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Місце оперативного контролю 
за кримінальним середовищем у системі

заходів щодо протидії злочинності

Сьогодні, коли наша держава йде
шляхом реформування і цей процес
набуває незворотного характеру, особ-
ливе занепокоєння суспільства викли-
кає злочинність, яка досягла загрозли-
вих меж.

Діяльність кримінальних структур
вийшла далеко за межі загальнокри-
мінальної проблеми і перетворилася
на фактор, який реально загрожує на-
ціональній безпеці, основам держав-
ного устрою України. Організовані
форми злочинності, які спираються
на широку мережу корумпованих зв’яз-
ків, глибоко проникли в економіку,
фінансову систему, контролюють чи-
малу частину економічного потен-
ціалу країни. Авторитети злочинного
світу прагнуть самі або через своїх
ставлеників закріпитися в органах
влади і управління.

Кримінальному впливу піддаються
ринок нерухомості, сфера приватиза-
ції, зовнішньоекономічна діяльність,
обіг стратегічних сировинних та енер-
гетичних ресурсів, автомобільний,
алкогольний, продовольчий ринки.

Криміналітет чинить більш жор-
стку і консолідовану протидію орга-
нам внутрішніх справ. При цьому
витрачаються величезні фінансові
ресурси, застосовуються методи під-
купу, шантажу, залякування свідків і
потерпілих, витончені способи конспі-
рації та приховування слідів злочинів.
Організовані злочинні співтовариства
мають складну структуру, активно
ведуть розвідку і контррозвідку, мають
на озброєнні сучасні технічні засоби,
що значно ускладнює умови проведен-
ня оперативно-розшукових заходів.

Теоретичним основам впливу на
кримінальне середовище було присвя-
чено праці Ю. М. Антоняна, Г. А. Ава-
несова, С. С. Босхолова,А. І. Долгової,
В. В. Голіни, В. М. Дрьоміна, І. М. Да-
ньшина, О. М. Джужи, В. Е. Ємінова,
В. С. Зеленецького, А. П. Закалюка,
В. М. Кудрявцева, Н. Ф. Кузнецової,
В.Д.Ларічева,О.М.Литвинова,В.Д.Мал-
кова та інших кримінологів.

Методологічні засади здійснення
оперативного контролю за криміналь-
ним середовищем було закладено у
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працях: К. В. Антонова, Л. І. Арку-
ші, О. М. Бандурки, В. Д. Берназа,
М.П.Водька,А.Г.Волинського,А.Ф.Во-
лобуєва, С. С. Галахова, О. Ф. Дол-
женкова, І. П. Козаченка, В. П. Корж,
А. Г. Лєкаря, В. В. Лисенка, Д. Й. Ники-
форчука,С.С.Овчинського,В.Л.Ортин-
ського, А. С. Овчинського, Ю. Ю. Ор-
лова, М.А. Погорецького, Г. К. Сініло-
ва, М. Б. Саакяна, О. П. Снігерьова.

Окремі напрями оперативного конт-
ролю за кримінальним середовищем
останнім часом розглядалися: О. Ф. Дол-
женковим, В.А. Некрасовим, І. Р. Шин-
каренком, В. Г. Цвєтковим та іншими
науковцями.

Злочинність, як самокерована сис-
тема, чинить сильний опір правоохо-
ронним органам, а інколи іде в атаку
на соціальний порядок і правові підва-
лини суспільства. Недооцінка кримі-
нологічної ролі самої злочинності,
властивості її до самодетермінації і
зворотному впливу на суспільство,
привела до ослаблення державного
контролю за криміногенними проце-
сами в суспільстві і розширеному від-
творенню останньої. Виникла необхід-
ність в осмисленні реальності і фор-
муванні більш реальних концепцій
боротьби зі злочинністю.

Як слушно зазначає О. М. Литвак,
між державою та злочинністю скла-
даються неоднозначні відносини. Дер-
жавна влада історично приречена
дбати про правопорядок, тобто стри-
мувати зростання злочинності, без
чого держава гине [13, с. 23].

