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СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ТАКТИКИ ОБШУКУ

Із нових позицій у статті розглянуті чинники, котрі зумовлюють процес формування си-
туацій обшуку, а також запропоновані класифікаційні побудови ситуацій цієї слідчої дії. З ура-
хуванням впливу об'єктивних і суб'єктивних чинників, запропоновані класифікаційні побудови 
ситуацій цієї слідчої дії.
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Ситуаційний підхід у кримі-
налістиціє одним з найбільш ак-
туальних напрямків вирішення 
різноманітних завдань зудоско-
налення й оптимізації методів, 

прийомів і засобів розкриття й 
розслідування окремих катего-
рій злочинів. Саме ситуація в 
багатьох випадках впливає на 
тактику слідчої дії, прийняття 
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тактичного рішення, обрання 
найбільш раціональної системи 
тактичних прийомів. У повній 
мірі  це стосується й проведення 
такої слідчої дії, як обшук.

У криміналістичній літера-
турі дослідженню обшуку при-
діляли увагу такі провідні кри-
міналісти, як Ф. В. Глазирін, 
В. М. Глібко, С. Ф. Денисюк, 
М.І. Єникеєв, В. О. Коновалова, 
Е. А. Черних, В. Ю. Шепітько та 
ін. Водночас при такому достат-
ньо значному інтересі до нього 
залишається поза увагою вчених 
низка дискусійних проблем, се-
ред яких і ситуаційна зумовле-
ність проведення цієї слідчої дії.

Метою даної статті є вио-
кремлення й упорядкування чин-
ників, що впливають на форму-
вання ситуацій обшуку, а також 
вивчення класифікаційних під-
став стосовноїх побудови. Як ви-
дається, вирішення зазначених 
питань сприятиме формуванню 
концепції ситуаціїрозглядуваної 
слідчої дії й удосконаленню так-
тики її проведення. 

На сьогодні дослідження си-
туаційної зумовленості тактики 
обшуку вирізняється наявністю 
різноманітних підходів до визна-
чення ситуацій цієї слідчої дії. На-
приклад, одні вчені підкреслюють 
наявність їх конфліктного харак-
теру [4, с. 84], дехто вважає, що 
проведення обшуку може харак-
теризуватися як конфліктним, так 
і безконфліктним її перебігом [8, 

с. 350]. Водночас вважаємо, що 
треба погодитися з думкою В. О. 
Коновалової, що такий поділ має 
вкрай широкий діапазон спрямо-
ваності, а тому обрання відповід-
ної тактики розглядуваної слідчої 
дії й оптимальне використання 
тактичних прийомів припускають 
необхідність більш диференці-
йованого підходу до ситуатив-
ності обшуку [9, с. 50]. З ура-
хуванням цих позицій В. Ю. Ше-
пітько зазначає, що ситуації об-
шуку можна поділяти на ті або 
інші види залежно від різних під-
став, як-от: (а) присутність або, 
навпаки, відсутність обшукуваної 
особи при обшуку; (б) її ставлен-
ня до пропозиції слідчого видати 
вказані в постанові предмети чи 
документи, а також вказати міс-
це, де переховується злочинець; 
(в) її ставлення до здійснюваного 
обшуку; (г) передбачуваний спо-
сіб схову предмета пошуку [12, 
с. 242-244]. Відповідно до кожної 
групи науковець вирізняє певну 
кількість ситуацій.

С. Ф. Денисюк виділяє інші 
типові блоки ситуацій даної слід-
чої дії. Це ситуації: (а) зумовлені 
обсягом інформації; (б) які сти-
мулюють спілкування з обшуку-
ваним; (в) пов'язані з протидією 
здійсненню слідчої дії; (г) що 
пояснюються рівнем поінфор-
мованості про предмет пошуку; 
(д) зумовлені припущенням про 
спосіб зберігання останнього; 
(є) що виникають на різних ета-
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пах проведення пошуку. Щодо 
кожного блоку вчений також про-
понує певний поділ ситуацій об-
шуку [6, с. 121,122]. 

