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Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку 
криміналістичної науки дозволяє ставити питання 
про необхідність розробки та застосування типових 
тактичних операцій як ефективних засобів вирішен-
ня тактичних завдань кримінального провадження. 
Ці наукові абстракції комплексної спрямованості ма-
ють як суто теоретичне, так і виключно практичне 
значення. Теоретичний аспект передбачає створен-
ня систем типових тактичних операцій у структурі 
окремих криміналістичних методик розслідування 
злочинів, а також практичне використання цих мо-
делей як орієнтирів для побудови і реалізації кон-
кретної тактичної операції певної спрямованості в 
реальних умовах розслідування та судового прова-
дження. Розглянуті моделі при їх побудові повинні 
мати належне інформаційне наповнення, що істотно 
збільшує їх продуктивність. Відомості про мету, за-
вдання, учасників і засоби тактичної операції мають 
стати невід’ємними складниками і знаходити своє 
відбиття у структурі моделі типової тактичної опе-

рації. У зв’язку з цим варто зауважити, що останнім 
часом у криміналістичних дослідженнях особливої 
актуальності та значимості набувають проблеми, які 
пов’язані із типізацією тактичних операцій щодо 
окремих видів злочинів [17, с. 181].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ва-
гомий внесок у розроблення та реалізацію типових 
тактичних операцій у кримінальному проваджен-
ні внесли відомі вчені-криміналісти: Ю.П. Аленін, 
О.Я. Баєв, В.П. Бахін, В.Д. Берназ, Р.С. Бєлкін, П.Д. 
Біленчук, Л.Я. Драпкін, А.В. Дулов, В.А. Журавель, 
А.В. Іщенко, В.О. Коновалова, В.Г. Лукашевич, М.В. 
Салтевський, В.В. Тіщенко, В.Ю. Шепітько, В.І. 
Шиканов, М.П. Яблоков та ін. Проблематика типо-
вих тактичних операцій досліджувалась у доктор-
ській дисертації І.М. Комарова «Проблемы теории и 
практики криминалистических операций в досудеб-
ном производстве» (2003 р.), в кандидатських дисер-
таціях Л.В. Галанової, С.Ф. Здоровка, В.А. Князєва, 
Є.О. Логінова, а також висвітлювалась у монографі-
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ях А.В. Дулова, В.О. Образцова, В.І. Шиканова та ін. 
Існує низка теоретичних та практичних проблем по-
будови й реалізації типових тактичних операцій, що 
не є розробленою, належить до дискусійних. Крім 
того, простежується відставання теоретичних роз-
робок від практики застосування типових тактичних 
операцій у кримінальному провадженні.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження поняття типової тактичної операції, висвіт-
лення можливості застосування таких операцій у 
судово-слідчій діяльності, розгляд типових тактич-
них операцій як структурного елементу методики 
розслідування окремих видів злочинів, проведення 
критичного аналізу наукових підходів вчених-кримі-
налістів щодо цієї проблематики, розгляд проблеми 
формування типових тактичних операцій у криміна-
лістичних дослідженнях.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Останнім часом у криміналістичній літературі ви-
словлені різні підходи до розуміння типових тактич-
них операцій, процедури їх типізації. Так, на думку 
В.Ю. Шепітька, типовою тактично операцією є алго-
ритм, програма дій слідчого, оперативного працівни-
ка, інших осіб щодо завдань, які виникають у слідчих 
ситуаціях [17, с. 179]. І.М. Комаров вважає за доціль-
не розглядати типову тактичну операцію як своєрідну 
модель, яка є відображенням певних властивостей до-
сліджуваних об’єктів, обумовлених специфікою події 
злочинів [9, с. 273-365]. Дещо схожу позицію займа-
ють й інші вчені-криміналісти [18, с. 64], які виходять 
з того, що завдання, засобом вирішення яких висту-
пають тактичні операції, виникають в умовах, що по-
вторюються (у типових слідчих ситуаціях), що надає 
підстави до типізації «набору» засобів їх розв’язання. 
У цьому сенсі операції виступають як модулі (типові 
моделі) вирішення конкретних завдань, які виника-
ють на певному етапі розслідування.

Науковцями висловлюються й різні судження 
щодо розуміння типових тактичних операцій. В.М. 
Карагодін зазначає, що наявність взаємозв’язку між 
слідчими ситуаціями і криміналістичними харак-
теристиками, з одного боку, і тактичними операці-
ями, з іншого, надає можливість розробляти типові 
тактичні операції, які за рівнем загальності можна 
умовно розділити на дві групи. Типові тактичні опе-
рації першого, більш високого рівня узагальнення 
розробляються для використання в ситуаціях, які є 
типовими для злочинів різних видів. Розробка таких 
операцій можлива, не дивлячись на відмінності не 
тільки в кримінально-правових, але і криміналістич-
них характеристиках окремих видів злочинів. Типові 
тактичні операції другої групи розробляються з ура-
хуванням криміналістичної характеристики окремих 
видів і груп злочинів і ситуацій, типових для їх роз-
слідування. Названі тактичні операції більш кон-
кретні, оскільки конкретизуються їх завдання, вони 
мають плануватися на основі більш загальних опера-
цій першого рівня [8, с. 56-59].

