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Найбільш ефективним так-
тичним засобом розкриття, роз-
слідування та профілактики зло-
чинів є цілеспрямоване плану-
вання і проведення тактичних 
операцій, мета яких – вирішення 
окремого тактичного завдання 
розслідування. Вони характери-
зуються вибірковістю й ситуацій-
ною зумовленістю, виконуються 
правомочними посадовими осо-
бами під керівництвом слідчого 
за єдиним планом і задумом. 
Вважаємо слушним твердження 
А.В. Дулова, що в системі тактич-
них засобів тактичні операції за-
безпечують досягнення всіх пос-
тавлених законом цілей розслі-
дування (розкриття, викриття, 
профілактику), повне здійснення 
основних видів слідчої діяль-
ності. При цьому вони відіграють 
синтезуючу роль, за їх допомо-
гою вирішуються найскладніші й 
найбільш трудомісткі завдання 
по виявленню, збиранню і про-
цесуальному закріпленню дока-
зової інформації [7, с. 25, 271]. 
Тактичні операції спрямовані на 
підвищення ефективності роз-

слідування, особливо якщо вони 
провадяться в складних слідчих 
ситуаціях. 

О.Я. Баєв справедливо за-
значає, що «всі дослідження зло-
чинів можна собі уявити у вигляді 
необхідності послідовного чи па-
ралельного вирішення його 
суб’єктом окремих локальних за-
вдань. Мінімально необхідний їх 
перелік визначено рамками 
предмета доказування по кримі-
нальній справі... У їх глибині «ле-
жать» більш локальні, але також 
необхідні для вирішення завдан-
ня установлення фактів, які на-
зиваються в кримінально-проце-
суальній літературі проміжними, 
доказувальними (так, напри-
клад, як перевірка алібі обвину-
ваченого та ін.)» [2, с. 40]. 

Досягнення слідчим наміче-
них цілей повинно розпочинати-
ся з оцінки слідчої ситуації, що 
склалася на момент розсліду-
вання, а за необхідності – з при-
йняття заходів по її зміні на кра-
ще. На думку Р.С. Бєлкіна, най-
більш ефективним засобом та-
кого впливу на слідчу ситуацію 
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виступає тактична комбінація [4, 
с. 674], а у нашому випадку – так-
тична операція. Л.Я. Драпкін і 
В.М. Карагодін зазначають, що 
процес розслідування стає 
найоптимальнішим, якщо прова-
диться не одна, а декілька так-
тичних операцій, які дозволяють 
не тільки успішно вирішити про-
міжні завдання, й максимально 
наблизитися до досягнення кін-
цевої мети розслідування [6, 
с. 179-181]. 

Зв’язок тактичної операції зі 
слідчою ситуацією двосторонній. 
Перша визначається характером 
другої, що склалася на певному 
етапі розслідування. Комплекс 
слідчих, оперативно-розшукових 
та інших дій (заходів), які визна-
чають структуру тактичної опе-
рації, зумовлений у першу чергу 
характером учиненого злочину і 
слідчою ситуацією. Залежно від 
останьої структура тактичної 
операції може включати поряд зі 
слідчими, організаційно-техніч-
ними, превентивними діями та-
кож оперативно-розшукові захо-
ди, що застосовуються на різних 
етапах її проведення. Чинниками 
і обставинами, які визначають 
вид тактичної операції та її обсяг, 
є наявність доказової інформації 
на певний період розслідування, 
а також коло даних, що належить 
установити [12, с. 313, 314]. 

Деякі науковці [8, с. 66, 67], 
вказуючи на двосторонній зв’язок 
тактичної операції і слідчої ситу-

ації, зазначають, що перші реалі-
зуються в основному в умовах 
конфліктності другої, метою якої 
є зміна її у найкращому для роз-
слідування напрямку. Конфлікт-
на ситуація зумовлює застосу-
вання конкретного комплексу 
(системи), узгоджених між собою 
однойменних і різнойменних 
слідчих дій, оперативно-розшу-
кових, організаційно-технічних і 
превентивних заходів, спрямо-
ваних на вирішення окремого 
тактичного завдання розсліду-
вання в цій слідчій ситуації, яке 
не можна вирішити за допомо-
гою однієї або навіть декількох 
дій (заходів), які здійснюють за 
єдиним планом уповноважені 
посадові особи під керівництвом 
слідчого. 