Наведені міркування кримі-
налістів, безперечно,становлять 
собою певний науковий інтерес 
щодо досліджуваної проблемати-
ки, але при подальшому вивченні 
ситуацій обшуку ми не виключа-
тимемо будь-якіз них, а запропо-
нуємо більш диференційований 
підхід до поділу останніх. 

При вирішенні вказаного 
завдання варто враховувати 
чинники, що зумовлюють виник-
нення ситуацій, і їх протікання. 
До об’єктивних чинників слід 
віднести: а) кількість об’єктів та 
одночасність проведення даної 
слідчої дії; б) час, що сплинув з 
моменту одержання слідчим ін-
формації про місцезнаходження 
предмета пошуку до безпосеред-
нього проведення обшуку; в) сту-
пінь доступу слідчого на об’єкт 
обшуку; г) присутність (або від-
сутність) обшукуваного при про-
веденні слідчої дії; д) рівень по-
інформованості слідчого, про 
обшукувану особу, про предмет 
пошуку, вірогідні місця його при-
ховування і спосіб маскування.

До суб’єктивних чинників 
належать: (а) рівень професій-
ної підготовки слідчого, його 
вміння використовувати реф-
лексивне мислення й управлін-
ня; (б) позиція й поведінка об-
шукуваної особи.

Своєрідність характеру при-
ховування і як наслідок – по-
треба застосування різних так-
тичних прийомів чи їх систем 
під час обшуку певного об’єкта 
впливають на формування ситу-
ацій останнього. Так, наявність 
декількох об’єктів і необхідність 
їх обшуку ставлять перед слід-
чим відповідні завдання, що 
видозмінюються залежно від 
того, проводиться обшук одного 
об’єкта чи одночасно декількох 
або декількох, але в різний час.

При проведенні обшуку од-
ного об'єкта дії слідчого є менш 
складними порівняно з обшука-
ми декількох, оскільки як підго-
товка, так і проведення останніх 
вимагає від слідчого не тільки 
загального плану дій і засобів 
зв’язку між слідчо-оперативни-
ми групами, а й наявності відо-
мостей про окремі предмети й 
кожну обшукувану особу. Нерід-
ко зволікання з обшуком призво-
дить до негативних наслідків. Ві-
домі випадки, коли обшукуваний 
попереджує інших осіб про мож-
ливість проведення у них обшу-
ку або ж вживає заходи з прихо-
вування чи знищення предметів 
пошуку в інших необшуковува-
них місцях. 

На формування ситуацій 
цієї слідчої дії впливає й час, 
що минув з моменту одержання 
слідчим відомостей про місцез-
находження предмета пошуку 
до безпосереднього її здійснен-
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ня. Проведення обшуку одразу 
ж післяотримання слідчим ін-
формації про місцезнаходжен-
ня предмета пошуку характери-
зується, як правило, настанням 
позитивного результату прове-
деної слідчої дії. У такому разі 
обшукуваний або члени його 
сім’ї виявляються психологічно 
неготовими до протидії слід-
ству, при цьому їм важче при-
ховати хвилювання. Часто в 
цих осіб немає достатньо часу 
для вжиття тих чи інших засобів 
маскування чи знищення пред-
метів пошуку. Однак і перед-
часність проведення цієї слідчої 
дії іноді призводить до того, що 
отримання відповідних доказів 
ускладнюється браком необ-
хідних відомостей про предмет 
обшуку, вірогідні способи його 
приховування,місце майбутньо-
го обшуку й особу обшукуваного 
[2, с.119]. 

Здійснення обшуку після 
отримання слідчимінформації 
про місцезнаходження предме-
та пошуку і витрачений на це час 
істотно впливають на результа-
тивність розглядуваної слідчої 
дії. Адже протягом часу, що ми-
нув після вчинення злочину, об-
шукувана особа чи її близькі ро-
дичі (знайомі) мають можливість 
приховати, а то й видалити з міс-
ця майбутнього обшуку чи взага-
лізнищити докази або ж учинити 
інші дії щодопредметів пошуку. 
Дана обставина, звичайно, від-

чутно впливає на формування 
ситуацій обшуку й тактику його 
проведення.

