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Світова практика організації введення 
штатних співробітників 

правоохоронних органів у середовище 
організованих злочинних угруповань 

Â Óêðà¿í³, ÿê ³ â ³íøèõ äåðæàâàõ, 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ òàêèé ñïîñ³á ðîçê-
ðèòòÿ çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çî-
âàíî¿ ãðóïè ÷è çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, 
ÿê îïåðàòèâíå ââåäåííÿ ä³þ÷îãî 
ñï³âðîá³òíèêà ïðàâîîõîðîííèõ îðãà-
í³â äî çëî÷èííîãî ñåðåäîâèùà íà 
âèêîíàííÿ ñïåö³àëüíîãî çàâäàííÿ, 
çã³äíî      ç      ïîëîæåííÿìè     ñòàòò³ 

272 КПК Укоаїлз. У багарщмт гдоеа-
ват уди жатіг є мплмвлзк ілпроукдл-
рмк номрзгії жажлафдлзк жймфзлак і 
кає гдцм оіжлі лажвз, пуб’єкрів палк-
уімлувалля ра іліуіарзвз имгм жапрм-
пувалля,  оіжлзуы у ыозгзфлмку 
мсмокйдллі. Ражмк іж рзк, багармоіф-
ла ноакрзка жаоубіелзт ноавммтм-
омллзт могалів номвдгдлля пндуіайщ-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2463
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2463
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лзт мндоауіи взпвірйзйа ояг лдгмйі-
ків у ракіи гіяйщлмпрі. Пзралля взкм-
озпралля «кмлсігдлрів» в мндоарзв-
лм-омжхукмвмї гіяйщлмпрі взвфайз 
Айбуй С. В., Багоіи М. В., Лу-
узк В. В., Савфдлкм А. В., Суббмр А. І., 
Кмжафдлкм О. І., Нзкзсмофук Д. Й., 
Вапзйзлфук В. І., Кмвайщфук В. П., 
Кмжафдлкм О. І.,  Ажаомв М. Ю., Бі-
йзк В І., Жук О. Д., Агахкдвзф Ю. Н., 
Бмгарзощмв А. Г., Фмкіл С. Б. ілхі. 
Мдрмы праррі є взпвірйдлля мпмбйз-
вмпрди ра алайіж жаоубіелмгм гмпвігу 
ввдгдлля у жймфзллд пдодгмвзцд 
храрлзт мндоарзвлзт пнівомбірлзків 
ноавммтмомллзт могалів. 

Рмжвігувайщлу гіяйщліпрщ номвм-
гярщ нмйіудипщкі пйуебз у впщмку 
пвірі. Срарря 20 Кмлвдлуії ООН ном-
рз роалплауімлайщлмї могаліжмвалмї 
жймфзллмпрі гмнупкає номвдгдлля 
пндуіайщлзт кдрмгів омжпйігувалля 
кмелмы гдоеавмы-уфаплзуды у кд-
еат пвмїт кмейзвмпрди і ла укмват,   
впралмвйдлзт її  влуроіхлік жакмлм-
гавпрвмк,  везває лдмбтіглзт жатмгів 
гйя рмгм, цмб гмжвмйзрз лайделд 
взкмозпралля  кмлромйщмвалзт  нмп-
равмк  і у рзт взнагкат, кмйз вмла  
вваеає  уд  гмодфлзк,  взкмозпралля  
ілхзт  пндуіайщлзт кдрмгів омжпйігу-
валля,  ракзт як дйдкромллд пнмпрд-
одедлля абм ілхі смокз пнмпрдод-
едлля,  а ракме агдлруолі мндоауії, її 
кмкндрдлрлзкз могалакз  ла  її  рд-
озрмоії [1]. За жагайщлмы ноакрзкмы, 
мрозкарз нодвдлрзвлу ілсмокауіы 
ном жймфзлз, які жакзпйыырщпя ра 
гмруырщпя, які гмжвмйяырщ омжкозрз 
вед вфзлдлі жймфзлз ра в лаикмомрхі 
рдокілз жлдхкмгзрз жймфзлуів, в 
мкодкзт взнагкат кмела рійщкз в 
пдодгзлі жймфзллзт гоун.  Ондоарзв-
лзт ноауівлзків нмйіуії вномвагеу-
ырщ в жймфзллд пдодгмвзцд ніг ноз-
козрряк «йдгдлгз» гйя номвдгдлля 
мндоарзвлзт кмкбілауіи, взкмозпрм-
вуыфз рдтліфлі жапмбз [1]. Пмлярря 
храрлзт пнівомбірлзків у оіжлзт 
гдоеават гдцм вігоіжляырщпя, айд 
гмймвла пурліпрщ жбдоігаєрщпя. На-
нозкйаг, вігнмвіглм гм «Вкажівмк 
гдлдоайщлмгм Помкуомоа США цмгм 
раєклзт мндоауіи ФБР» (Attorney 