З нашого погляду, такий під-
хід має деякі неточності й потре-
бує певного з’ясування. По-пер-
ше, тактичні операції провадять-
ся при розслідуванні злочинів не 
тільки у конфліктних ситуаціях, 
але й у безконфліктних. По-дру-
ге, такий поділ слідчих ситуацій 
є досить умовним: будь-яка без-
конфліктна ситуація при непра-
вильній організації та проведен-
ні розслідування, допущенні 
слідчим помилок, може перерос-
ти в конфліктну. У такому випад-
ку можна дійти абсурдного вис-
новку, що на початку розсліду-
вання в безконфліктній ситуації 
необхідності проведення тактич-
них операцій не було, а згодом 
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слідчий перетворив таку ситуа-
цію на конфліктну і штучно ви-
никла потреба їх проведення. 
Ось чому такий підхід нам ви-
дається хибним. Треба обов’яз-
ково враховувати, чи існує дійсно 
реальна підстава (потреба) для 
проведення в тій чи іншій слідчій 
ситуації тактичної операції. 

Необхідність проведення 
тактичної операції виникає у ви-
падку, коли окреме, ізольоване 
застосування інших тактичних 
засобів є недостатньо ефектив-
ним для вирішення тактичного 
завдання або може призвести до 
втрати інформації чи додаткових 
втрат часу й матеріальних за-
собів. Особливістю тактичної 
операції є те, що до її змісту вхо-
дить не випадковий набір тактич-
них засобів, а цілісний комплекс 
пов’язаних внутрішньою єдністю, 
попередньо визначених, погод-
жених між собою, скоординова-
них і цілеспрямовано здійснюва-
них у найбільш оптимальній пос-
лідовності дій на підставі спе-
ціальної програми [7, с. 271]. 

В.П. Бахін правильно пере-
конує, що вибір і порядок прове-
дення тактичної операції зумов-
лено змістом і характером конк-
ретної слідчої ситуації. У, так би 
мовити, сприятливій слідчій си-
туації умови, що склалися, вико-
ристовуються при плануванні і 
проведені тактичної операції. У 
випадках несприятливості здій-
снення останньої спрямовано на 

її зміну й перетворення і будуєть-
ся з урахуванням потреби в по-
доланні протидіючих чинників [3, 
с. 29].

Іншими словами, слідча си-
туація зумовлює проведення 
тактичних операцій, які, у свою 
чергу, є засобом тактичного 
впливу на ситуацію з метою її 
зміни на краще. Отже, тактична 
операція виступає специфічним 
тактичним засобом вирішення 
слідчої ситуації, а остання – умо-
вою, яка пояснює і зумовлює не-
обхідність планування і прове-
дення тактичної операції. 

С.М. Чурилов пише, що важ-
ливе значення для вдосконален-
ня існуючих і розробки нових так-
тичних операцій відіграє враху-
вання особливостей слідчої си-
туації, зокрема, таких її процесу-
ально-тактичних компонентів, як 
можливість ізоляції осіб, які про-
ходять по справі, можливість 
проведення конкретної слідчої 
дії або оперативно-розшукового 
заходу тощо. Треба також врахо-
вувати такі компоненти слідчої 
ситуації матеріального й органі-
заційно-технічного характеру, як 
наявність комунікацій між черго-
вою частиною і слідчо-оператив-
ною групою, засобів передачі ін-
формації, можливість мобільно-
го маневрування існуючими си-
лами й засобами тощо [14, 
с. 203].

Зміст і спрямованість так-
тичної операції зумовлені, по-
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перше, слідчою ситуацією, а по-
друге, груповими (видовими) 
особливостями розслідуваного 
злочину. Тому тактичні операції 
мають загальний характер, але 
в той же час вони повинні безпо-
середньо розроблятись у кримі-
налістичній методиці, відповідно 
до специфіки розслідування пев-
ної групи злочинів [6, с. 179-
181]. 

