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ЧІПКО JJ. Л. 

Наuіона;тьний універентет <•Оцсська юри,JИ'ша акацс:-.rія», 

асистепт кафе;:wи криміпалістиюr 

ДО ІІИТЛІІІІЯ RИІІИКІІЮІІІЯ ЛГЮІТУІ'ІІОГО 

М ІПО ДУ ОРД 

3rа..Jки про використання пеr.1аспих методів іпформаційпо-пошу

кової роботи або так званого агентурного метода ві.zюмі віJвіку: опис 

фактів використання нег .. 1асІюго апарата Jустрічасться nже n Біб.1ії. 

Ta~t розпоnі.аасться, що перед штурмом Ісріхопа Іісус Наnіп падіслаn 
ту;(и ююх JІкнсtі :L.·І~І отриманни р(нні;(уншІnних ;(ан их 11ро стан і 3асо

Gи 3аХИСЮ1КіН VІіста. Ш ІІИІ")'Ю1 3VIOI"JIИ НеІІО\1іТНО І ІрОНИКНУТИ iLO \1іста 

та зупини .. 1ися у місцевої б .. 1у.аниuі Рааф [11. Говорячи сучасною ~ювою 
успішно провели перший етап свого зав.аання: .. 1ега .. 1ізувалися на об'єкті 
оперативного інтересу~ обзаве.1ися явочною квартирою, завербували 

першого ч..1епа агентурної мережі. 
Сутністьагентурного ~tетоду з nо диться ,::ю безпосере.анього функціо

нунан ю1 рі:1 них кате І'орі ti конфі)·tсн ІІі і ін их 110 VІіч ни кін (а І"С нті н) у сере іL

ониІІ~с, 11(0 ІІрСJ(СТаНШІЕ інтерес (НаІІрик.;ш)·l, І<рИVІіна;ІhНС ССрСJ(ОНИІІ~е). 
Як СІІранс.іLІино ні.іLVІічаютn Gі.-ІhІІІістn анторін-)·юсJІі)·tникін ІІроG;Ісм 

теорії і практики оперативно-розшукової .аія.1ьності, це обу:v~ов .. 1ено 
замкнутістю цього середовиша, 6.1окування:v~ просочування інформа

ції про 3..lочишІу .Jіяльпість, строгою nпутрішпьо групоnою .Jисuип .. lі
пою, копспірацісю дій 3..lочшшіn. Заn.Jяки агентурптлу методу стас 
МО Ж~ І И НИVІ ОТрИ 1\ШНН~І Ні.іЮМОСТеіі І ІрО 3..:ЮЧ ИН Ні СИ~І И, j[()C~II'HCHH~I І (і~Ісі1 
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НИ$.! HJIC НН$.1, ІІОІІСрСJ(ЖСН Н!-1 та рОjІ<рИТПІ jJIOЧ И Hl Н, іЮІ<уVІе нтунаН Н$.1 КОН
І<реТНИХ jJІОЧИННИХ J(i{i. Бс3 такоЇ участі і такоЇ }(ОІІОVІОГИ НеМИСJІИМа 

усІІіІІІна GopoтhGa Ji Jлочинністю, JаGс:1ІІсченни Gс:11Іски особистості, 
суспільства, держави ]2, с. 208]. 

3 найдавніших часів для забезпечення безпеки монархів, церкви та 
держави rшкористоnушшся інститут негласного спіnробі-тпицтnа. Всу

часній літературі можна зустріти різні шІJпачепня осіб, що допомага

ють праnоохорошшм органам та спеuс .. тужба11. Найчастіше n сучасних 
лжерсJІах никористонуєтhоІ термін «аІтнт•> (ні;( ;штинсhКОІ'О «agcпs•>

ліючи{і, никонуючиі~ J(оручснни). 

Одним з перших археологічних джерел, які свідчать про те, шо 

агентів (розвіцників) використовували в між.;:rержавних відносинах як 

Jаручпиків, с обпа .. тепа дошечка з дреrшіми пись1tепами, знайцена па 

терпторії Сирії і датоnапа ХІІІ ст . .JO п.е. У них правитель одІюго :міста
держави скаржиться праnителю іншого, шо nіп відпустив його послап

ІІ,lн, :1І'ЩНО )lОМОН .. ІСНОСТІ, aJIC НІ1І<УІІУ :ш НИХ ЛО І І, ИХ lllp НС отри ман. 
ПерІні історичні ІШV1\ІтникІ1 на тср~порії іLрсннhоЇ Вірменії міст!-ІТh 

відомості про розвідувальну дія .. тьність та її окремі складові, .Jатуються 
урартським періо.Jом (Панське uарство, ІХ-\'1 ст. до н.е.). Аналіз змісту 

ЮІинописних пам'ятників вказаного періо.Jу свідч:ить, шо в 13анському 

царстві даний nи.J .Jіяльпості, а також боротьба проти Jаслапих іпозем
них шпигупіn бу .. ти поставлепі па .Jержавпу основу. ]окрема, в змісті 
О}~ІІіСЇ iJ К..ІИІІОІІИССЙ (\fll СТ .. ilO ІІ.е.), 111,0 ІІрС}(СТаВШІС собою р(НВі,І~у
ШLІІ>ІІС }~ОІІСССІІІІ!-1, І'ОІІ01Ч1ТІ>С!-І І ІрО ·штри МШ 11 Ш ;шох ассиріі-kІ,КИХ ІІІІІИ
І')'НіН, $.!КИХ Jнати ХшІJ(іІІУРУ і Ypaiti, !-Ікі ІІІІІИІ)'НШІИ на території Урарту. 