Погоджуючись з В.М. Карагодіним щодо можли-
вості розроблення типових тактичних операцій двох 
рівнів, вважаємо, що підходи до їх розподілу мають 

бути дещо іншими. Вважаємо, що треба виходити з 
того, що типове відбиває специфіку певного виду, 
підвиду злочинів (за криміналістичною класифіка-
цією), тому не може бути характерним для злочинів 
різних видів. У зв’язку з цим типові тактичні опера-
ції повинні мати видову і підвидову спрямованість. 
Беручи до уваги висловлене, можна сформувати таку 
систему типових тактичних операцій. Перший рівень 
системи утворюють типові видові тактичні операції, 
які відбивають специфіку певного виду злочинів (на-
приклад, вбивства). Другий рівень становлять типові 
підвидові (предметні) тактичні операції, які створю-
ються у відповідності до конкретного різновиду зло-
чинів, наприклад, вбивства з розчленуванням, вбив-
ства на замовлення. Як наголошує С.Ф. Здоровко, 
формування тактичних операцій має здійснюватися 
не тільки щодо такого виду злочинів, як убивства, 
але й різноманітних його різновидів (модифікацій) : 
убивств на замовлення, убивств, поєднаних із викра-
денням людей, та ін. [7, с. 17-21].

Вчені-криміналісти дедалі більше звертаються 
до формування типових тактичних операцій. Можна 
стверджувати, що практично кожний науковець, який 
здійснює побудову окремої криміналістичної методи-
ки розслідування, серед результатів свої праці пропо-
нує типові тактичні операції. Так, В.О. Коновалова 
при розслідуванні вбивств виділяє такі операції, як 
«Особа вбивці», «Склад і рольові функції злочинної 
групи», «Знаряддя злочину», «Свідоцька база», «Міс-
це перебування злочинця» [10, с. 282-283].

Заслуговують позитивної оцінки спроби окре-
мих науковців розробити тактичні операції при роз-
слідувані вбивств, пов’язаних із виявленням частин 
розчленованого трупа, вбивств за відсутності тру-
па, вбивств осіб, зайнятих у сфері бізнесу, серійних 
вбивств на сексуальному ґрунті, вбивств, що вчиня-
ються організованими групами, побудова й реаліза-
ція яких має певну специфіку. Так, І.В. Борисенко 
при розслідуванні вбивств, пов’язаних із виявленням 
частин розчленованого трупа, вирізняє такі тактичні 
операції: «Встановлення особи невпізнаного трупа», 
«Пошук відсутніх частин трупа», «Встановлення 
місця вчинення вбивства і розчленування трупа», 
«Встановлення особи вбитого», «Перевірка зв’язків 
потерпілого», «Викриття злочинця», «Докази по-
ведінки», «Пошук злочинця», «Затримання злочин-
ця» [4, с. 213-225]. В.А. Гриньків при розслідуванні 
вбивств осіб, зайнятих у сфері бізнесу, пропонує ви-
різняти такі тактичні операції: «Встановлення особи 
невідомого злочинця, що вчинив вбивство особи, за-
йнятої в сфері бізнесу», «Встановлення співучасни-
ків», «Перевірка алібі підозрюваного» [6, с. 21-24].

Досліджуючи методику розслідувані серійних 
сексуальних убивств, І.В. Усанов пропонує засто-
совувати такі тактичні операції: «Виявлення особи, 
яка вчинила серійні вбивства на сексуальному під-
ґрунті», «Вивчення обстановки місця події з метою 
розпізнавання сексуального характеру вбивства», 
«Встановлення факту вчинення декількох нерозкри-
тих сексуальних убивств однією і тією же особою», 
«Збирання і фіксація криміналістично значущої ін-
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формації про події, що мали місце», «Встановлення 
особи жертви», «Взаємозв’язок жертви зі злочинцем 
та її пізнання при розслідуванні злочину», «Пошук 
і затримання особи, яка вчинила серійні вбивства 
на сексуальному ґрунті», «Викриття неправдивого 
алібі», «Вивчення особи підозрюваного», «Пізнання 
просторово-часових зв’язків та відносин у процесі 
розслідування серійних сексуальних убивств», «Пе-
ревірка правдивості показань», «Спонукання до дачі 
правдивих показань», «Нейтралізація негативного 
впливу сторонніх осіб на хід розслідування», «Ви-
криття особи, яка вчинила серійні вбивства на сексу-
альному ґрунті», «Профілактика причин та умов, що 
сприяли вчиненню серійних убивств на сексуально-
му підґрунті» [15, с. 16-17].

