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Анотація. Стаття присвячена дослідженню методо-
логічних основ формування тактичних операцій. Обґрун-
товується, що методологічним підґрунтям формування 
тактичних операцій виступають діяльнісний, систем-
но-структурний і технологічний підходи, запровадження 
яких є перспективним напрямом підвищення ефективності 
побудови тактичних операцій та їх реалізації у слідчій 
та судовій діяльності. 

Розглянуто тактичну операцію як системне утворення, 
яку варто розуміти як складну реальну систему діяльніс-
ного типу, що реалізується спеціально уповноваженими 
законом суб’єктами і спрямована на вирішення окремих 
тактичних (проміжних) завдань, зумовлених слідчими 
(судовими) ситуаціями. Проаналізовано специфічні систе-
моутворюючі ознаки тактичної операції, які розкривають 
її сутність.

Запропоновано технологічний підхід розглядати як 
різновид діяльнісного підходу, що зумовлено природою 
взагалі діяльності як динамічного процесу, реалізація 
якого відбувається у формі цілеспрямованих, послідовних 
процесуальних та непроцесуальних дій та заходів техно-
логічного характеру. Обґрунтовано, що такий підхід засто-
совується для побудови типових програм розслідування 
злочинів та судового розгляду, типових тактичних опера-
цій, етапності, планомірності і виступає підґрунтям тех-
нологізації формування тактичних операцій, спрямованих 
на вирішення окремих тактичних завдань з урахуванням 
типових ситуацій. Доведено, що технологія тактичної опе-
рації є похідною від слідчої технології, технології слідчих 
дій, технології розслідування злочинів.

Ключові слова: тактичні операції, методологічні 
основи формування тактичних операцій, системно-струк-
турний та технологічний підходи побудови тактичних опе-
рацій, технологія тактичної операції.

Постановка проблеми. Формування будь-яких теоретич-
них побудов у криміналістичній доктрині має здійснюватися на 
певному методологічному підґрунті. Цьому твердженню пов-
ною мірою відповідає формування концепції тактичних опе-
рацій. У зв’язку з цим варто враховувати, що методологічною 
основою розслідування й судового розгляду є матеріалістична 
діалектика, її закони і категорії. Відповідно до цілей і завдань 
дослідження використовуються сукупність принципів сучас-
ної теорії пізнання, зокрема, системно-діяльнісний, систем-
но-структурний, технологічний, функціональний, інформацій-
ний та інші підходи. 

Найважливішим методологічним принципом у вивченні 
та пізнанні об’єктів у філософії, психології, у тому числі у кри-
міналістиці, виступає діяльнісний підхід, який у сучасних умо-

вах дедалі більше набуває міждисциплінарного, комплексного 
характеру, причому діяльність розглядається і як об’єкт дослі-
дження і як пояснювальний принцип [22, с. 8–9]. Тому в роз-
робці теоретичних засад формування та реалізації тактичних 
операцій доцільно використовувати системно-діяльнісний під-
хід, що забезпечує їх глибоке і різностороннє дослідження. При 
цьому також до найбільш вагомих, таких, що є визначальними 
для побудови і застосування тактичних операцій, варто зара-
хувати системно-структурний та технологічний підходи. Зазна-
чені підходи набувають дедалі ширшого застосування у кри-
міналістиці, значно розширюючи можливості та перспективи 
наукового пізнання в цій царині знань [7; 9; 10; 25; 29]. 

Метою статті є дослідження методологічних основ фор-
мування тактичних операцій, якими виступають діяльнісний, 
системно-структурний і технологічний підходи. Спираючись 
на основи системно-структурного аналізу, треба дослідити так-
тичну операцію як системне утворення, проаналізувати можли-
вості технологічного підходу до формування та реалізації так-
тичних операцій, який застосовується для побудови типових 
програм розслідування злочинів та судового розгляду, типових 
тактичних операцій, етапності, планомірності та виступає під-
ґрунтям технологізації їх формування.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Методологіч-
ним підґрунтям формування тактичних операцій виступають 
діяльнісний, системно-структурний і технологічний підходи. 
Зазначені підходи набувають дедалі більш поширеного засто-
сування у криміналістичній доктрині, значно розширюючи 
можливості та перспективи наукового пізнання в цій галузі 
знань. Дослідження та запровадження системно-структурного 
та технологічного підходів є перспективним напрямом підви-
щення ефективності побудови тактичних операцій та їх реалі-
зації в кримінальному провадженні, які потребують подальших 
наукових розробок та пошуків.

