з .. lО'ІИНУ•> законодавцем 
во_;:шться термін <<контроль за вчиненням злочину'>, але поняття не ви

лшчасться, шо може призвести .JO різного тлумачепня та розуміпня у 
праnозастосовній практиці [1]. У зв'язку з цим, доці .. lLІЮ бі .. 1ьш .Jеталь
но ,І~ОС .. ІЩИТИ (ВНаЧСНС llИT3HIOl. 

Ст. 27] J<ЛК УкраЇНИ <<KOHTfJШlh 3а КЧИНСННИІ\1 3JІОЧИНУ>> :шкріІІ.ІІЮЕ 
:ШІ'a,.ll>lli llO .. lOЖCllllИ, ЩО ВИJlШЧаЮТІ,фор.V1И llJІОВС}(СІІІІ~ІІІСІ',.ШСІІИХС .. lі,І~

'ІИХ (JЮ31Нуконих) ,т~ій (на,т~алі HCP)l), нкі н комrrлсксі нншrютh соGою 
KOHTJ10~1h 33 НЧИНСННИІ\1 :1ЛОЧИН)'. J<OH"JliOЛh 33 Н'ІИНСННИVІ :ШО'ІИНУ ІЮЛИ

ГаС в проведепні перевірки, за рішеппям прокурора та за наявпості до

статніх підстав вважати, що готується вчинення або вчиняється тяжкий 

або осо6 .. 1иrю тяжкий з .. 1очшІ. Може здійсшоватися в певних (ч. 1 цісї 
статті) фор11ах: 

- коптрольованої поставки; 

- KOHTfJOJlhOIШHOЇ та ОІІСfJ3ТИННОЇ 33КУІІКИ; 

- СІІСІІіа~ІhНОІ'О С~Ііl~ЧОІ'О СКСІІСрИVІСНТу; 

- імітування обстановки злочину r 11. 
В Інструкції <<Про організацію проведення нег .. 1асних слідчих (роз

шукових) дій та використання їх результатів у кримінальному прова

дженні'> затвердженої пакюом Гепера .. 1ьпої Прокуратури України, МВС 
України, СБ України. Міністерства фінапсів України, Адміністрації 

1lсржакної ІІрикорлонної служGи України. Міністеретна юстиІІіЇ 

України ні;І 16.11.2012 ·ш No 114/1042/516/1199/936/16Х7/5 на;шєнс>І 
визначення форм контролю за вчиненням злоч:ину, а саме: 

-контрольована поставка полягає в організаuії і здійсненні слідч:им 

та оперативним пі.Jроз.Jілом контролю за переміщенням (перевезен

ІІям, пересилаІІІІЯ1І, передачею, nвезеІпІЯм, nиве3еІпІЯм з Украї1ш чи 

транзитним перемішеппям її територісю) товарів, предметів і речовин, 
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у ТО\1)' ЧИ<.:JІі 3а6орОНСНИХ J(O оGіІ')', :1 МСТОЮ І·ННН~.-ІСНН}І (ВНаК 3Ж)ЧИН)' 

та фіксаІ(іЇ фактичних ;шних І Іро ІІротиІІранні :tіинюІ ociG, нііLІюні;ш.-Іь

ність 3а }ІКі ІІсрс;tGачсна Криміна.-ІьниVІ К(ЩСКСОVІ України; 

-контрольована закупка полягає в і:\tітаuії прицбання або отриман

ня, у тому чис.:Jі безоп .. 1атного, у фізичних та юри.J:ичних осіб неза.:Jежно 
nід фор:\t маспості тоnа ру. який перебуnас у nільному обігу, J метою nи
криття і цоку:\tептуnання факту nчинеппя злочину та особи, яка його 

nчипи.1а; 

- ОІІСраТИННа 3аКуІІКа ІІОШІІ'аt-: Н імітаІІіЇ ІІр~щGаНЮІ aGo О'І'рИVІаНН}І, 

у ТО\1)' чи<.:JІі Gс:юІІ.-штнш·о, у фі:1ичних та юри)·tичн их ociG нс3а;1сжно ні;( 

форм в .. 1асності товару, обіг якого об:\'rежений чи заборонений •шнним 
законоцавством, з :\'Іетою викриття і документування факту вчинення 

З .. lОЧИНУ та ОСОбИ, ЯКа ЙОГО ВЧИНІПІа; 
- спеuіа.:JьІшй сліцчий експери:\tепт по .. 1ягас у стnоренпі слідчим та 

оператишпн1 пі.арозді:-JО:\1 nідпоnі.JІІИХ y:\ton n обстаІюnuі, максималь1ю 
наG;ноксніtі :to рса~Іьної, 3 VІстою 11срснірки .іLііkних наVІірін 11снної осо

Gи, у .iLi}IX }І КОЇ нGачаЮ'І'ЬС}І (ВНаКИ ПІЖКОІ"О ЧИ ОСОG~ІИНО ПІЖКОІ"О 3JІО

ЧИНУ, спостереження за й пове.аінкою та прийняпя:\'І нею рішень щоцо 
вчинення з.:Jочину; 

- і:\'Іітування обстановки з.:Jоч:ину по.1ягає в діях слідчого, уповно

nажепої особи, 3 nикористапня:\1 і:\tітаuійних засобіn, які створять у ото
чуючих уяnу про nчипеппя реального l..lочипу, з :\1етою його запобігаппя 
та викритп1 ві,т(о\юЇ чи ІІсвіж)мої осоGи (ociG), ика ІІ;шІІУІШJІа чи Jа\юв

.І}І.Іа і1ою 1\ЧИІІСІІШІ ~2j. 