Generals Guidelines on FBI Undercover 
Operations) 1987 о., «пдкодрлзи 
агдлр» – уд храрлзи пнівомбірлзк, 
якзи ноауыє ніг кдоівлзурвмк і кмл-
ромйдк ФБР у ндвлмку  омжпйігу-
валлі, фзї віглмпзлз ж Быом нозтм-
вуырщпя віг родріт мпіб ніг фап ном-
вдгдлля мндоауії хйятмк взкмозп-
ралля нозкозрря абм фуезт (лд іп-
луыфзт) ндопмлайщлзт галзт. За іл-
проукуієы, мсіудо мпмбйзвмгм нозж-
лафдлля кмед взкмозпрмвуварз кмл-
сігдлрів, цм гмжвмйяє имку лд рійщкз 
номлзклурз в пмуіайщлм алмкайщлд 
пдодгмвзцд, айд и моієлруварзпя в 
лщмку, ж кдрмы мрозкалля  вігнмвіг-
лмї ілсмокауії.   

«Ондоарзвлд вномвагедлля» 
мндоарзвлзт пнівомбірлзків і кмлсі-
гдлрів в могаліжмвалі жймфзллі смо-
кувалля, ж нпзтмймгіфлмї, могаліжа-
уіилмї ра ноавмвмї нмжзуіи, є гмпзрщ 
пкйаглзк мндоарзвлм-омжхукмвзк 
жатмгмк.  Опмбйзвм фіркм уд номгйя-
гаєрщпя в США, Ірайії ра Кзраї, гд 
номвмгзйзпя розвайі ніггмрмвфі жатм-
гз цмгм вномвагедлля пндуіайщлзт 
агдлрів у ракі жймфзллі пніврмваозпр-
ва, як какмооа, лгоалгдра, пзузйіипщ-
ка касія, роіагз.  Скйаглмці мбукм-
вйыырщпя рзк, цм нмгіблі могаліжм-
валі жймфзллі смокувалля вігоіжля-
ырщпя ієоаотіфлмы проукруомы, емо-
пркмы гзпузнйілмы, жгуормваліпры, 
жаплмвалмї ла пікдилзт віглмпзлат 
(пзузйіипщка касія), лапйігувалляк 
роагзуіи, вйапрзвзк кмелмку жйм-
фзллмку кйалу (гмрозкалля кмгдкпу 
«мкдорз» рмцм). Оглзк ж лаибійщх 
вігмкзт вномвагедлщ прайм упніхлд 
номвдгдлля мндоауії номлзклдлля 
агдлра ФБР Дем Піпрмула в взці 
вдопрвз «La Cosa Nostra», гд номря-
гмк 6 омків жажлафдлзк агдлрмк ж 
взкмозпралляк йдгдлгз і гмкукдлрів, 
цм жабджндфзйз имку бджномбйдклі 
ндодвіокз, прайм кмейзвзк жапу-
гедлля лзжкз йігдоів акдозкалпщкмї 
касії, ра номвдгдлля ілхзт упніхлзт 
мндоауії [2]. Зажлафдлі жатмгз в США 
каырщ лажву «раєклі мндоауії», «пдк-
одрлі мндоауії» абм «мндоауії ніг 
нозкозрряк». Помвмгярщпя вмлз вз-
кйыфлм храрлзкз пнівомбірлзкакз, 
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які, як ноавзйм, є мсіудоакз нмйіуії 
абм ФБР [3]. Піг пдкодрлмы мндоауі-
єы, жгіглм ж жажлафдлмы ілпроукуієы, 
омжукіырщ мндоарзвлі жатмгз, 
нмв’яжалі жі првмодлляк і сулкуімлу-
валляк сікрзвлзт могаліжауіи, гійм-
взт нігнозєкпрв, кмонмоауіи, рмогм-
взт рмфмк, нозварлзт упралмв, сіок, 
жабджндфдлзт вігнмвіглмы йдгдлгмы, 
які жгіиплыырщпя, як ноавзйм, пнів-
омбірлзкакз ФБР, пноякмвалзкз 
номрз нмйірзфлмї кмоунуії, могаліжм-
валмї жймфзллмпрі. Осіудоз мпмбйз-
вмгм нозжлафдлля і ілсмокармоз – 
нозварлі мпмбз кмеурщ гіярз в пмуіа-
йщлм-алмкайщлмку пдодгмвзці у 
пкйагі пндуіайщлм првмоывалзт гйя 
ущмгм ыозгзфлзт мпіб. Тмку мндоа-
рзвлі нігомжгійз ла мплмві мндоарзв-
лм-омжхукмвзт жакмлів каырщ ноавм 
првмоыварз у впралмвйдлмку узкз 
жакмлмгавфзкз ра ілхзкз лмокакз 
лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва нмоягку 
нігнозєкпрва, могаліжауії і упралмвз, 
лдмбтіглі гйя взоіхдлля жавгалщ 
ОРД. Фулкуімлувалля ыозгзфлзт 
мпіб жабджндфуырщ мсіудоз мпмбйзвм-
гм нозжлафдлля (храрлі лдгйаплі 
пнівомбірлзкз) мндоарзвлзт нігомж-
гійів, якзк гмжвмйдлм ноауыварз жа 
пнозялля сіжзфлзт мпіб. Срвмодлля 
ыозгзфлзт мпіб і нмоягмк їт сулкуі-
млувалля ндодгбафаырщ і лмокарзвлі 
акрз, цм взгаырщпя могалакз, цм 
жгіиплыырщ ОРД. Ці лмокарзвлі акрз 
у оягі гдоеав лабуваырщ фзллмпрі 
рійщкз ніпйя їт ужгмгедлля ж Гдлдоа-
йщлзк номкуомомк і Вдотмвлзк Су-
гмк. В омпіипщкіи ноакрзуі ном ракзи 
кдрмг жгагує А. Гуомв, якзи ла мплмві 
алайіжу вйаплмї мндоарзвлм-
омжхукмвмї ноакрзкз нігкодпйыє 
оджуйщрарзвліпрщ првмодлля йедгоу-
нз іж пнівомбірлзків в адомнмору 
«Шдодкдрщєвм»[1].  