Варто зауважити, що на методологічне значення систем-
но-структурного та технологічного підходів неодноразово 
звертали увагу вчені-криміналісти. Так, А.В. Дулов наголошує, 
що системний підхід можна розглядати як загальнонаукову 
методологічну стратегію, яку необхідно використовувати як 
фундамент будь-якого наукового дослідження за принципами 
«зверху–вниз» (задум – аналіз – виокремлення складників) 
і «знизу–вгору» (від виокремлення властивостей її елементів 
до визначення властивостей системи як цілого). Такий підхід 
створює змогу уявити різноманітність досліджуваних у кри-
міналістиці об’єктів у вигляді взаємопов’язаної системи: зло-
чин – його сліди – діяльність по розслідуванню [8, с. 35–39]. На 
думку В.О. Жбанкова, такий підхід варто розглядати як одну 
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з фундаментальних стратегій наукових пошуків у криміналіс-
тиці, яка включає в себе складний комплекс прийомів і методів 
[10, с. 7].   

Системно-структурний підхід при з’ясуванні об’єкта, події, 
діяльності вимагає виявлення всіх елементів системи, без яких 
вона не могла б діяти і ми не змогли б отримати схожий резуль-
тат. Виявлення її складників передбачає також їх обов’язковий 
функціональний аналіз, тобто визначення всіх функцій,  здійс-
нюваних ними в досліджуваній системі. Елементи та їх функції 
становлять систему лише через те, що вони відповідним чином 
взаємопов’язані. Системно-структурний підхід є процесом 
виявлення й дослідження зв’язків між елементами системи, їх 
сутності, видів тощо. Системне дослідження передбачає нові 
принципи підходу до об’єкта вивчення, його орієнтацію на 
побудову цілісної картини об’єкта та його функціонування.

Системно-структурний підхід також охоплює вивчення 
об’єкта і явища (системи) в їх розвитку. Системно досліджу-
вати – значить аналізувати причини й умови, що породжують 
це явище, пізнавати шляхи його подальшої еволюції. Основний 
акцент у такому системному вивченні зміщується на виявлення 
розмаїття зв’язків і відносин, що мають місце як всередині роз-
глядуваного об’єкта, так і в його взаємовідносинах із зовніш-
нім оточенням, середовищем, іншими системами. Загальні 
властивості об’єкта як цілісної системи визначаються не тільки 
сумою його окремих складників, а й властивостями його струк-
тури, тобто особливими системоутворюючими зв’язками між 
елементами об’єкта. 

Призначення розглядуваного підходу полягає в тому, що 
він спрямовує суб’єкта дослідження на системне бачення дійс-
ності, змушує розглядати об’єкт із системних позицій, точ-
ніше, з позицій його системної побудови. Кінцева мета будь-
якої системної діяльності – вироблення рішень як на стадії 
проектування, планування систем, так і при управлінні ними. 
У цьому контексті системний аналіз можна вважати поєднан-
ням (сплавом) методології загальної теорії систем, системного 
підходу і системних методів обґрунтування і прийняття рішень. 
Отже, вивчення й аналіз спеціальної літератури показують, що 
системно-структурний підхід дослідження передбачає: а) роз-
гляд будь-яких об’єктів як складних утворень, що мають певну 
структуру й виступають компонентами більш загальних сис-
тем; б) пізнання особливостей структури об’єкта; в) встанов-
лення системоутворюючих чинників.