Ситуації обшуку залежать 
і від ступеня доступу слідчого 
на об’єкт обшуку. У багатьох ви-
падках обшукуваний або члени 
його сім'ї надають можливість 
вільного доступу слідчого на 
цей об’єкт. Проте може виник-
нути ситуація, за якої вказані 
особи чинять перешкоди не-
гайному проникненню на об’єкт, 
відтягуючи проведення обшуку 
з метою виграти час, щоб при-
ховати або знищити предмети 
пошуку. Настання подібної си-
туації вкрай небажане з так-
тичної точки зору, бо зумовлює 
можливість без результативнос-
ті проведення обшуку. 

До чинників, що зумовлюють 
виникнення певних ситуацій, 
можна віднести й присутність 
(або відсутність) обшукуваного 
під час проведення цієї слідчої 
дії. Якщо обшукуваний присутній 
при цьому, дії слідчого, з одного 
боку, повинні бути спрямовані 
не тільки на відшукання певних 
предметів, а й на спостерігання 
за поведінкою присутньої особи: 
її поведінка може якмати еле-
менти взаємодії зі слідчим, так і 
вирізнятися протидією, конфлік-
тністю. Нерідко ця особа, пере-
буваючи в стані напруги, вияв-
ляє мимовільні реакції, за якими 
слідчому належить спостерігати 
і вміло використовувати їх. 
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Треба відмітити, що профе-
сія обшукуваного, його звички,  
інтелектуальні якості і спосіб 
життя неминуче відбиваються 
на виборі місця схову, конструк-
ції тайника, способах маскуван-
ня. Злочинець, як правило, вда-
ється до тих прийомів і методів, 
якими він найкраще володіє. 
Часто професія такої людини 
свідчить про її фізичні можли-
вості зі створення тайників, важ-
кодоступних місць за допомогою 
тих чи інших інструментів, зна-
рядь, сировини, матеріалів, яки-
ми він найчастіше користується. 

На поділ ситуацій обшуку 
впливає також рівень поінфор-
мованості слідчого про предмет 
пошуку, вірогідні місця його при-
ховування і спосіб маскування, 
про обшукувану особу. Аналіз 
обстановки місця обшуку і зна-
ння про цей предмет дозволяють 
виявити найвірогідніше місце 
його природного зберігання [10, 
с. 64]. Але, як правило, слідчий 
у своєму розпорядженні має до-
сить обмежені дані про предмет 
пошуку, що,у свою чергу, усклад-
нює здійснення слідчої дії й може 
вплинути на її характер і напря-
мок. Якщо передбачається, що 
цей предмет зберігається в лег-
кодоступному місці спеціально 
не замаскований, обшукуваний 
надає йому такого природного 
стану, який не повинен привер-
тати увагу слідчого. Предмети 
пошуку поміщаються на видних 

місцях (на столі, в шухлядах, 
шафах, сервантах тощо) з ме-
тою дезорієнтації дій шукаючого, 
оскільки останній не припускає, 
що вони не мають спеціального 
маскування,а тому можуть і не 
братися до уваги. Значну склад-
ність становлять собою пошуки 
предметів, прихованих у важко-
доступних, невідповідних для 
зберігання місцях і спеціальних 
тайниках, бо злочинці часто вда-
ються до витончених способів їх 
приховування. При виготовленні 
тайників, сховищ злочинці в де-
яких випадках враховують цілу 
низку чинників психологічного 
характеру. А. В. Дулов відносить 
до них в основному розрахунок: 
(1) на прояв стомленості й авто-
матизму шукаючого; (2) на його 
гидливість; (3) на тактовність 
та інші благородні спонукання з 
боку слідчого; (4) на навмисну 
недбалість схову предмета (за-
лишення його на виду); (5) на 
відвернення уваги виготовлен-
ням тайників-двійників, тобто 
на те, що при виявленні першої 
такої порожньої схованки решту 
оглядати не будуть; (6) на ор-
ганізацію конфлікту під час об-
шуку з метою відвернення ува-
ги для переховування шуканого 
предмета [7, с. 347].