Треба зауважити, що в кримі-
налістиці в цьому напрямку 
аналізувалися окремі аспекти 
розглядуваної проблеми, зокре-
ма, при розслідувані: а) вбивств 
(С.В. Лаврухін – 1982 р., В.О. Ко-
новалова – 2001 р., В.Л. Синчук 
– 2005 р.); б) вбивств, учинених 
організованими злочинними гру-
пами (С.Ф. Здоровко – 2002 р.);  
в) службових злочинів у митних 
органах (Ю.П. Гармаєв – 2002 р., 
В.М. Шевчук – 2006 р.); г) серій-
них убивств на сексуальному 
ґрунті (І.В. Усанов – 2005 р.);  
д) податкових злочинів (В.В. Ли-
сенко – 2006) та ін.

На сьогодні в криміналістич-
ній літературі, на жаль, немає 
робіт, які висвітлювали б пробле-
ми ситуаційної зумовленості так-
тичних операцій при розсліду-
вані зґвалтувань. У деяких пра-
цях [Див.: 5, с. 124-131; 11, с. 76, 
91; 10, с. 419-444; 1, с. 62-98; 13, 
с. 206-214; 15, с. 144-147] лише 
фрагментарно або в порядку 
постановки проблеми згадують-
ся окремі аспекти зазначеного 

питання. 
Викладене вище визначило 

вибір теми статті й дало змогу 
віднести розглядувані проблеми 
до актуальних. Указане зумо-
влює важливість розробки мето-
дичних засад, теоретичних і 
прак тичних рекомендацій, 
пов’язаних з організацією і пла-
нуванням тактичних операцій 
при розслідувані зґвалтувань з 
урахуванням слідчих ситуацій. 

Початковий етап розсліду-
вання цих злочинів визначається 
сформованими слідчими ситуа-
ціями. Як показує практика, при 
вирішенні питань про порушення 
кримінальної справи даної кате-
горії слідчі зіштовхуються з 3-ма 
найбільш типовими слідчими си-
туаціями.

Перша типова слідча ситу-
ація: злочинець знайомий заяв-
никові або встановлений слід-
ством на початковому етапі роз-
слідування, тобто ґвалтівник, 
указаний у заяві потерпілої осо-
би, знайомий або існує інформа-
ція про нього з інших джерел. У 
названій ситуації необхідно виді-
лити 2 основних напрямки роз-
слідування: перевірка правди-
вості заяви (повідомлення) по-
терпілої особи про зґвалтування 
й доказування вини, у випадку 
обмови – невинності певної осо-
би. Діяльність слідчого в даній 
ситуації спрямована на збиран-
ня і процесуальне закріплення 
доказів причетності особи до 
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вчиненого злочину – з’ясування 
конкретних обставин події, їх до-
слідження, оцінка й використан-
ня з метою одержання нових да-
них. Крім того, слід виявити всі 
обставини злочину, а якщо він 
учинений групою, встановити 
всіх співучасників і викрити їх. 
При цьому можуть провадитися 
такі тактичні операції, як вста-
новлення факту зґвалтування, 
перевірка правдивості заяви по-
терпілої особи про зґвалтування, 
збір інформації про гвалтівника, 
викриття винної особи, перевір-
ка алібі підозрюваного, вивчення 
особи жертви та ін.

Вихідні дані, які є в розпо-
рядженні слідчого, визначають 
комплекс і послідовність прове-
дення невідкладних слідчих дій: 
(1) допит потерпілої особи; (2) її 
освідування; (3) виїмка в потер-
пілої особи одягу та його огляд; 
(4) огляд місця події; (5) призна-
чення судово-медичної експер-
тизи потерпілої особи й речових 
доказів, якщо на її одязі є які-не-
будь виділення ґвалтівника;  
(6) затримання підозрюваного і 
його допит; (7) особистий обшук 
підозрюваного; (8) його освіду-
вання; (9) огляд і виїмка одягу 
підозрюваного; (10) допит свідків; 
(11) обшуки за місцем проживан-
ня й роботи підозрюваного.