З огляду на викладене можна дійти висновку, що так-
тичні операції також необхідно вивчати із системних позицій, 
оскільки ця криміналістична категорія має всі атрибути систем-
ного утворення і тому має розглядатися й аналізуватися як 
система. У спеціальній літературі стверджується, що тактичні 
операції є системами, а їх основна властивість – властивість 
системності [12, с. 97]. Вважаємо, має рацію В.І. Шиканов, 
коли наголошує, що багатогранність і складність об’єкта, який 
вивчається, зумовлює потребу широкого використання прин-
ципів і пізнавальних процедур системного підходу, що дасть 
змогу розглядати феномен тактичних операцій як цілісність 
взаємопов’язаних елементів, функціонування й розвиток яких 
зумовлені, зрештою, завданнями кримінального судочинства. 
Принцип системності забезпечує розроблення і практичне 
використання окремих положень теорії тактичних операцій 
у взаємозв’язку з іншими тактичними завданнями досудового 
слідства, що вирішуються [26, с. 45–49].  

Останнім часом з’являється дедалі більше праць, в яких 
тактичні операції вчені-криміналісти розглядають як системи. 
Так, В.О. Образцов вказує, що наукове дослідження проблеми 
тактичної операції здійснюється на загальному, груповому 
та видовому рівні, метою його на рівні загального підходу 
є «розроблення загальної моделі тактичної операції з точки 
зору її системної характеристики» [14, с. 75–86]. І.М. Кома-
ров зазначає, що той факт, що тактичні операції являють собою 
системні об’єкти, криміналістами не заперечується. Однак 
переконливого обґрунтування цього твердження у спеціаль-
них літературних джерелах не зустрічалося. Потреба в цьому 
існує, оскільки найважливішою властивістю будь-якої тактич-
ної операції є системність. Суттєвим і необхідним напрямом 
досліджуваних операцій є певна система дій, спосіб поведінки, 
практична діяльність суб’єкта доказування в системі досудо-
вого провадження [13, с. 45–51]. 

Викладене зайвий раз пересвідчує, що є всі підстави роз-
глядати тактичну операцію як системне утворення, дослі-
дження якого має здійснюватися за тими самими принципами 
і методами, що й будь-яких інших систем. Саме цей підхід 
може забезпечити з’ясування сутності і природи тактичної 
операції, виявлення її змісту, внутрішньої побудови, особли-
востей функціонування, взаємодії з іншими системами, засо-
бами й елементами. Системне дослідження тактичної операції 
передбачає розкриття найбільш істотних ознак цього об’єкта. 
Все це відкриває додаткові можливості в процесі дослідження 
такої криміналістичної категорії, як тактична операція. 

Спираючись на загальнонаукове розуміння систем-
но-структурного підходу [16; 18], а також враховуючи сучасні 
уявлення щодо тактичних операцій, можна дійти висновку, що 
цій криміналістичній категорії як багатоаспектному систем-
ному утворенню притаманні певні властивості, зокрема, такі як 
цілісність, структурованість, ієрархічність, цілеспрямованість, 
зв'язок і взаємодія між елементами. Тому тактичні операції як 
складні реальні системи діяльнісного типу, що реалізуються 
спеціально уповноваженими законом суб’єктами і спрямовані 
на вирішення окремих тактичних (проміжних) завдань, зумов-
лених слідчими ситуаціями, мають свої властивості. Розгляду-
ваній системі притаманні мета і завдання, вона має системоу-
творюючі елементи, зв’язки й закономірності, певний часовий 
проміжок. Усе це в сукупності дає змогу виявляти значущі 
в теоретичному і корисні у практичному плані закономірності 
розслідування й перейти до розроблення заснованих на емпі-
ричних узагальненнях і результатах теоретичних досліджень 
сучасних засобів діяльності слідчого та судді.  