Як зазначає М. І. Єникеєв, 
успіх обшуку значною мірою 
залежить від інтелектуаль-
но-вольових якостей слідчого: 
гнучкості його інтелекту, роз-
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виненості відтворюючої уяви, 
витримки, наполегливості, про-
фесіоналізму, самовладання, 
здібності до тривалої напруги 
в подоланні труднощів тощо [8, 
с. 17]. Тому на ситуації цієї слідчої 
дії можуть впливати й суб’єктивні 
чинники, якіохоплюютьсянасам-
перед рівнем професійної під-
готовки слідчого та його вмінням 
використовувати рефлексивне 
мислення й управління при ви-
значенні місця приховання пред-
мета пошуку. Безпосередність і 
коректність слідчого в поєднан-
ні з упевненістю в успіху своїх 
дій, рішучістю й готовністю при-
ступити до неї з максимальною 
віддачею — така лінія поведінки 
обеззброює обшукуваного, дає 
більше шансів на успіх [3, с. 91].

Уміння ефективно застосо-
вувати рефлексію дозволяє, так 
би мовити, перегравати супер-
ника.Із цього приводу В. І. Гаєн-
ко зазначає, що важлива роль у 
таких випадках належить саме 
рефлексивному мисленню, що 
допомагає уявній орієнтації 
слідчого на ту схему дій і мірку-
вань злочинця, яка є підставою 
для способуй місця приховуван-
ня. Програвання варіантів мір-
кувань злочинця, як правило, 
сприяє ефективності проведе-
ного обшуку [1, с. 62].

Під час обшуку слідчий по-
винен прагнути встановити пси-
хологічний контакт з обшукува-
ним: адже сам факт проведення 

цієї дії викликає внього негатив-
не ставлення до слідчого та його 
поведінки. Такий стан обшукува-
ної особи викликає певні усклад-
нення в налагодженні з нею 
належних відносин. Слідчому 
треба враховувати можливість 
виникнення подібних ситуацій і 
виявляти тактовність, комуніка-
бельність, розуміння психологіч-
ного стану цієї людини, співчуття 
до неї, що в подальшому може 
спонукати останнього добро-
вільно видати шукані предмети. 

До чинників, що впливають 
на формування ситуацій обшу-
ку, слід також віднести позицію 
й поведінку, які обирає обшуку-
вана особа. Ідеться про само-
стійну видачу предметів пошуку 
або ж відмову в цьому, про спри-
яння проведенню цієї слідчої дії 
чи, навпаки, про перешкоджан-
ня їй або ж обранні пасивної, 
нейтральної позиції. Так, при 
добровільній видачі предме-
та пошуку зазначена слідча дія 
характеризується в основному 
безконфліктним перебігом. Факт 
проведення обшуку нерідко ви-
кликає в обшукуваної особи по-
чуття невідворотності покаран-
ня, вона при цьомуусвідомлює 
свої злочинні дії й розкаюється 
у їх учиненні. Але існують також 
випадки, коли обшукуваний, від-
даючи добровільно необхідні 
предмети або документи слід-
чому, тим самим розраховуєу-
никнути подальшого обшуку й 
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викриття його в інших злочин-
них діяннях. Як вважають А. М. 
Гусаков та А. О. Філющенко, до-
бровільна видача предметів об-
шуку, як правило, пояснюється 
прагненням: (а) видати частину 
компрометуючих матеріалів з 
метою перешкодити виявленню 
основної, важливішої їх части-
ни; (б) видати потрібні докумен-
ти або предмети, щоб запобігти 
вилученню значних сум грошей 
або цінностей, нажитих злочин-
ним шляхом; (в) перешкодити 
виявленню слідів і речових до-
казів стосовно іншого (або ін-
шим) злочину, про який слідству 
ще невідомо [5, с. 78]. 

Проведення обшуку при 
відмові від добровільної вида-
чі предметів пошуку майже за-
вжди викликає в обшукуваного 
психічну напруженість. В основі 
останньої лежить страх перед 
виявленням предметів, що його 
викривають, атому нерідко ця 
особа поводиться агресивно іс-
воєю поведінкою перешкоджає 
слідчому здійснюватидану слід-
чу дію. У ході обшуку ця люди-
на за наявності в неї відомос-
тей про знаходження предметів 
пошуку, звичайно, усвідомлює 
небезпеку їх виявлення, а тому 
вчинює певні дії щодо їх прихо-
вання або знищення. 