У омжвзлурзт гдоеават, ланоз-
кйаг, у  США, пдкодрлзк пнівомбір-
лзкак лд жабмомляєрщпя гйя нігрозк-
кз лагіилмї йдгдлгз ввмгзрз в мкалу 
родріт мпіб цмгм пвмєї мпмбз абм 
пноавелщмгм вйаплзка нозварлмгм 
нігнозєкпрва, якд пйугує як  «гат», 
омбзрз лдноавгзві жаявз ніг фап мсі-
уіилзт номудгуо мрозкалля вмгіипщ-

кзт ноав, одєпроауіилзт гмкукдлрів 
ла аврмкмбійщ, гмжвмйу ла сулкуім-
лувалля нозварлмгм нігнозєкпрва, 
абм гіярз в кдеат лдмбтіглмї мбмомлз 
гйя жатзпру пвмгм езрря абм езрря 
ілхзт мпіб віг жймфзллзт нмпягалщ. 
Коік рмгм, в США, вігмкмпрі, цм кіп-
рярщпя в гмкукдлрат ном мндоарзвлу 
ра пйігфу омбмру, лд взгаырщпя цмгм 
емглзт жанзрів, якцм їт омжгмймхдл-
ля кмед жахкмгзрз мндоарзвлзк 
жатмгак абм омжпйігуваллы, цм ракме 
є кіомы жатзпру вігмкмпрди ном 
вномвагедлзт пнівомбірлзків [4]. 
Таєкла мндоауія ндодгбафає розвайу 
гіяйщліпрщ нмйіудипщкзт, які взгаырщ-
пя жа узвійщлзт мпіб, цм пноякмвала 
ла омжкозрря ракзт жймфзлів, як рмо-
гівйя лаокмрзкакз, урозкалля кіпущ 
омжнупрз гйя ажаорлзт ігмо, номпрзру-
уія, нігнійщла рмогівйя жабмомлдлзкз 
рмваоакз, а ракме ла взкозрря гомка-
гял, які ндодбуваырщ ніг  нігмжомы.  В 
кдеат жажлафдлмгм жатмгу омжоіжля-
ырщ гва рзнз раєклзт мндоауіи: йдгка 
ра гйзбмка кмлпніоауія.  Лдгка кмлп-
ніоауія ндодгбафає лдпдлля пйуебз 
бдж улісмокз ра жбіо ілсмокауії ла 
вуйзуят, у гомкагпщкзт кіпуят, хйя-
тмк мпмбзпрзт кмлракрів жі жймфзллзк 
дйдкдлрмк, вдгдлля пнмпрдодедлля 
«ніг нозкозрряк». 

 Поз гйзбмкіи кмлпніоауії вігбу-
ваєрщпя нмвлзи ндодтіг вномвагедлм-
гм пнівомбірлзка у пралмвзцд мпмбз, 
жа якд взгає пдбд пнівомбірлзк, ла 
вдпщ ндоімг взкмлалля жавгалля, і 
рака смока кмлпніоауії лаибійщх 
нмвлм вігнмвігає таоакрдоу пдкодрлмї 
мндоауії, ноз якіи пнівомбірлзк вз-
прунає в омйі омжвіглзка ж кдрмы 
жбмоу ілсмокауії ном таоакрдо гіяйщ-
лмпрі нігмжоывалзт  мпіб.  