СkоG~Н1ВИ\1И умоІШ\ІИ ІІJЮШСLЖСІІШІ 11ісї HCP;l с те. ІІLО. 11i;L час ІІііL
І-отонки та IIJIOHCiLCHHИ КОНТро;Ію :ш НЧИНСННИ\11 3JIO'H1H)', :шGОТЮН}Іt;ТІ:.ОІ 

І Іронокунати (ІІііLGурюнати) O<.:oGy на НЧИНСНН}І 111:.01'0 3JІОЧИН)' :1 VICTOIO 

його пода .. 1ьшого викриття, ;::юпомагаючи особі вчинити злочин, який 
вона б не вчинила, якби слігшй uьому не сприяв, або з цією самою 

метою nплиnати па П поnе.аінку пасильстnом, погр(нами, шантаже:и. 

З.аобуті n такий спосіб речі і документи пе :ио.ж..гуть бути nикористапі у 
кри:иіІІа.lьІю:иу проnаджеІпІі. 

За рс:1уJІh'І'а'І'а\Н1 КОНТрО.-ІЮ 3а НЧИНСНН}І\1 3.-ІОЧИНУ СІ<JІаіШЄТhС}І ІІрО

ТОКО;І, іЮ)ШТКа\Н1 iLO ИКОП) \ЮЖ)'ТЬ Gути речі і ;LОК)'МСНТИ, О'І'рИVІаНі ІІі;( 

час проведення uієї НСР.Ц. Якшо контро.:Jь за вчиненням злочину за

кінчується затри:\tанням піJозрюваного та ві.акритим фіксування:\t, про 

ue ск.:Jадається протоко .. 1 у присутності такої особи. 
Контро.1ь за nчипення:и з.:Jочипу, у кримінальному проnаджеппі, 

с інстру:иеІПО:\t, 3а цопо:\югою якого правоохоронні органи керують 

КОНКреТНОЮ ситуаІLіt-:ю, 3 \!СТОЮ 3аІІО6іІ-аНН}І суСІІі~ІhНО-НС6С3ІІСЧНИХ 

нас;Іі.іLКіН у ІІрОІLССі НЧИНСНЮІ 3JІОЧИНу. У КПК УкраЇНИ НС ІІр()ІІИСа

НО, шо ca:\'re необхідно розуміти під тер:\'rіно:v~ <<контро .. lь за вчиненням 
з .. 1очину1>. Ca:v~e з цієї пр:ич:ин:и, :v~и пропонує:\'ю .ао.аати цо ч.l ст. 271 
КПК України поняття «Контролю за вчинення"н злочину»·, як суспільно 
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шачущоrо, cнirJo.нoro і конфіденційно проншJ.жтнаноrо діянюt, при юшлІу, ,~ 

нідома правоохоронною орrану та під йоrо оператинним ющтро;tе.лІ, нчu

нюсться суспі.~tьно небе~течне діянюt, _:;.нетою вuян.~tеНЮl причетних до цмJ

го осіб, а також документування фактів протиправної діяльності. 
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Кd.Н,.(И,.(аТ юр~І,L~ІЧССКІ1Х нау·к 

ОБ О'І:ЦН:.ІІЬІІЬІХ ІІОІІЯТИЯХ ТІ,РМИІІОВ 

И ИХ ЗІІЛЧЕІІИЙ В СУ).ЩБІІОЙ БЛJІJІИСТИКН: 

В КрИ\Н1Н3.·1ИСТИКС К3К И H.·IIOGoi1 наукс Н<ІЖНОС 3Н<ІЧСНИС И\1ССТОGІІІ

НОСТh ІІОЮІН1і1 И ТСр\Н1НОН. ПрИVІСНСНИС рЮ.·ІИЧНОі1 ТСрVІИНОЖ)П1И )l.·l~l 

определения о_цного и того же кримина .. ~истического обьекта приводит 
к различньгм восприятиям и представленням об обьекте, что негативно 

может отразиться на теорrш и практике криминалистики. 

Не случайно многие учёш,Іе 13 сІ3оих трудах отnо.Jят зпачите.lьпую 
рОЛЬ ЯJЬІКУ КрІНШІІа.lИСТИКИ. 

Я3hІК науки НСра3рhІННО СНИ3<ІН С CCTCCTHCHHhl\1 ~131->ІКО\1, ОТ КОТОрОІ'О 

ОНИ HCJ(CT СНОС ІІрШН.:ХОЖіLСНИС. Зта СНИ3h И\1ССТ СНОИ ІІОЖ))І01ТС;ІhНhІС И 

отриuате .. ~ьньrе стороньІ. Без по:\юши естественного язь1ка невозмож
ньr пояснения, то .. ~кования, а иноr.J:а и просто осмь1сливание научньrх 
по.:южений, вьrраженньrх Б понятиях и тетншнах науки r6, с. 88]. Но Б 
то же nре:\1Я испо.1ьзоnюше естестnешюго язь1ка .Jаже 13 ·лих с.l)гчаях 
n.,1ечет 3а собой много ишч1юсть и пеопре.Jелешюсть по.Jобпьrх тол

КОНаниі1 И ІІШІСНСНИі1, НСІІраНИJІhНОС IIOHИVI<J.I01C Hhlj[HИHYThiX УЧСНhІІ\1 

ІІОЖ)ЖСНИt1, IІ<Ipa;[OKC3~1hHOCTh Cj[C~IaHHhiX И3 НИХ HhiHOJ(OH, КаК рс3у~Іh

тат ОІІІИGОЧНОІ'О IIOHИVI<J.HIOI ЧУЖИХ VІhІС;Ісі1 [2 С. 236j. МСЖ.іLУ ТСМ, K<J.K 
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