Активна участь обшукувано-
го в цій слідчій дії,спрямована на 
надання допомоги слідству, ха-
рактеризується його ціленаправ-

леним втручанням у її перебіг, 
що виражається або в прагнен-
ні полегшити роботу слідчому з 
метою створення умов, які свід-
чили б про наявність (або від-
сутність) предмета пошуку, або 
ж у дезорганізації дій слідчого 
з метою відволікати його ува-
гу від захованого. У той же час 
така активність обшукуваного 
може бути спрямована на пере-
шкоджання роботи слідчого, на 
спробу вивести його з психоло-
гічної рівноваги. Тут може мати 
місце, наприклад, відштовхуван-
ня слідчого від дверей, вікна, ди-
тячої коляски, образливі вигуки, 
звинувачення (в істеричній або 
хуліганській формі) в порушенні 
закону, виривання з його рук яко-
го-небудь предмета тощо [11, с. 
88]. Знаходячисьу стані сильно-
го збудження, обшукувана особа 
не в силах контролювати свої дії, 
результати яких можуть виража-
тися в афектних спалахах, про-
явах істерики. 

Ситуація пасивної участі об-
шукуваного виключає будь-які 
контакти зі слідчим. Така особа 
розуміє, що його поведінка, пев-
ні прояви реакції під час обшуку 
попадають під пильне спосте-
реження з боку слідчого, і тому 
прагне взяти себе в руки з метою 
пригнічення своїх психофізіоло-
гічних реакцій, демонструє бай-
дужість, мовчання, перебуває в 
одному місці, погашує будь-які 
емоції. 
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Спираючись на розгляд за-
значених чинників, можемо за-
пропонувати нижченаведений 
поділ ситуацій обшуку:

1) за ступенем збігу цілей в 
учасників слідчої дії: (а) конфлік-
тна без суворого суперництва 
(при добровільній видачі час-
тини предметів пошуку або при 
пасивній (нейтральній) участі 
обшукуваної особи); (б) конфлік-
тнаіз суворим суперництвом 
(при відмові від добровільної ви-
дачі предметів пошуку або при 
перешкоджанні в обшуку);

2) за ступенем інформацій-
ної визначеності: (а) проста (за 
наявності достатнього обсягу ін-
формації про предмет пошуку, ві-
рогідні місця його приховування і 
спосіб маскування, про обшуку-
вану особу); б) складна (за бра-
ком достатнього обсягу інформа-
ції про предмет пошуку, вірогідні 
місця приховування і спосіб мас-
кування, обшукувану особу);

3) за характером поведінки 
й позиції учасників слідчої дії: 
(а) конструктивна(сприятлива)

(при вільному доступі на об’єкт 
обшуку або при проведенні 
останнього одразупісля одер-
жання слідчим інформації про 
місцезнаходження предмета 
пошуку); (б) деструктивна (не-
сприятлива) (при перешкоджан-
ні слідчому у вільному доступі 
на об’єкт обшуку або при про-
веденні обшуку через деякий 
час після одержання інформації 
про місцезнаходження предме-
та пошуку);

4) за кількістю елементів, що 
визначають характер ситуації 
слідчої дії: (а) спрощена(при об-
шуку одного об’єкта); (б) комплек-
сна (ускладнена) (при одночасно-
му обшуку декількох об’єктів або 
теж декількох, але в різний час).

Запропоновані ситуації об-
шуку взаємодіють між собою, 
утворюючи при цьому певну ди-
намічну структуру, дослідження 
якої в подальшому дозволить 
виділити тактичні прийоми чи їх 
системи, найбільш оптимальні в 
тій абоіншій ситуації досліджу-
ваної слідчої дії.
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С новых позиций в статье рассмотренные объективные и субъективныефакторы, пред-
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forming of situations of search. Taking into account infl uence of objective and subjective factors, the 
classifi cation constructions of situations of this inquisitional action are offered. 
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