Поз йдгкіи кмлпніоауії взгійя-
ырщпя ракме гва мплмвлзт ланоякз 
гіяйщлмпрі, пнійщлзк гйя якзт є рд, 
цм омбмра бугуєрщпя хйятмк акрзв-
лмгм взкмозпралля ілсмокармоів. 
Пдохзи ланояк нмйягає лд в прд-
едллі, цм нозжвмгзрщ ілкмйз гм рмгм, 
цм нмйіудипщкзи прає мфдвзгудк 
вфзлдлля жймфзлу, а в номвмкуваллі 
вфзлдлля жймфзлу жа ндвлзт кмлром-
йщмвалзт мбправзл [5].  
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Алаймгіфлі кдрмгз ноавмвмї одг-
йакдлрауії номлзклдлля в козкіла-
йщлд пдодгмвзцд храрлзт пнівомбір-
лзків нмйіуії є у Фоалуії. Снівомбір-
лзкз «Бозгагз омжхуку і жатмнйдл-
ля» жгіиплыырщ пнмпрдодедлля жа 
жймфзллзк пдодгмвзцдк жпдодгзлз.  
Так пакм у Швдиуаоії в козкілайщлд 
пдодгмвзцд, нмояг ж жвзфаилмы агдл-
руомы, вномвагеуырщ храрлзт пнів-
омбірлзків нмйіуії, які каырщ лажву 
«taupe» – «коір».  Угмопщка нмйіуія 
кає у пвмєку пкйагі нігомжгійз гйз-
бмкм жакмлпніомвалзт пнівомбірлзків, 
пндуіайщлм ніггмрмвйдлзт гйя омбмрз 
в жймфзллмку пвірі. Такзи ваоіалр 
жакмлмгавфмї одгйакдлрауії жажлафд-
лмгм мндоарзвлм-омжхукмвмгм жатмгу, 
кмйз взжлафаєрщпя имгм «вігмкфа 
нозлайделіпрщ», кає кіпуд в ФРН.  
Так, Закмл ном нмйіуіы ждкйі Півліф-
лзи Рдил-Вдпрсайія взжлафає, цм 
нмйіуія кає ноавм жбзоарз галі ном 
жймфзллі гоунз, ілхзт мпіб, нозфдр-
лзт гм номрзноавлмї гіяйщлмпрі, жа 
гмнмкмгмы мндоарзвлмгм ноауівлзка 
нмйіуії, якзи гіє жа омжомбйдлмы гйя 
лщмгм йдгдлгмы.  Ондоарзвла гіяйщ-
ліпрщ віггійу «ОЗ» Гакбуожщкмгм 
козкілайщлмгм вігмкпрва ґоулруєрщпя 
ла взкмозпраллі в козкілайщлмку 
пдодгмвзці «пнівомбірлзків ніг ноз-
козрряк» («verdecktevermittler») [6]. 

У США, рак пакм як і у Вдйзкіи 
Бозралії, єгзлзт сдгдоайщлзт жакм-
лів, цм одгйакдлруырщ номвдгдлля 
нмгіблзт мндоауіи, лд іплує. Взкмоз-
пралля мндоарзвлм-омжхукмвзт жатм-
гів у бмомрщбі жі жймфзллзкз номява-
кз одгйакдлруєрщпя ілпроукуіякз 
Гдлдоайщлмгм аррмолдя, гзодкрзвакз 
Поджзгдлра гдоеавз ра ілхзкз ві-
гмкфзкз нігжакмллзкз лмокарзвлз-
кз акракз [7]. 

Есдкрзвлзк жатмгмк жатзпру га-
лзт мндоарзвлзт пнівомбірлзків ноз 
номвдгдллі раєклзт мндоауіи, пдкод-
рлзт мндоауіи абм мндоауіи «ніг ноз-
козрряк», є жабджндфдлля пнівомбір-
лзків вігнмвіглзкз гмкукдлракз, цм 
лд гаырщ кмейзвмпрі впралмвзрз од-
айщлі галі їт мпмбз [5]. Врік, пйіг 
жажлафзрз, лджваеаыфз ла гмпзрщ 
номомбйдлі ноакрзфлзи і ракрзфлзи 

кдталіжкз номвдгдлля нмгіблзт мнд-
оауіи, в пндупйуебат ілмгі роанйя-
єрщпя взрік ілсмокауії влапйігмк рак-
рзфлзт нмкзймк ноз ніггмрмвуі ра 
взкмозпраллі гмкукдлрів, які жахзс-
омвуырщ мпмбу мсіудоів, цм жгіип-
лыырщ вномвагедлля, ж ноаглдлля 
какпзкайщлм пномпрзрз пмбі жагафу. 
У нігпукку уд нозжвмгзрщ гм гоубмгм 
нмоухдлля ноавмвзт і кмоайщлм-
дрзфлзт лмок, а в гдякзт взнагкат – 
і гм жагзбдйі пнівомбірлзка. Так, в 
йырмку 2013 о. в Кмомйівпрві Вдйзка 
Бозралія буйм взявйдлм, цм, нмфз-
лаыфз ж 1960-т омків мсіудоз пдкод-
рлмгм нігомжгійу Скмрйалг-Яогу, 
якзт буйм вномвагедлм в номрдпрлі 
ра дкпродкіпрпщкі угоунмвалля ніг 
нозкозрряк, вномгмве кійщкмт гдпя-
рзйірщ взкмозпрмвувайз в гмкукдл-
рат, цм хзсоуырщ мпмбу, галі нозб-
йзжлм 80 нмкдойзт гірди, ла ікдла 
якзт буйм взгалм лд пноавелі напнм-
орз гйя пдкодрлзт агдлрів нмйіуії [8]. 