Вести боротьбу зі злочинністю по-
кликані правоохоронні органи, в тому
числі і ті, що здійснюють оперативно-
розшукову діяльність. Важко уявити
собі протидію злочинності, тим паче
рішучий наступ на це антисоціальне
явище з позиції абстрактного гуманіз-
му та законності, якщо враховувати,
з одного боку, розміри злочинності,
її структуру, динаміку, характеристику
злочинних діянь та осіб які їх здійсню-
ють, а з іншого боку – сучасні можли-
вості правоохоронних органів.

Держава володіє досить потужною
машиною примусу, з тим щоб захисти-
ти себе, особистість і суспільство від
злочинних посягань з боку окремих
груп та осіб. Однак це положення без-
відмовно спрацьовувало б, якщо зло-
чинці відкрито готували і здійснювали
свої протиправні дії. Але спостерігає-
ться якраз протилежне явище. Злочин-
ці стають дедалі витонченіші у підго-
товці, скоєнні злочинів і маскуванні їх
слідів. Окрім того, вони йдуть на під-
куп посадових осіб органів влади та
управління, впроваджують «своїх» лю-
дей у правоохоронні структури, з метою
отримання інформації про дії зазна-
чених органів і за необхідності здійс-
нювати їх «коригування». Наголоси-
мо, що необхідно враховувати також
часовий фактор, що негативно впли-
ває на принцип невідворотності пока-
рання, що дає можливість особам, які
вчинили злочини, відчувати себе без-
карними, викликаючи цим невдово-
лення громадян, зміцнюючи їх в думці,
що держава не здатна забезпечити
захист від злочинних посягань.

Метою дослідження є потреба у
визначенні змісту  ключових катего-
рій оперативно-розшукової діяльності,
які охоплені головною метою проти-
дії злочинності.

Насамперед необхідно відзначити,
що проблема вироблення адекватної
стратегії щодо боротьби зі злочин-
ністю передбачає визначитись із кате-
горіальним апаратом та механізмом
такої боротьби. Розглядаючи широ-
кий спектр термінологічних зворотів
які на сьогодні використовуються в
кримінології, криміналістиці та опе-
ративно-розшуковій діяльності щодо
протистояння суспільства та злочин-
ності, можна відзначити, що найужи-
ванішими залишаються такі: «кри-
мінальна політика», «боротьба зі зло-
чинністю», «війна зі злочинністю»,
«контроль», «протидія», «попереджен-
ня», «вплив» та «компроміс».

На нашу думку, наведені терміни
не можуть розглядатись як синоніми,
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оскільки відображають окремі власти-
вості такого явища, як протистояння
суспільства і злочинності. Ми підтри-
муємо позицію Ю. М. Антоняна, який
наголошує, що понятійний апарат
попереджувальної діяльності, розроб-
лений недостатньо, деякі різнорідні
терміни використовуються як рівно-
значні, відсутнє чітке розмежуван-
ня термінів, що належить до різних
сфер попередження злочинності [3].
Проте у наукових колах дискусія
щодо термінології викликає негатив-
не ставлення, зокрема окремі науков-
ці відзначають, що термінологічна
дискусія стосовно розмежування цих
понять, що визначають одне й те саме
явище, явно недоцільна, оскільки не
має теоретичного та практичного
сенсу, є надуманою, поглиблює по-
нятійну плутанину, змушує вчених
«переключатися» з аналізу змісту яви-
ща на його етимологічну оболонку
[12, с. 136–137]. Такий підхід видається
нам не зовсім правильним, оскільки ми
солідаризуємося з позицією А. І. Дол-
гової, яка відзначає, що упорядкуван-
ня понятійного апарату, теоретичних
положень є частиною концепції бо-
ротьби зі злочинністю, має не лише
наукове, але й важливе практичне
значення [9, с. 435].

На методологічному рівні діяль-
ність держави щодо впливу на зло-
чинність визначають як боротьбу.
Боротьба зі злочинністю складається
з таких елементів: 1) попередження
злочинів; 2) їх розкриття; 3) розсліду-
вання кримінальних справ; 4) судового
розгляду; 5) перевиховання та ви-
правленні засуджених; 6) нагляду за
звільненими з місць позбавлення волі,
здійснення з ними спеціальної вихов-
ної роботи.