Крім того, екстраполяція наукових уявлень про системні 
об’єкти [1; 6; 19; 23] на тактичні операції дає змогу дійти вис-
новку, що вивчення розглядуваних тактичних засобів на під-
ставі системного підходу може провадитись як мінімум у двох 
напрямах: а) пізнавальному (аналітичному), пов’язаному 
з описом наявних систем; б) конструктивному (синтетичному), 
спрямованому на створення нових. Кожному напряму викори-
стання системного підходу у формуванні й вивченні тактичних 
операцій притаманна своя специфіка реалізації поставлених 
цілей і завдань дослідження. Так, щодо першого (пізнаваль-
ного) напряму певний науковий інтерес, на нашу думку, ста-
новлять дослідження тактичних операцій, результатом яких 
є інформаційна, описова модель розглядуваних тактичних 
засобів як системного утворення, їх системна характеристика. 
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Другий напрям – конструктивний – пов’язаний зі створенням 
нової системи, тобто з побудовою самих тактичних операцій. 
У криміналістиці подібні завдання можуть мати як теоретичну 
(наприклад, розробка методологічних засад тактичних опера-
цій), так і суто прикладну спрямованість (наприклад, побудова 
типових тактичних операцій із позицій системно-структурного 
й технологічного підходів та їх реалізація під час розслідування 
окремих видів злочинів).  

Багатоаспектність тактичних операцій як системних утво-
рень передбачає необхідність виокремлення різнопланових 
напрямів дослідження цих організаційно-тактичних засо-
бів – від внутрішньої побудови і зв’язків системи «тактична 
операція» до організації й управління в ній. Ось чому стосовно 
досліджуваного об’єкта особливого теоретико-методологіч-
ного значення набуває технологічний підхід, під яким розумі-
ється напрям системного дослідження закономірностей щодо 
реалізації комплексу взаємопов’язаних дій, заходів і процедур, 
що виконуються в певній послідовності з метою досягнення 
необхідного результату у практиці злочинної діяльності і діяль-
ності з розслідування злочинів [4, с. 13]. 

Методологічно досліджуваний підхід орієнтовано на послі-
довну реалізацію системи відповідних дій, заходів, операцій 
з урахуванням динамічної структури діяльності з розсліду-
вання злочинів, включаючи й технології тактичних операцій. 
Застосовується він для побудови типових програм розсліду-
вання, типових тактичних операцій, етапності, планомірності 
і виступає підґрунтям технологізації формування тактико-кри-
міналістичних комплексів, спрямованих на вирішення окремих 
тактичних завдань з урахуванням типових слідчих ситуацій 
[20, с. 22; 21, с. 73–76; 28, с. 157–165]. Його варто розглядати як 
різновид діяльнісного підходу, що зумовлено природою взагалі 
діяльності як динамічного процесу, реалізація якого відбува-
ється у формі цілеспрямованих, послідовних слідчих (розшу-
кових) дій, оперативно-розшукових та інших заходів техноло-
гічного характеру. 

У сучасній криміналістичній літературі запропоновані 
різні визначення цієї категорії. Так, А.В. Шмонін технології 
розслідування злочинів визначає як функціонально зумов-
лену впорядковану сукупність дій (діяльності), забезпечених 
необхідними ресурсами, що реалізуються відповідним суб’єк-
том у процесі розслідування злочинів [27, с. 365]. М.П. Ябло-
ков виділяє технологічні методи ведення слідства, що мають 
за мету забезпечити системне й цілеспрямоване, оперативне 
й успішне збирання інформації, необхідної для розкриття і роз-
слідування злочинів, яка звертає увагу на значимість техноло-
го-методологічного арсеналу криміналістики й тактико-техно-
логічних рекомендацій [30, с. 10–15]. В.О. Образцов розглядає 
криміналістичні моделі технологій досудового провадження 
як процес пізнання [15, с. 35–57], при цьому технологія тлу-
мачиться ним як механізм, процедура. На думку Р.С. Бєлкіна, 
це найбільш доцільний та ефективний спосіб виконання деяких 
трудових операцій у відповідній послідовності [5, с. 84–85]. 