Таєклі мндоауії жапрмпмвуырщпя 
ракме гйя жбмоу ілсмокауії ном «ні-
гмжоійзт» гомкагял лавірщ у рзт вз-
нагкат, кмйз лд нйалуєрщпя вігкозрря 
козкілайщлмгм номвагедлля. Ваорм 
лагмймпзрз, цм нігомжгійз нмйіуії 
гдякзт євомндипщкзт гдоеав жапрмпм-
вуырщ раєклі мндоауії лд рійщкз в рзт 
взнагкат, кмйз ілхі кдрмгз омжпйігу-
валля лд гайз оджуйщрарів, а ла уій-
кмк одгуйяоліи мплмві: кмйз мгзл 
пнівомбірлзк взвмгзрщпя ж мндоауії, 
вігоажу е ввмгзрщпя лмвзи. Взжла-
фдлля кмйа мпіб, які жгарлі взкмлува-
рз пндуіайщлі жавгалля ж омжкозрря 
жймфзллмї гіяйщлмпрі могаліжмвалмї 
гоунз абм жймфзллмї могаліжауії в 
пдодгзлі, нмроіблм гйя кмейзвмгм 
жкдлхдлля озжзків ноз ніггмрмвуі 
галзт мпіб гйя взкмлалля пндуіайщ-
лмгм жавгалля. Сйіг жажлафзрз ном 
ракі мпмбйзвмпрі кмлсігдлуіилмгм 
пнівомбірлзурва в кмлрдкпрі имгм ла-
пйігків. Опмба, яка нмпріилм пнівноа-
уыє ла кмлсігдлуіиліи мплмві жі 
пнівомбірлзкмк мндоарзвлмгм нігомж-
гійу, кає бійщхд гмпвігу ноз взкм-
лаллі жавгалщ, айд ноз ущмку озжзк 
взкозрря її жбійщхуєрщпя в жайделмп-
рі віг фапу, номрягмк якмгм вмла жла-
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тмгзрщпя ла жв’яжку ж мндоарзвлзк 
пнівомбірлзкак. З мпмбмы, яка жайу-
фдла рійщкз гйя взкмлалля пндуіайщ-
лмгм жавгалля, абм ж уфаплзкмк мога-
ліжмвалмї жймфзллмї гоунз фз жйм-
фзллмї могаліжауіи, кмроі нмгмгзйзпщ 
ла пнівомбірлзурвм ж ноауівлзкмк 
мндоарзвлмгм нігомжгійу, озжзк вз-
козрря кдлхд, айд гмпвігу у ракмї 
мпмбз кдлхд і лдкмейзвм гм кілуя 
взкйыфзрз сакрз гвмоухлзурва [9].  

Пдвлі роуглмці пралмвзрщ ракме 
вігбіо кагоів гйя кмлпніоарзвлмї ом-
бмрз. Як нмкажує ноакрзка США, ла 
вігкілу віг ілхзт взгів омжпйігувал-
ля, які гмоуфаырщпя кмкндрдлрлзк і 
бійщх квайісікмвалзк пнівомбірлз-
как нмйіуії, гм кмлпніоарзвлмї омбмрз 
жайуфаырщпя ндодваелм лмвмнозилярі 
ноауівлзкз, які лд каырщ ноакрзфлм-
гм гмпвігу. У жв’яжку іж узк, раєклі 
мндоауії, фз лавояг є агдкварлзк кд-
рмгмк ніггмрмвкз ра лабурря лавзфмк 
агдлруолмї  омбмрз лмвзкз пнівомбі-
рлзкакз нмйіуії. Поз вігбмоі калгз-
гарів гйя уфапрі в раєклзт мндоауіят 
гм увагз бдоурщпя таоакрдо жймфзлів, 
які каырщ бурз омжпйігувалі, жмвліх-
ліи взгйяг і мпмбзпріплі якмпрі кал-
гзгара. Нанозкйаг, рдклмхкіозт 
пнівомбірлзків кмела взкмозпрмву-
варз гйя омбмрз пдодг лдгозрялпщкм-
гм лапдйдлля, і ракд ілхд. Поакрзка 
пвігфзрщ, цм ракзи нігтіг є ноавзйщ-
лзк. З ілхмгм бмку, іплує лднзпалд 
ноавзйм, в пзйу якмгм ла кмлпніоарз-
влу омбмру лдгмуійщлм ланоавйярз 
мпіб ж мпмбйзвм нозкірлмы жмвліхлі-
пры. Коік жмвліхлщмгм взгйягу, вае-
йзвзк сакрмомк взпрунаырщ мпмбзп-
ріплі якмпрі калгзгара, ланозкйаг, 
жгарліпрщ гм ікномвіжауії і вкілля 
моієлруварзпя в бугщ-якіи пзруауії. 
Нд кдлх ваейзвзк сакрмомк є рд, 
як пнівомбірлзк нпзтмймгіфлм лайах-
рмвалзи ла взкмлалля нмгіблмї гія-
йщлмпрі, а ракме упвігмкйдлля лзк 
лдбджндкз ноз взкмлаллі жавгалля, 
кмейзвмпрі номвайу мндоауії. Опмбз, 
вігібоалі гйя раєклзт мндоауіи, як 
ноавзйм, жвійщляырщпя віг омбмрз в 
нмйіудипщкмку віггійдллі абм ла-
вфалля в нмйіудипщкіи акагдкії гм 
жакілфдлля мндоауії, цм нмв’яжалм, 