Проаналізувавши та узагальнив-
ши наукові підходи вчених [4; 25, с. 24;
2, с. 14; 5, с. 13] можна зазначити, що
боротьба зі злочинністю охоплює три
сфери:

1. Загальна організація боротьби
зі злочинністю – це органічна сутність

організаційних (облік і реєстрація),
управлінських (прогнозування, плану-
вання,координація,визначення стратегії
і тактики боротьби зі злочинністю), про-
філактичних (реалізація програм і пла-
нів, здійснення профілактичних захо-
дів), контрольних (вивчення практики,
встановлення тенденцій злочинності)
тощо дій різноманітних органів та уста-
нов, які взаємодіють для досягнення
спільних суспільно значимих результатів.

2. Правоохоронна діяльність, яка
полягає у здійсненні спеціально упов-
новаженими державою органами (пра-
воохоронними органами) передбаче-
них законом заходів для недопущення
розвитку злочинного наміру на по-
передніх стадіях учинення злочину, ви-
явлення ознак учинення злочину, вста-
новлення осіб, які їх вчинили, притяг-
ненню цих осіб до відповідальності,
відновленню порушених прав, свобод
і законних інтересів людей, відшкоду-
вання збитків від злочинних дій.

3. Запобігання злочинності – це
здійснення економічних, політичних,
ідеологічних, виховних, правових та
інших заходів; це діяльність із ви-
явлення та усунення причин та умов
злочинності, окремих видів та груп
злочинів, конкретних злочинів, із
недопущення завершення злочинів на
різних етапах розвитку злочинної
поведінки.

А. Ю. Шумілов зазначає, що саме
вчені немало попрацювали над тим,
щоб пріоритетною метою держави
було визнано саме боротьбу зі зло-
чинністю, а не інші форми захисту
людини, суспільства від злочинних
посягань, забезпечення їх криміналь-
ної безпеки [18].

Означена цільова настанова на
війну (адже боротьба передбачає зни-
щення супротивника) зі злочинністю,
яка дотепер збереглась у системі пра-
воохоронної діяльності, містить у собі
потенційну небезпеку повернення на
вже пройдений шлях каральної кримі-
нально-правової політики, яка прита-
манна тоталітарному суспільству.



154

Публічне право № 3 (7) (2012)

Інші науковці зазначають, що бо-
ротьба зі злочинністю є лише однією
з форм впливу на злочинність поряд із
захистом, контролем, протидією і т. д.
[18]. На думку автора, вплив на зло-
чинність (іншими словами вплив на
кримінальні явища, діяння і процеси)
включає три етапи:

1) докримінальний вплив, який
своєю чергою охоплює попереджен-
ня вчинення злочину на стадії «голого»
умислу;

2) власне антикримінальний вплив
(окрім всього іншого охоплює попе-
редження незакінченого злочинного
посягання);

3) посткримінальний вплив [17,
с. 55–56].

Аналіз наукових джерел свідчить,
що у теорії оперативно-розшукової
діяльності щодо позначення до кримі-
нального впливу на злочинність най-
поширенішим є термін «попередження».
Проте для об’єктивного висвітлен-
ня змістовних характеристик цього
поняття існує необхідність звернення
до окремих положень кримінології, у
межах якої, на сьогодні, здійснено
найбільшу кількість ґрунтовних до-
сліджень присвячених означеній проб-
лематиці.

Діяльність щодо попередження
злочинів розглядається як багаторів-
нева система заходів, спрямованих на
усунення, послаблення або нейтралі-
зацію причин та умов злочинності [8].

Аналізуючи значну кількість тер-
мінологічних зворотів, які використо-
вуються для позначення впливу на
злочинність, окремі науковці [3, с. 141;
11, с. 166; 8, с. 56; 10, с. 286–287] зроби-
ли досить вдалі спроби побудувати їх
ієрархічну структуру з урахуванням
розуміння терміна «попередження»
як ключового.