Друга типова слідча ситу-
ація: зґвалтування вчинено не-
відомим злочинцем, потерпіла 
особа не знайома з ним. Для та-

ких ситуацій притаманний висо-
кий ступінь інформаційної невиз-
наченості: немає даних про ґвал-
тівника, а коло інших джерел для 
його пошуку вкрай обмежене. 
Першочерговими завданнями є 
встановлення особи злочинця, 
його розшук, затримання й 
викриття. При цьому діяльність 
слідчого має бути спрямована на 
виявлення й систематизацію 
максимальної кількості доказо-
вої й орієнтуючої інформації, що 
характеризують ґвалтівника й 
подію злочину. У такому випадку 
провадяться наступні тактичні 
операції: збирання інформації 
про ґвалтівника, встановлення 
його особи, вивчення жертви 
злочину, розшук і затримання 
ґвалтівника та ін.

У цій ситуації роль кримі-
налістичної характеристики на-
буває особливо важливого зна-
чення. Насамперед слідчому на-
лежить максимально розширити 
й деталізувати зміст даних про 
обставини по справі, у тому чис-
лі про ознаки зовнішності ґвал-
тівника і його поведінку, спосіб 
нападу, використання ним транс-
порту і т.д. Одержана інформація 
зіставляється зі змістом відомос-
тей, акумульованих у типовій 
криміналістичній характеристиці 
зґвалтувань, у результаті чого 
слідчий отримує додаткові дані, 
як правило, вірогідні й викорис-
товує їх для побудови версій. До-
даткові відомості слідчі й опера-
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тивні працівники можуть отрима-
ти з криміналістичних обліків.

Для вирішення розглядува-
ної ситуації можна рекомендува-
ти такі першочергові слідчі дії й 
оперативно-розшукові заходи: 
(1) допит потерпілої особи щодо 
з’ясування обставин злочину, оз-
нак зовнішності ґвалтівника, 
встановлення, куди він утік з міс-
ця злочину, чи користувався він 
транспортним засобом тощо;  
(2) освідування потерпілої особи; 
(3) виїмка у неї одягу та його ог-
ляд; (4) огляд місця події; (5) при-
значення судово-медичної екс-
пертизи потерпілої особи й ре-
чових доказів, якщо на її одязі є 
які-небудь виділення злочинця; 
(6) призначення за результатами 
огляду криміналістичних експер-
тиз; (7) допит свідків-очевидців, 
а якщо таких немає, дії повинні 
бути спрямовані на їх виявлення; 
(8) залучення службово-розшу-
кових собак; (9) перевірка ре-
зультатів оглядів і допитів за 
криміналістичними обліками 
(дактилоскопічним, за способом 
учинення злочину, за ознаками 
зовнішності ґвалтівника тощо); 
(10) вивчення матеріалів архів-
них кримінальних справ (розкри-
тих і нерозкритих) цієї категорії 
шляхом порівняльного аналізу 
способів учинення таких зло-
чинів; (11) пред’явлення особам, 
які бачили ґвалтівника, фотоаль-
бомів із зображенням осіб, які 
знаходяться на обліку в органах 

внутрішніх справ; (12) складання 
пошукових орієнтирів і компози-
ційних портретів; (13) вивчення 
звітів, повідомлень, довідок про 
подібні злочини; 14) постановка 
завдання про встановлення осо-
би злочинця оперативним шля-
хом та ін.

Третя типова слідча ситу-
ація: зґвалтування вчинено зло-
чинцем, який жертві відомий, але 
ґвалтівник зник з місця події. Ос-
новним напрямком розслідуван-
ня в даній ситуації є дослідження 
матеріальної обстановки місця 
події, виявлення, збирання й фік-
сація доказової й орієнтуючої ін-
формації про злочин та особу 
злочинця, який зник. Дії праців-
ників дізнання і слідства мають 
бути спрямовані на негайне пе-
реслідування ґвалтівника по «га-
рячих слідах» і його затримання, 
а також на збирання даних, що 
характеризують розшукуваного, 
виявлення його зв’язків, установ-
лення його можливого місця зна-
ходження або появи, вжиття за-
ходів по затриманню й достав-
лення в органи слідства. При ць-
ому слід проводити такі тактичні 
операції: переслідування зло-
чинця по «гарячих слідах» і його 
затримання, збирання даних про 
нього, затримання ґвалтівника, 
зниклого з місця злочину, вста-
новлення місця знаходження 
злочинця, встановлення його 
зв’язків, вивчення жертви злочи-
ну та ін.
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Послідовність та оптималь-