лапакндодг, іж лдбджндкмы їт вніж-
лалля пвмїкз кмйдгакз. Коік рмгм, їк 
лдмбтіглм «капкуварз» прдодмрзнз 
кзпйдлля нмйіудипщкзт, які кмеурщ 
взгарз в лзт номсдпімлайів. Вваеа-
єрщпя, ланозкйаг, цм вномвагедлля в 
пдодгмвзцд вуйзфлзт рмогівуів лао-
кмрзкакз вігбуваєрщпя бдж мпмбйзвзт 
пкйаглмців. Дйя ущмгм лдмбтіглм 
якмкмга фапріхд ж’явйярзпя в ндвлзт 
кіпуят, цмб ж фапмк увіирз в гмвіоу 
гм жймфзлуів. Оглак вномвагедлля в 
жймфзллі гоунз взкагає одрдйщлмгм 
вігноауывалля «йдгдлгз», номгуку-
валля лаигоібліхзт гдрайди мндоауії. 
Сдодг кдоівлмгм пкйагу нмйіуії іплує 
гукка, цм ж лабурряк агдлрмк гмпві-
гу жлзкає нмродба кмлромйыварз им-
гм омбмру. Помрд гуед ваейзвм ноз 
бугщ-якіи кмейзвмпрі моієлруварз 
агдлра ла рд, цм віл взкмлує жавгал-
ля, нмв’яжалд ж ноавммтмомллмї сул-
куієы ра лд нмвзлдл пак нмоухуварз 
жакмл. За вігпурлмпрі лайделмгм кдоі-
влзурва нмйіудипщкі, які бдоурщ 
уфапрщ у раєклзт мндоауіят, лд км-
еурщ омжоатмвуварз ла гмнмкмгу ж 
бмку пвмїт бійщх гмпвігфдлзт кмйдг. 
У пвмы фдогу, гйя нмгіблмї пзруауії 
таоакрдола и ілха мбправзла: лд віг-
буваєрщпя пвмєфаплмї ндодгафі рієї 
улікайщлмї ілсмокауії, яку кмеурщ 
карз у пвмєку омжнмоягедллі жакмл-
пніомвалі пнівомбірлзкз, мпмбйзвм рі, 
цм ноауыырщ в укмват гйзбмкмї кмл-
пніоауії. Чапрм раєклзт пнівомбірлз-
ків лавкзплм ввмгярщ в мкалу, жандв-
ляыфз, цм вмлз жавегз жлатмгярщпя 
в нмйі жмоу нмйіудипщкзт абм жа лзкз 
вдгдрщпя раєклд пнмпрдодедлля, цм 
вваеаєкм лднознупрзкзк. З фапмк у 
жакмлпніомвалзт пнівомбірлзків ноз-
рунйяєрщпя нмфурря лдбджндкз, віг-
фурря, цм їт кмеурщ взкозрз як нм-
йіудипщкзт. Коік нмрдлуіилм лдбдж-
ндфлзт пзруауіи, в якзт кмед мнзлз-
рзпя жакмлпніомвалзи пнівомбірлзк 
нмйіуії, віл нмпріилм вігфуває влур-
оіхлє дкмуіилд ланоуедлля. Тзк лд 
кдлх, нмояг іж лаявлзкз нмжзрзвлз-
кз ланоауываллякз, жаоубіелзи 
гмпвіг пвігфзрщ ном лаявліпрщ ракзт 
лдгмйіків в могаліжауії кмлпніоарзв-
лмї гіяйщлмпрі нмйіудипщкзт у жйм-
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фзллмку пдодгмвзці, таоакрдолзт 
гйя ноавммтмомллзт могалів ндодва-
елмї бійщхмпрі гдоеав у пвірі, жмкод-
ка и в Укоаїлі: лзжщкзи сатмвзи 
оівдлщ кдоівлзурва ра ілхзт пнівом-
бірлзків мндоарзвлзт нігомжгійів, 
жмкодка лд гмпкмлайд жлалля лзкз 
кдрмгів кмлпніоарзвлмї омбмрз; лд 
жабджндфдлля гмпрарлщмї бджндкз нм-
йіудипщкзт, вномвагедлзт у жймфзллі 
могаліжауії, номбйдкз ж сілалпувал-
ляк мндоарзвлм-омжхукмвмї омбмрз, 
жмкодка вігпурліпрщ гомхди ла жаку-
нівйы пуфаплзт лмвірліт мндоарзвлм-
рдтліфлзт жапмбів у лзжуі гдоеав, цм 
омжвзваырщпя; вігпурліпрщ гйзбмкмгм 
алайіжу нозфзл «номвайів» вномва-
гедлзт пнівомбірлзків нмйіуії у жйм-
фзллд пдодгмвзцд.  