Поняття попередження злочинів
охоплює такі елементи:

– профілактика злочинів – діяль-
ність із виявлення та усунення обста-
вин, які сприяють учиненню злочинів
(загальна профілактика), а також уста-

новлення осіб, які схильні до вчинення
злочинів і впливу на них з метою
недопущення з їх боку вчинення зло-
чинів (індивідуальна профілактика);

– запобігання злочинам – діяльність
зі встановлення осіб, що задумують
учинення злочинів і вжиття необхід-
них заходів, які виключають реаліза-
цію їх злочинного наміру;

– припинення злочинів – діяль-
ність із виявлення осіб, які готують
учинення злочинів і здійснюють замах
на їх учинення, і вжиття заходів щодо
припинення їх злочинних задумів.

Дещо інша, хоча і схожа позиція
спостерігається у А. І. Алексєєва,
який вважає, що наявність у зло-
чинності та в кожного окремого злочи-
ну складного і триваючого генезису,
багатоманітність форм кримінальної
активності (у виді не лише злочин-
ної але і постзлочинної поведінки)
обумовлює широкий спектр різнома-
нітних заходів попереджувального
впливу на криміногенні фактори за-
лежно від їх розвитку у часі. Тому на
його думку у попередженні злочин-
ності доцільним є виділення таких
етапів як профілактика, запобігання,
припинення і чітке розмежування цих
понять.

При цьому, під профілактикою він
розуміє заходи з виявлення, усунення
(нейтралізації, блокування, обмеження
сфери діяльності) причин та умов, ін-
ших детермінант злочинної поведінки.

Під запобіганням, на його думку,
розуміється діяльність, спрямована на
недопущення замислу або підготовки
злочинів.

Припинення – це дії, що забезпечу-
ють припинення вже розпочатих зло-
чинів на стадії замаху або наступних
епізодів, що тривають або так званих
серійних злочинів.

Мета в усіх випадках одна – не
допустити скоєння злочину або його
повторення [2].

Проаналізувавши усталені наукові
підходи щодо впливу держави на зло-
чинність необхідно відзначити, що
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значного поширення набуває теорія
контролю. Найбільш повне відобра-
ження означений підхід знайшов у
роботах зарубіжних кримінологів 
А. Рейсса, Ф. А. Наєма, М. Гоулда.

Аналізуючи генезис та розвиток
теорії контролю над злочинністю не-
обхідно звернутись до дослідження
здійсненого А. Ю. Шуміловим.Так, нау-
ковець, здійснив аналітичний огляд
дисертаційних досліджень за спеціаль-
ностями 12.00.08 та 12.00.09. за період
з 1960 по 2009 роки. Внаслідок поведе-
ного дослідження науковцем установ-
лено, що у дисертаційних дослідженнях
за спеціальністю 12.00.09 термін «кон-
троль» по відношенню до злочинності
не вживався у період з 1960 по 1991 ро-
ки, вживався одинадцять разів у
період з 1992 по 2000 роки та відповід-
но двадцять чотири рази у період з
2001 по 2009 роки [17, с. 55–56].

Автори окремих підручників, поси-
лаючись на Г. Й. Шнайдера, відзна-
чають, що соціальний контроль і
соціалізація – це процеси, які прохо-
дять у межах суспільства і спрямовані
на те, щоб забезпечити і підтримувати
комфортну соціальну поведінку людей,
оскільки соціальний контроль віді-
грає вирішальну роль у формуванні
людської поведінки [9, с. 435]. Водно-
час науковці не погоджуються з тео-
рією контролю, відзначаючи, що не-
достатньо лише забезпечувати ком-
фортну соціальну поведінку людей.
Важливо також формувати та підтри-
мувати їх соціально-правову активність
як щодо вдосконалення правових
норм, інститутів, так і в аспекті проти-
дії порушенням закону.

Науковий часопис Російської ака-
демії наук «Государство и право» про-
вів круглий стіл на тему «Зміцнення
соціального контролю – одна з пере-
думов вирішення соціально-економіч-
них проблем». На думку одного з учас-
ників дискусії О. М. Яковлева, «соці-
альний контроль – це контроль над
протиправною поведінкою, який здійс-
нюється державними органами та

інститутами громадського суспіль-
ства з метою ефективного впливу на
криміногенні чинники середовища».
На нашу думку, це дещо вузьке кримі-
нологічне тлумачення соціального
контролю за злочинністю. З нього
випадає примусовий вплив на осіб, що
вчинили злочини, тобто застосування
кримінальних законів.