Останні G)СІИ :шсл1ні $.ІКИVІОСh llrmoi1, а ІІіс;Іи :штриVІанни G)СІИ ;(оспtн
JІсні на УІісни ку УІіста ТеЙІІІсGаіні, ;(е іLШІИ ІІран,т(ині сні,т(ЧСНН$.1. [3, с. 75]. 

Відомий військовий теоретик Китаю Сунь-Цзи, який жив в один і 

той же час з давньокитайськи:\1 мислителем Конфуцієм (УІ ст . .іІО н.е.) 
і прос .. таnиnся сnоїм трактатом <<Мистецтво nійІІИ>>, особлиnого значен
ня пa.Janan розnідувальної дія .. тьпості. Супь-UJи стnерджуnаn, що робо
та з агентами nимагас суворої секретпості і що необхідно не просто їх 
наю~ністh, а {-і уVІілс никор11станю1. Він ролJІ!-І}ЩН ні;(VІону нійсhконих 

керlННИІ<lН та a,JtrvllHlCTpaтoplH Hlil 3астосунаНН!-І аІ'СНТурНОГО VICTOiLY !-ІК 

<<верх дурості, так як справжня І)':\1анність - воювати з якомога :мен

шим числом жерТВ>> rз, с. 761. Вчений надавав важтшве значення збору 
інформації і розрізняв в зв'язку з цим п'ять категорій агентів: тубільні, 

внутрішні (агенти n країні протиnпика з числа своїх громадян), зверне
ні (по.Jnійпі чи перевербовані агенти), безповоротні (або диверсанти) і 

11[0 ІІрИЖИ .. ІИС!-1 (ро:ші;(НИКИ). !-ІКі СК~Іа)(аJІИ 0р1·ані:юнану КОНСІІіратинну 
систему. 

Вважається, що значну лепту у становлення агентурного методу 

вніс відомиt-і цар-завойовник Мітрідат \П Понтійський (І ст . .іІО н.е.), 

який, за сві.Jченням сучасників, нео.Jноразово виступав особисто в ро .. ті 
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секретноІ'О агента. Історичні літоІ111си характериjуютh його ~Ік ІІі;~о3рі

JІОІЛ, ЖОрСТОКОГО, ХИТрОІ'О і НеНТОМНОІ'О ,:(еСІІОТі:І. АІТНТИ Мітрі;~ата He
HTOVIHO ili$.JJІИ н GаІ'атnох <віатсhких ножнінних РиVІу ін ГреІ(іЇ, кикорис

тов-уючи невдоволення місцевих жите.:Jів [2, с. 2, 9]. 
У роботах відомого філософа і мислите.1я Геродота, що датуються 

480 р ;:ro п.е .. також nказусться па nикористаппя стародаnпіми грека
:\Ш агептіn з Персії. Актиnпо nикористоnуnа.1и агентуру цар 0~-rексап;::rр 

Македопський і карфагенський reпepa.:J Ганнібал, який, .згідно із за
ІІ исам и ПJІутарха, 3аси.шн ІІІІІІ1І'унін н таGір <.:уІІротинникін, отримуючи 

секретну інформа11ію. 

Практ:ично завжди Ганніба.1 пос:илав десятки або сотні агентів попе

ре;:rу своєї армії, яка вторглася в Іта.1ію, .LLlЯ збору ві;:rомостей про р:им

ське вНkько і укріплені місцевості. Античні історики По.1ібій і Лівій 

розпоnідають, що карфагенський полкоnо;:rеuь і сам пе раз, падіnши 

перуку і пачепиnши фальшиву боро;:rу, пропикаn n римський табір для 
:16ору р(ВНі;tуна.,ІhНОЇ інфорМі:ІІІіЇ. 

К VI ст. н.с. ро:шіJlУНШІhна С.ІІужGа Ві:шнтііkhкої ім11ерії ІІрІщGа.ш 

найголовнішу ро.1ь в Константинополі і державі в ці.1ому. Агентів за

си.lа.тПІ в зарубіжні країни під видом торгівuів, щоб вон:и здобувалІ ін

формації про п.1ани потенuійних ворогів Візантії. 

Чимало кориспо го n організацію секретної с.1ужби і тактику а геп

турної роботи приnпес.1и монголи. Чингісхан піпуnаn і актиnпо nико
ристоІ)уІшв штнтуру і. р(ну.v1іючи нсGс-нІеку контрро:шіJlУВШІЬІІИХ яІхо

)lІВ, ЖОрСТОКО І IJCЩ3)lll0 ро:НІраВ.ІІ}ІВОІ J ІЮрОЖИМИ рОJВІ)lІІИКа_\1И. 

За Ті \1<-ІЙЖС ЧОТИрИ ТИС~ІЧі років, ІІІ О ІІрОЙШ.ІІИ J \10\1СІІ'І'У ІІСрІІІИХ -~J·a
l~OK ІІТЮ аІ'ентурні ІІJН1ЙОVІИ роGоти н Старому 3аніті, сотні п1сич ;Ію

;~сй ІІІорічно залучаютnси JlO аІ'снтурної роGоти н <:татусі ,т~оGронілnних 

помічників правоохоронних органів і спеціальних служб або штатних 

співробітників, які забезпечують розві;:rувальні, контррозвідува.1ьні та 

розшукові фупкuії. 
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