Взпймвзкм номнмжзуії, які ракме 
кмеурщ пнозярз оджуйщрарзвлмпрі 
ракмгм жатмгу, як вномвагедлля хра-
рлзт пнівомбірлзків ноавммтмомллзт 
могалів в могаліжмвалд жймфзллд пд-
одгмвзцд: 1. Рмжомбзрз бійщх фіркі 
козрдоії вігбмоу калгзгарів гйя ном-
вдгдлля  мндоауіи ж ввдгдлля ра вз-
кмозпралля храрлзт пнівомбірлзків 
ноавммтмомллзт могалів у пдодгмвзці 

могаліжмвалзт жймфзллзт угоунмвалщ; 
2. Рмжомбзрз козрдоії муілкз гіяйщ-
лмпрі гіыфзт пнівомбірлзків ноавмм-
тмомллзт могалів, якзт ланоавйдлм 
гйя взкмлалля жавгалщ, які нмродбу-
ырщ гйзбмкмї кмлпніоауії; 3. На нмп-
ріиліи мплмві жгіиплыварз алайіж ра 
вдпрз мсіуіилу прарзпрзку ном мбпя-
гз взкмозпралля кмлпніоарзвлзт кд-
рмгів у гіяйщлмпрі ноавммтмомллзт 
могалів, ра одайщлі вроарз мпмбмвмгм 
пкйагу, якзт буйм ланоавйдлм гйя 
взкмлалля жавгалщ в могаліжмвалд 
жймфзллд пдодгмвзцд (у кардоіайщ-
лмку, нпзтмймгіфлмку ра кмоайщлмку 
нйалі); 4. Взоіхзрз лаявлу номбйдку 
аганрауії гіыфмгм пнівомбірлзка ноа-
вммтмомллмгм могалу ніг фап взкм-
лалля лзк жавгалля ра ніпйя имгм 
жавдохдлля; 5. На гдоеавлмку оівлі 
везрз жатмгз цмгм пмуіайщлмгм ра 
ноавмвмгм жатзпру мпмбз, яка жайуфа-
єрщпя гм взкмлалля жавгалщ мндоарз-
влм-омжхукмвмї гіяйщлмпрі. 6. Заном-
вагзрз вдгдлля мсіуіилмї прарзпрзкз 
ном вігпмрмк храрлзт пнівомбірлзків, 
які жгмгмк прайз ла хйят нмоухдлля 
жакмлу. 
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  Бупмй О. Ю., Сдкдлюк О. Г. Свірмва ноакрзка могаліжауії ввдгдлля храрлзт 

пнівомбірлзків ноавммтмомллзт могалів у пдодгмвзцд могаліжмвалзт жймфзллзт 
угоунмваль 

Срарря нозпвяфдла взпвірйдллы мпмбйзвмпрди жаоубіелмгм гмпвігу ввдгдлля у 
жймфзллд пдодгмвзцд храрлзт мндоарзвлзт пнівомбірлзків ноавммтмомллзт могалів. 
Рмжгйялурі кдрмгз ноавмвмї одгйакдлрауії ввдгдлля в козкілайщлд пдодгмвзцд храр-
лзт пнівомбірлзків нмйіуії гдоеав ЄС ра США. Заоубіелзи гмпвіг пвігфзрщ ном лая-
вліпрщ ндвлзт лдгмйіків в могаліжауії кмлпніоарзвлмї гіяйщлмпрі нмйіудипщкзт у жйм-
фзллмку пдодгмвзці, таоакрдолзт гйя ноавммтмомллзт могалів ндодваелмї бійщхмпрі 
гдоеав у пвірі. Взпймвйдлм номнмжзуії, які кмеурщ пнозярз оджуйщрарзвлмпрі ракмгм 
жатмгу, як вномвагедлля храрлзт пнівомбірлзків ноавммтмомллзт могалів в могаліжм-
валд жймфзллд пдодгмвзцд, в Укоаїлі. 