У криміналістичній літературі приділяється пев-
на увага виокремленню тактичних операцій при 
розслідуванні насильницьких та корисливо-насиль-
ницьких злочинів. О.Я. Баєв виділяє тактичні опера-
ції стосовно розслідування насильницьких злочинів 
та зазначає, що типовими тактичними операціями, 
які планує і здійснює слідчий, розслідуючи злочини 
проти особи, як правило, виступають: «Виявлення 
підозрюваного», «Розшук і затримання», «Перевір-
ка алібі», «Встановлення особи загиблого» та деякі 
інші [2, с. 18]. Так, В.В. Тіщенко при розслідуванні 
корисливо-насильницьких злочинів серед тактич-
них операцій називає такі, як «Перевірка алібі під-
озрюваного», «Викриття інсценування», «Викриття 
винної особи» [14, с. 25]. О.Л. Мусієнко зазначає, 
що при розслідуванні шахрайства можуть застосо-
вуватися такі операції: «Затримання шахрая на місці 
злочину», «Встановлення кола жертв шахрайського 
посягання», «Встановлення способи вчинення шах-
райства», «Встановлення особи шахрая», «Доку-
мент», «Визначення розміру матеріальних збитків» 
[13, с. 138-144]. І.О. Антонов при розслідуванні шах-
райства у житловій сфері пропонує застосовувати 
наступні тактичні операції: «Затримання шахрая на 
місці злочину», «Переслідування і затримання «на 
гарячому» підозрюваного у скоєнні шахрайства», 
«Встановлення особи, розшук і затримання під-
озрюваного в шахрайстві», «Встановлення і перевір-
ка подій, що передували шахрайству», «Перевірка 
алібі підозрюваного», «Виявлення доказів поведінки 
підозрюваного», «Викриття обвинуваченого у вчи-
ненні шахрайства», «Перевірка показань особи, яка 
визнала себе винною у скоєнні шахрайства», «По-
передження спроби обвинуваченого приховатися від 
слідства і суду», «Попередження та нейтралізація 
протидії розслідуванню» [1, с. 142-147].

Певний науковий інтерес набувають досліджен-
ня вчених-криміналістів з виокремлення тактичних 
операцій щодо розслідування злочинів у сфері гос-
подарської діяльності. Так, Г.А. Матусовський до 
типових тактичних операцій цієї категорії злочинів 
відносив: «Пошук майна», «Документ», «Затриман-
ня» [12, с. 155]. А.Д. Марушев вирізняє такі тактичні 
операції: «Викриття на місці злочину», «Невідклад-
ний збір і фіксація доказів», «Встановлення способу 
вчинення розкрадання», «Визначення розміру ви-

краденого», «Забезпечення відшкодування матері-
ального збитку» [11, с. 158-166]. В.В. Білоус вважає 
за доцільне при розслідуванні фіктивного підприєм-
ництва проведення тактичних операцій, серед яких 
найбільшу значущість набувають такі: «Державна 
реєстрація», «Документ», «Підставна особа», «Спі-
вучасник», «Розшук злочинця, що переховується», 
«Забезпечення відшкодування матеріальних збит-
ків» [3, с. 14-15].

Самостійним аспектом криміналістичних дослі-
джень виступає злочинна діяльність організованих 
об’єднань. Науковцями висловлені слушні пропози-
ції щодо формування тактичних операцій при роз-
слідуванні цієї категорії злочинів. В.Ю. Шепітьком 
здійснено типізацію тактичних операцій при розслі-
дуванні злочинів організованих груп і злочинних ор-
ганізацій. На його переконання особливого значення 
набувають такі тактичні операції: «Встановлення 
поширеності злочинної групи»; «Виявлення зв’язків 
організованої групи»; «Затримання злочинної групи 
на місці злочину»; «Нейтралізація протидії розсліду-
ванню злочину»; «Виявлення найслабкішої ланки в 
групі»; «Стратегічна розвідка»; «Створення і вико-
ристання юридичних осіб»; «Підтримання в злочин-
ному співтоваристві режиму напруженості»; «Вико-
ристання суперечностей між учасниками злочинної 
групи» [16, с. 63]. В.М. Варцаба зазначає, що най-
більш важливими тактичними операціями є: «Ор-
ганізований характер злочину»; «Склад і структура 
організованої групи»; «Корумповані зв’язки орга-
нізованої групи»; «Взаємодія організованої групи з 
іншими злочинними формуваннями»; «Причетність 
організованої групи до злочинів» [5, с. 87-94].