ний комплекс першочергових 
слідчих дій у розглядуваній си-
туації: (1) допит потерпілої особи; 
(2) її освідування; (3) виїмка у по-
терпілої особи одягу та його ог-
ляд; (4) огляд місця події злочи-
ну; (5) призначення судово-ме-
дичної експертизи потерпілої 
особи й речових доказів, якщо на 
її одязі є які-небудь виділення 
ґвалтівника; (6) допит свідків-
очевидців, співучасників, якщо є 
такі; (7) допит осіб, які можуть 
надати відомості про злочинця 
та його спосіб життя (родичів, ко-
лег по службі, знайомих); (8) за-
тримання і обшук підозрюваного; 
(9) допит його; (10) освідування 
підозрюваного; (11) огляд і виїм-
ка його одягу; (12) обшуки за міс-
цем прож ивання,  роботи;  
(13) одержання вільних і експе-
риментальних зразків для порів-
няльного дослідження; (14) за 
необхідності призначення кримі-
налістичних експертиз (за ре-
зультатами оглядів залежно від 
виявлених слідів) та ін.

Поряд зі слідчими діями 
здійснюються оперативно-роз-
шукові й організаційні заходи, до 
числа яких можна віднести:  
(1) залучення службово-розшу-
кової собаки; (2) переслідування 
по «гарячих слідах» злочинця, 
який зник з місця події; (3) вияв-
лення можливих свідків та їх до-
пит; (4) прочісування й обстежен-
ня місцевості із залученням вій-

ськових формувань; (5) блоку-
вання можливих місць відходу 
або перебування ґвалтівника;  
(6) вивчення й аналіз аналогіч-
них архівних кримінальних справ, 
матеріалів про відмову в пору-
шенні кримінальної справи;  
(7) вивчення звітів, повідомлень, 
довідок про подібні злочини;  
(8) складання композиційного 
портрета злочинця; (9) перекрит-
тя місць можливого збуту викра-
деного у потерпілої особи;  
(10) оперативне спостереження в 
місцях вірогідної появи зниклого 
ґвалтівника; (11) перевірка вчине-
ного злочину за обліком способів 
учинення таких злочинів та ін.

Практика свідчить, що кож-
ній із названих груп відповідають 
конкретні типові слідчі ситуації. 
Так, залежно від обставин спра-
ви такі слідчі ситуації можуть 
бути детальніше конкретизовані: 
(1) потерпіла особа знайома з 
ґвалтівником (раніше зустріча-
лася з ним, мала стосунки);  
(2) потерпіла особа не знайома 
з насильником, але запам’ятала 
його зовнішність і зможе його 
впізнати; (3) потерпіла особа не-
знайома з насильником і не 
пам’ятає його зовнішності;  
(4) має місце зґвалтування гру-
пою осіб, потерпіла особа знає 
лише одного з учасників злочи-
ну; (5) один з учасників зґвалту-
вання, залишившись наодинці з 
потерпілою особою, відмовився 
від учинення злочину й намагав-
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ся надати допомогу; (6) потерпі-
ла особа добровільно погоди-
лась на статеву близькість зі 
знайомим, але той, скористав-
шись цим, привів її туди, де зна-
ходилась група осіб, які й учини-
ли групове зґвалтування; (7) ма-
ло місце зґвалтування, але по-
терпіла особа помиляється 
щодо вказаних нею обставин та 
особи злочинця або умисно пові-
домляє слідству неправдиві ві-
домості; (8) зґвалтування не 
було вчинено, статевий зв’язок 
був добровільний або його вза-
галі не було; (9) посягання було 
закінчено на стадії замаху або 
мала місце добровільна відмова 
від зґвалтування; (10) зґвалту-
вання поєднано з використанням 
безпорадного стану потерпілої 
особи та ін.

Певні труднощі при розслі-
дуванні вищевказаних типових 
ситуацій становлять випадки, 
коли заява (або повідомлення 
про злочин) надходять через 
значний проміжок часу (непов-
нолітня потерпіла розповіла про 
з ґва лт ування,  лише коли 
з’ясувалося, що вона вагітна; по-
терпіла перебувала у важкому 
стані, й лікарі довго не дозволя-
ли її допитувати). Це досить 
складна ситуація, в якій інфор-
маційна невизначеність, несвоє-
часне проведення невідкладних 
слідчих дій, втрата значної час-
тини доказів і суперечливість 
фактів вимагають правильного, 

кваліфікованого проведення 
комплексу слідчих дій та опера-
тивно-розшукових заходів. Пе-
релік і черговість їх проведення 
залежать від обставин конкрет-
ної справи й багато в чому подіб-
ні з розглянутим вище комплек-
сом.