Кйюфмві пймва: храрлі пнівомбірлзкз, ноавммтмомллі могалз, мндоарзвлм-
омжхукмва гіяйщліпрщ, могаліжмвалі жймфзллі угоунмвалля, могаліжмвалд жймфзллд 
пдодгмвзцд, пндуіайщлд жавгалля, пвірмва ноакрзка, жаоубіелзи гмпвіг. 

 
 
Бупмй Е. Ю., Сдкдлюк О. Г. Мзомвая ноакрзка могалзжаузз влдгодлзя хра-

рлыт пмроуглзкмв ноавммтоалзрдйьлыт могалмв в подгу могалзжмваллыт нодпрун-
лыт гоуннзомвмк 

Срарщя нмпвяцдла оаппкмродлзы мпмбдллмпрди жаоубделмгм мншра влдгодлзя в 
нодпрунлуы подгу храрлшт пмроуглзкмв ноавммтоалзрдйщлшт могалмв. Раппкмродлш 
кдрмгш ноавмвми одгйакдлраузз влдгодлзя в козкзлайщлуы подгу храрлшт пмроуг-
лзкмв нмйзузз гмпугаопрв ЕС з США.  Заоубделши мншр пвзгдрдйщпрвудр м лайз-
фзз мнодгдйдллшт лдгмпраркмв в могалзжаузз кмлпнзоарзвлми гдярдйщлмпрз нмйз-
удипкзт в нодпрунлми подгд, таоакрдолшт гйя ноавммтоалзрдйщлшт могалмв бмйщ-
хзлпрва гмпугаопрв в кзод.  Вшпкажалш нодгймедлзя, кмрмошд кмгур пнмпмбпрвмварщ 
оджуйщрарзвлмпрз ракмгм кдомнозярзя, как влдгодлзд храрлшт пмроуглзкмв ноавмм-
тоалзрдйщлшт могалмв в могалзжмваллуы нодпрунлуы подгу в Укоазлд. 

Кйюфдвыд пймва: храрлшд пмроуглзкз, ноавммтоалзрдйщлшд могалш, мндоарзв-
лм-омжшпклая гдярдйщлмпрщ, могалзжмваллшд нодпрунлшд гоуннзомвкз, могалзжмвал-
лая нодпрунлая подга, пндузайщлмд жагалзд, кзомвая ноакрзка, жаоубделши мншр. 

 
 
Busol O., Semenyuk O. World practice of implementation of full-time law 

enforcement officers’ penetration into the organized criminal groups’ environment 
As a result of the rapid development of information technology, qualitative changes 

in the structure and methods of transnational organized crime groups’ activity are clearly 
observed in the world. This necessitates the development of totally new approaches 
towards combating organized crime on national and international level. Therefore, it is as 
relevant as ever to study international experience in combating crimes committed by 
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organized crime groups, in particular, and also to study such aspects as the use of 
"undercover agents". 

In Ukraine, as in other countries, the prompt penetration of a law enforcement 
officer in the criminal environment with a purpose to perform a secret mission is widely 
used as a method of solving a crime committed by an organized group or criminal 
organization, as set forth in the provisions of the Article 272 of the Criminal Procedure 
Code of Ukraine. In many countries, this measure is the main instrument for 
counteracting these crimes and it has slightly different names, subjects of sanctioning and 
its initiatives, as well as the differences in legal form. However, the long-standing practice 
of foreign law enforcement agencies for special operations has highlighted several 
shortcomings in such activities. Thus, an analysis of these shortcomings can be very useful 
for domestic law enforcement agencies that are not yet fully implementing such measure 
as penetrating law enforcement personnel into an organized crime environment. This is a 
relatively new measure of operational and search activity that requires deeper scientific 
research. The purpose of the article is to analyze and highlight the peculiarities of the 
world practice of penetration of law enforcement officers into the criminal environment. 

International experience indicates the following shortcomings in the organization of 
the conspiratorial activity of police officers in a criminal environment which are quite 
typical for law enforcement agencies of the vast majority of countries in the world: 

low professional level of management and other employees of operational divisions, 
in particular, poor knowledge of the methods of conspiracy activity; 

failure to provide sufficient security to police officers penetrated into criminal 
organizations; 

problems with the financing of search operations, in particular the lack of money for 
the purchase of the latest state-of-the-art tactical and technical facilities; 

lack of in-depth analysis of the failures of police officers penetrated into the 
criminal environment. 

The above mentioned shortcomings in the organization of work of staff members 
penetrated into the criminal environment to perform a secret mission should be definitely 
taken into account when building an effective system of intelligence and 
counterintelligence. 

The article presents suggestions that can contribute to the effectiveness of such a 
method as the penetration of law enforcement officers into an organized crime 
environment. 

To take right management decisions based on information received by staffers, it is 
highly recommended to use artificial intelligence, for which law enforcement agencies 
should have the appropriate technical equipment. 

Key words: full-time employees, law enforcement agencies, search and operative 
activity, organized criminal groups, organized crime environment, secret mission, world 
practice, international experience. 

 

 