На думку А. Н. Харитонова, заходи
соціального контролю, які легітимно
здійснюються компетентними держав-
ними установами з метою стримання
суспільно небезпечної поведінки людей,
становлять державний контроль за
злочинністю [16, с. 12].

Одним із нових категоріальних
понять, що набуває поширення у сучас-
ній українській кримінологічній тео-
рії, є поняття «соціально-правовий
контроль», запропоноване О. М. Лит-
ваком як базове, що визначає всі
форми державного впливу та протидії
злочинності [13, с. 7–8].

Аналізуючи діяльність оперативно-
розшукових підрозділів зі здійснення
оперативно-розшукового контролю
за кримінальним середовищем було б
доречно, на наш погляд, дати поняття
оперативного контролю. В україн-
ській мові оперативний (у тому числі
контроль) вживається у значенні:
а) ефективний, дієвий, результативний;
б) негласний, з використанням засобів
оперативно-розшукової діяльності ор-
ганів внутрішніх справ.

В управлінській діяльності органів
внутрішніх справ контроль є систе-
мою спостереження і перевірки, в
результаті яких виявляється відповід-
ність процесу функціонування об’єк-
та прийнятим управлінським рішен-
ням, іншими словами – результати
впливу суб’єкта на об’єкт. Поняття
здійснення контролю охоплює збір,
систематизацію, аналіз інформації за
питаннями, які перевіряються, уза-
гальнення отриманих даних.

Щодо діяльності оперативних
підрозділів органів внутрішніх справ
під оперативним контролем, на нашу
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думку, слід розуміти – вид діяльності,
яка здійснюється переважно негласно
та спрямована на виявлення злочинів
та осіб, які їх вчинили, розшуку осіб,
які переховуються від органів дізнан-
ня, слідства, суду, втекли з місць по-
збавлення волі, отримання інформації
про події та факти, що становлять
оперативний інтерес.

Аналіз матеріалів практики свід-
чить, що у сфері впливу на «традицій-
ну» злочинність агентурно-оператив-
на робота у кримінальному середовищі
ведеться за чотирма основними напря-
мами: 1) виявлення злочинних груп –
25,3%; 2) оперативний контроль – 27,8%;
3) оперативно-профілактичне втру-
чання – 16,7%; 4) оперативна розроб-
ка – 30,2%.

Мета цієї роботи – зосереди-
ти увагу саме на оперативному кон-
тролі. Як самостійний напрям діяль-
ності оперативних підрозділів ОВС
оперативний контроль за злочин-
ними групами є системою раннього
оповіщення міліції про виникнення
злочинних задумів, антигромадську
поведінку і протиправні дії, де ке-
руючою підсистемою є оперативні
підрозділи органів внутрішніх справ,
а керованою – агенти, позаштатні
співробітники, дільничні інспектори,

оперативно – пошукові підрозділи 
[7, с. 32].

Беручи за вихідне запропоноване
В. А. Лукашовим визначення поняття
«оперативний контроль» [14, с. 392],
можна наголосити, що стосовно кри-
мінальних груп він становить ком-
плекс негласних та гласних заходів,
спрямованих на своєчасне отримання
даних про ознаки девіантної поведін-
ки і протиправних дій підоблікових
осіб, оцінку цих даних і прийняття
рішень про оперативно-профілактич-
не втручання або оперативну розробку.

Таким чином, враховуючи вище-
зазначені наукові положення, можна
запропонувати авторське визначення
оперативно-розшукового контролю
як комплексу заходів, спрямованих на
постійне спостереження за процеса-
ми, що відбуваються у кримінальному
середовищі з метою своєчасного вияв-
лення ризиків переростання злочин-
ної активності до такої, що загрожує
виходу криміногенної ситуації в регіо-
ні (державі) за межі контрольованої,
а також забезпечення своєчасного
втручання правоохоронних органів у
ці процеси з метою нейтралізації
діяльності окремих злочинних груп
або мінімізації негативних наслідків
від їх злочинної діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика / Г. А. Аванесов. – 
М., 1980. – С. 406–409.