Очевидно, що наведені типові тактичні операції 
мають певний науковий та практичний інтерес. Не 
вдаючись до детального аналізу їх змісту, слід зазна-
чити, що далеко не всі з перелічених побудов можуть 
бути віднесені до розряду тактичних операцій, ви-
ходячи із розроблених нами критеріїв. Крім того, на-
уковцями пропонувалися лише назви тактичних опе-
рацій без розкриття їх внутрішньої структури. Також 
на сьогодні відсутній єдиний і узгоджений підхід до 
розуміння типових тактичних операцій, здійснення 
їх типізації. Все це ускладнює процедуру їх успіш-
ного практичного застосування, зменшує коефіцієнт 
корисної дії.

Висновки. На наш погляд, при розробці та реалі-
зації типових тактичних операцій слід враховувати 
такі положення. По-перше, типові тактичні операції 
необхідно розглядати як своєрідну інформаційну 
модель, що відбиває структуру і технологію реаліза-
ції цих криміналістичних комплексів відповідно до 
виду злочину, етапу розслідування, слідчої ситуації 
та тактичного завдання. Типові тактичні операції 
виступають орієнтиром для слідчих, до якого вони 
звертаються при побудові та реалізації цих засобів у 
реальних умовах розслідування. Слід зазначити, що 
й самі слідчі достатньо високо оцінюють доцільність 
викладення в окремих криміналістичних методиках 
розслідування злочинів систем типових тактичних 
операцій. На це вказало 78,3% опитаних нами рес-
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пондентів. Крім того, за результатами анкетування 
слідчих прокуратури, МВС та СБУ, було визначено 
перелік тактичних операцій, які найбільш часто за-
стосовуються у практиці розслідування злочинів. До 
переліку увійшли такі операції: 1) «Встановлення 
характеру події злочину» (на цю операцію вказало 
80,9% опитаних нами респондентів); 2) «Встанов-
лення місця і часу вчинення злочину» (61,4%); 3) 
«Встановлення способу вчинення злочину» (74,6%); 
4) «Встановлення предмету злочинного посяган-
ня» (35,1%); 5) «Встановлення мотивів вчинення 
злочину» (42%); 6) «Встановлення особи злочин-
ця» (78,3%); 7) «Встановлення особи потерпілого 
(жертви) » (32,6%); 8) «Встановлення провокуючої 
поведінки жертви» (24,3%); 9) «Перевірка зв’язків 
потерпілого» (36%); 10) «Встановлення співучас-
ників злочину» (41,4%); 11) «Затримання злочинця 
на місці злочину» (54%); 12) «Розшук особи, яка 
зникла з місця події і переховується від слідства» 
(78,6%); 13) «Перевірка алібі підозрюваного» (80%); 
14) «Встановлення свідків» (61,7%); 15) «Перевір-
ка обмови» (12,8%); 16) «Перевірка самообмови» 
(16%); 17) «Нейтралізація протидії розслідуванню 
з боку зацікавлених осіб» (74%); 18) «Вивчення 
особи підозрюваного» (33,1%); 19) «Усунення не-
гативного впливу з боку підозрюваного» (18%); 20) 

«Захист доказів» (38,3%); 21) «Захист потерпілих» 
(36%); 22) «Захист свідків» (33,4%); 23) «Профі-
лактика» (31%). По-друге, типові тактичні опера-
ції мають розроблятись відповідно до специфіки 
розслідування окремих видів (підвидів) злочинів, 
стадій кримінального провадження, слідчих ситуа-
цій, тактичних завдань, розглядатись як невід’ємні 
складові видових чи підвидових криміналістичних 
методик розслідування злочинів. Вони мають бути 
максимально «прив’язані» до типових слідчих си-
туацій і виходити із тактичних завдань, що поста-
ють перед слідчим. Саме слідча ситуація зумовлює 
постановку того чи іншого тактичного завдання, а 
останнє визначає засоби його вирішення. По-третє, 
набір типових тактичних операцій є типовою про-
грамою розслідування певного виду злочинів, тому 
при їх створенні доцільно врахувати рекомендації з 
планування розслідування злочинів у цілому, в тому 
числі й з організації взаємодії слідчих із працівни-
ками оперативних служб органів внутрішніх справ. 
Типізація – це завжди процес спрощення, схема-
тизації, абстрагування. Здійснення кримінального 
провадження передбачає використання не тільки 
типових засобів, а й атипових. Тому в діяльності з 
розслідування злочинів слідчий має застосовувати 
творчий підхід.
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