Запровадження технологічного підходу в окремі напрями 
криміналістики зумовили потребу у використанні узагальню-
ючого терміна «криміналістична технологія» [21, с. 73–76], 
під якою пропонується розуміти систему впорядкованих дій 
та операцій, що утворюють складний процес із виокремленням 
стадій та етапів його послідовного здійснення з метою опти-
мізації [2, с. 179]. Основні ознаки цього поняття: а) поділ про-

цесу на взаємопов’язані операції та процедури; б) поетапність 
і послідовність дій. За сферою криміналістичної діяльності 
вони поділяються на: експертні [11, с. 142–144; 17, с. 13–14] 
та слідчі [28, с. 157–165]. Останні, своєю чергою, за характером 
слідчої діяльності можуть бути класифіковані на: (а) технології 
застосування техніко-криміналістичних засобів, (б) технології 
слідчих дій і (в) технології розслідування злочинів [4, с. 3]. На 
нашу думку, запропоновану систему є сенс доповнити такими 
різновидами, як технології тактичних операцій і технології так-
тичних комбінацій. 

У криміналістичній літературі зустрічаються й доволі смі-
ливі пропозиції щодо впровадження технологічного підходу. 
Зокрема, А.В. Шмонін аргументує потребу внесення змін до 
системи криміналістики як науки і пропонує змінити назву 
деяких її розділів, зокрема, ІІІ розділ назвати «Технологія так-
тичних комплексів», а розділ ІV – «Технологія розслідування 
злочинів», залишивши традиційні назви перших двох розділів 
[27, с. 374–376]. Приєднуємося до вчених, які такі пропозиції 
вважають передчасними [28, с. 37]. Водночас підтримуємо 
позицію тих науковців, які висловлюються за більш активне 
дослідження такого напряму, як технологія тактичних комплек-
сів, у тому числі тактичних операцій [24, с. 129–133].

При цьому під технологією тактичної операції варто 
розуміти процес послідовної реалізації дій, заходів, проце-
дур, пов’язаний із виокремленням стадій та етапів, зумов-
лених слідчою ситуацією й об’єднаних єдиною метою для 
вирішення окремих тактичних завдань. Усе це необхідне для 
оптимізації підготовки, організації та управління тактичною 
операцією. Для цього потрібно мати чітке уявлення про те, 
як операція розгортається в часі, які етапи варто пройти для 
досягнення поставлених цілей і які дії й заходи мають бути 
виконані на кожному з них. Успішне вирішення вказаних 
завдань передбачає необхідність розробки своєрідної про-
грами, процедури, що регламентує підготовку й реалізацію 
тактичної операції. Основу такої програми становить перелік 
дій і заходів, які необхідно здійснити для досягнення постав-
леної мети. З урахуванням цього вирізняють тактичні опе-
рації з одночасною (паралельною), послідовною і змішаною 
реалізацією слідчих (розшукових) дій і заходів (як паралель-
ною, так і послідовною).  

З огляду на викладене можна дійти висновку, що техноло-
гічний характер діяльності з організації і проведення тактичної 
операції полягає саме в упорядкованості здійснення певних 
дій, заходів,  зміст яких визначено сутністю стадій, етапів. 
Адже технологія – це послідовна система дій, операцій, про-
цедур, у складному процесі, з виокремленням стадій, етапів, 
що в результаті викликає необхідність його оптимізації й упо-
рядкування. При цьому варто враховувати, що технологія так-
тичної операції є похідною від слідчої технології, технології 
слідчих дій, технології розслідування злочинів. 