2.Алексеев А.И. Российская уголовная политика:преодоление кризиса / А.И. Алек-
сеев, В. С. Овчинский, Э. Ф. Побегайло. – М. : Норма, 2006. – 144 с.

3. Антонян Ю. М. Криминология : Избранные лекции / Ю. М. Антонян. – М. :
Логос, 2004. – С. 141.

4. Бачинин В. А. Политология: Энцыклопедический словарь / В. А. Бачинин. –
СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2005 – 288 с.

5. Бородин С. В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной
программы / С. В. Бородин. – М., 1985. – С. 13.

6. Голина В. В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресече-
ние преступлений / В. В. Голина. – К., 1989. – С. 42–52.

7. Жилин О. А. Основы организации и тактики борьбы оперативных аппаратов
милиции с криминальными группами / О. А. Жилин. –  М., 1995. – С. 32.

8. Криминология : [учеб. пособие] / под ред. Н. Ф. Кузнецовой. – М., 1996.
9. Криминология : [учеб.] / под общ. ред. А. И. Долговой. – [4-е изд., перераб.

и доп.]. – М. : Норма; ИНФРА-М, 2010 – С. 435.



Місце оперативного контролю за кримінальним середовищем у системі...

157

10. Криминология : [учеб.] / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. – 
[4-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Норма, 2009. – С. 286–287.

11. Криминология : [учеб. для вузов] / под ред. проф. В. Д. Малкова. – 
[3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Юстицинформ, 2008. – С. 166.

12. Курс кримінології: Загальна частина : [підруч.] / О. М. Джужа, П. П. Михай-
ленко та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – С. 136–137.

13. Литвак О. М. Державний контроль за злочинністю (кримінологічний  ас-
пект) : дис. доктора юрид. наук : спец. 12.00.08 / О. М. Литвак. – Х., 2002. – 307 с.

14. Лукашов  В. А. Теоретико-прикладные основы оперативно-розыскной дея-
тельности органов внутренних дел. Введение в курс / В. А. Лукашов. – М., 1998. – 
С. 392.

15. Сухарев А. Я. Основы государственной политики борьбы с преступностью
в России: Теоретическая модель / А. Я. Сухарев, А. И. Алексеев, М. П. Журавлев. –
М., 1997. – С. 24.

16. Харитонов А. Н. Государственный контроль над преступностью (вопросы
теории) : автореф. на соискание уч. степ. докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адми-
нистративное право и процесс; информационное право; финансовое право». – 
Н. Новгород, 1997. – 428 с.

17. Шумилов А. Ю. Защита от преступных посягательств и другие формы воз-
действия на преступность в названиях диссертаций антикриминальной направлен-
ности / А. Ю. Шумилов // Оперативник (Сыщик) № 3. – 2010. – С. 55–56.

18. Шумилов А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность в воздействии на пре-
ступность: основи теории: препринт / А. Ю. Шумилов. – М., 2008. – 32 с.

Ільїн О. В. Місце оперативного контролю за кримінальним середовищем 
у системі заходів щодо протидії злочинності

Стаття присвячена визначенню нової категорії оперативно-розшукової діяль-
ності як оперативний контроль за кримінальним середовищем, а також визначен-
ню її місця у системі протидії злочинності.

Ключові слова: кримінальне середовище, оперативний контроль, протидія
злочинності.

Ильин А. В. Место оперативного контроля за кримильной средой в системе
мероприятий по противодействию преступности

Статья посвящена определению понятия и содержания новой категории опе-
ративно-розыскной деятельности такой, как оперативный контроль за крими-
нальной средой, а также определению её места в системе противодействия пре-
ступности.

Ключевые слова: криминальная среда, оперативный контроль, противодей-
ствие преступности.

Ilyin A. The pеace of operational control over the  criminal environment in the
system of measures of counteraction to criminality

The article is devoted to defining a new category of operational investigative activi-
ties as the operational control of the criminal environment, and determining its place in
the system of counteraction to criminality.

Key words: criminal environment, operational control, counteraction to criminality.