Крім того, вихідні слідчі дії, 
а значить, і встановлення істини 
по справі, істотно ускладнюють-
ся, якщо потерпіла особа не чи-
нила ґвалтівникові опору через 
явну нерівність сили, свого без-
порадного стану або застосова-
ного до неї психічного (фізично-
го) насильства. У той же час пі-
дозрюваний пояснює те, що ста-
лося, обмовою, стверджує, що 
статевий зв’язок відбувався за 
обопільною згодою, а то й з 
ініціативи заявниці.

У низці випадків (наприклад, 
якщо зґвалтовано дорослу жінку 
і наслідки вчиненого злочину 
очевидні або якщо зґвалтовано 
особу неповнолітню або мало-
літню) немає необхідності в по-
передній перевірці. У таких ви-
падках кримінальна справа по-
рушується відразу після досте-
менного опитування й судово-
медичного освідування потерпі-
лої, а вже потім її допитують.

Наведені типові слідчі ситу-
ації, тактичні операції й запропо-
новані алгоритми дій слідчого 
мають не абсолютні, а орієнто-
вані. Вони коригуються залежно 
від обставин справи, природи ви-
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явлених слідів та інших чинників. 
Планування і проведення тактич-
них операцій при розслідуванні 
зґвалтувань, а тим більше їх ком-
плексу, суттєво оптимізує процес 
розслідування. У зв’язку із цим 
В.О. Коновалова слушно відзна-
чає, що одним з важливих на-
прямків розвитку теорії методики 
є дослідження у сфері тактичних 
операцій методики розслідуван-
ня окремих видів злочинів, що 
дозволяє наповнити її рекомен-
даціями, спрямованими на 
вдосконалення цього процесу. 
Ситуативна залежність останніх 
сприяє вирізненню найтиповіших 
ситуацій при розслідуванні, що 
забезпечує певну оперативність 
при їх застосуванні [9, с. 11-16]. 

З огляду на вищевикладене, 
можемо констатувати, що одним 
з найперспективніших напрямків 
дослідження у криміналістичній 
науці є розробка проблем ситу-
аційної зумовленості тактичних 
операцій. У той же час ця дія 
створює умови для більш ціле-
спрямованого дослідження слід-
чих ситуацій, що складаються в 
процесі розслідування злочинів 
при вирішенні окремих тактичних 
завдань. Саме взаємозалеж-
ність і взаємопов’язаність до-
сліджуваних проблем забезпе-
чує розвиток криміналістичної 

науки, вдосконалення її реко-
мендацій для практичної діяль-
ності. Крім того, криміналістична 
теорія тактичних операцій, буду-
чи тісно пов’язаною з теорією 
слідчих ситуацій, багато в чому 
залежить від ступеня розробле-
ності останньої. Вивчення кримі-
налістичної ситуалогії відкриває 
перспективи й можливості для 
поглибленого обґрунтування не-
обхідності застосування тактич-
них операцій як найбільш ефек-
тивних і дійових тактичних за-
собів розслідування злочинів. 

Як вбачається, такі дослід-
ження доцільно провадити за  
2-ма напрямками. Перший – це 
теоретичні засади проблем си-
туаційної зумовленості тактич-
них операцій, необхідно досліди-
ти сутність і поняття даної кримі-
налістичної категорії, вивчити 
види взаємозв’язків і впливу роз-
глядуваних об’єктів, вплив слід-
чої ситуації на структуру тактич-
ної операції, зв’язок слідчих си-
туацій і тактичних операцій з про-
міжними завданнями, ситуаційну 
зумовленість тактичних операцій 
з урахуванням етапів розсліду-
вання тощо. Другий напрямок – 
розробка й дослідження ситуа-
ційної зумовленості тактичних 
операцій при розслідуванні ок-
ремих видів і груп злочинів. 
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