Висновки. З огляду на викладене можемо підсумувати, 
що тактична операція як реальне багатоаспектне системне 
утворення має свої специфічні властивості і ознаки, що вияв-
ляються в процесі реалізації системно-структурного та тех-
нологічного підходу дослідження і які необхідно враховувати 
у процесі формування та реалізації цього організаційно-так-
тичного засобу. До специфічних системоутворюючих ознак 
тактичної операції, які розкривають її сутність і зумовлюють 
процес дослідження, можна зарахувати такі: 1) програмно-ці-
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льова система, сформована для досягнення певної мети (сис-
теми цілей) шляхом проведення відповідної системи слідчих 
дій, оперативно-розшукових та інших заходів за раніше зада-
ною, попередньо розробленою програмою;  2) функціональна 
система, яка орієнтована на досягнення певної мети і призна-
чена для виконання певних функцій; 3) динамічна система, що 
формується для вирішення окремих тактичних завдань, які 
постають перед суб'єктами її реалізації, оскільки її розвиток 
зумовлений певними чинниками, ця система й діє відповідно 
до них; 4) організаційна система, якій притаманна підвищена 
організованість з урахуванням усіх можливих змін; 5) взаємо-
діюча система, тобто система взаємодії слідчого, оператив-
но-розшукових, інших органів та суб'єктів її реалізації; 6) тех-
нологічна система, що передбачає системне уявлення про 
цю операцію з позицій технологічного підходу, розроблення 
програм її ефективного проведення за допомогою системи дій, 
заходів та процедур технологічного спрямування; 7) система, 
яка впливає на певні об’єкти, передусім, на слідчу (судову) 
ситуацію з усією сукупністю компонентів, що входять до неї; 
8) система, яка перебуває під впливом чинників, зокрема, 
таких як вид злочину, етапність розслідування (судового роз-
гляду), слідча (судова) ситуація, тактичне завдання.

Таким чином, системно-структурний і технологічний під-
ходи виступають методологічним підґрунтям побудови так-
тичних операцій. Розглядувані підходи забезпечують виріз-
нення й вивчення структурних елементів тактичних операцій, 
їх функцій, послідовного характеру процедур, етапів, стадій, 
виявлення зв’язків між ними. Включення цих підходів до 
дослідницького арсеналу дає змогу повніше використовувати 
теоретичні знання, необхідні для розроблення тактичних опе-
рацій, полегшує практичне їх використання, у тому числі за 
рахунок створення комп’ютерних моделей. Запровадження 
системно-структурного та технологічного підходів є одним із 
значимих напрямів підвищення ефективності побудови так-
тичних операцій та їх реалізації в слідчій та судовій діяль-
ності. Оперування такими підходами у процесі формування 
концепції тактичних операцій може стати новою парадигмою 
криміналістичної науки, здатною підняти на вищий теорети-
ко-методологічний рівень проведення досліджень у зазначеній 
царині знань.
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Shevchuk V. Methodological bases of formation and 
implementation of tactical operations in criminalistics

Summary. The article is devoted to the research 
of methodological bases of formation of tactical operations.   
It is substantiated that the methodological basis for the formation 
of tactical operations are activity, system-structural and  
technological approaches, the introduction of which is 
a promising direction for improving the efficiency of construction 
of tactical operations and their implementation in investigative 
and judicial activities.

Tactical operation is considered as a system formation, 
which should be understood as a complex real system of activity 
type, implemented by specially authorized by the law subjects 
and aimed at solving specific tactical (intermediate) tasks, 
caused by investigative (judicial) situations.  The specific 
system-forming features of the tactical operation that reveal its 
essence are analyzed.

It is proposed to consider the technological approach as 
a kind of activity approach, which is conditioned by the nature 
of activity as a dynamic process, the realization of which occurs 
in the form of purposeful, consistent procedural and non-
procedural actions and measures of a technological nature.   
It is substantiated that this approach is used for the construction 
of typical crime investigation and trial programs, typical tactical 
operations, stage-by-step, systematic approach, and serves 
as the basis for technological formation of tactical operations 
aimed at solving specific tactical problems taking into account 
typical situations.  It is proved that the technology of tactical 
operation is a derivative of investigative technology, technology 
of investigative actions, technology of investigation of crimes.

Key words: tactical operations, methodological bases 
of formation of tactical operations, system-structural 
and technological approaches of construction of tactical 
operations, technology tactical operations.


