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виявлених клеєм «Ціакрин ЕО» слідів, їх можна обробляти 

додатковими розчинами (наприклад, родаміном у метиловому спирті, 

нінгідрином тощо). Проте, через інтенсивну полімеризацію мономера 

будь-яка додаткова обробка сліду ефективна тільки протягом 

40–60 хвилин після його проявлення. 
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Насьогодні однієї з визначальних тенденцій сучасного розвитку 

криміналістики та практики протидії злочинності є комплексна 

реалізація слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій, 

оперативно-розшукових, забезпечувальних організаційно-технічних та 

інших заходів з метою вирішення в певній слідчій ситуації окремих 

тактичних завдань, розв’язання яких в інший спосіб є неефективним 

або взагалі неможливим. Усе більшою мірою виявляється тенденція в 

розвитку криміналістичної тактики до розробки комплексів слідчих та 

оперативних дій для досягнення цілей і вирішення тактичних завдань, 
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що виникають у процесі розслідування кримінальних проваджень. 

Прийшов час перейти від розрізнених методичних рекомендацій щодо 

тактичної доцільності проведення окремих слідчих дій до відповідного 

комплексного підходу, встановлення певних залежностей із 

проміжним (тактичним) завданням розслідування. При цьому слід 

враховувати, що тактико-криміналістичні комплекси при 

розслідуванні злочинів (прийоми, комбінації, операції) являють собою 

певні інструменти збирання і перевірки доказів. 

На наш погляд, заслуговують на увагу дослідження цієї 

проблеми В. Ю. Шепітька [3], який до засобів криміналістичної 

тактики відносить: а) тактичний прийом як спосіб здійснення 

процесуальної дії, спрямований на досягнення її мети; б) тактична 

рекомендація – науково обґрунтована та перевірена практикою порада 

щодо обрання і застосування засобів, прийомів та форм поведінки; в) 

системи (підсистема) тактичних прийомів – упорядкована сукупність 

взаємопов’язаних та взаємозумовлених прийомів, що мають цільову 

спрямованість у процесі її реалізації (іноді систему тактичних 

прийомів іменують тактичною комбінацією); г) тактика слідчої 

(судової, оперативно-розшукової) дії, що охоплює весь типовий 

тактичний комплекс її можливого здійснення, реалізації; д) система 

слідчих або інших дій  (тактична операція), спрямована на виконання 

завдання розслідування у відповідній слідчій ситуації. 

Розглядаючи тактичний прийом як один із найважливіших 

засобів криміналістичної тактики, В. І. Комісаров відмічає, що 

тактичний прийом, як продукт пошуків слідчої тактики являє собою 

рекомендацію, пораду до вчинення тих чи інших дій, до того чи 

іншого образу мислення з урахуванням ситуації розслідування  

злочинів. У цьому тактичному засобі закладена оптимальна лінія 

поведінки, яка допомагає концентрації розумової діяльності слідчого в 

необхідних напрямах [2, с. 59, 60]. У свою чергу Р. С. Бєлкін вказує, 

що тактичний прийом – це найбільш раціональний та ефективний 

спосіб дії або найбільш доцільну в даних умовах лінію поведінки 

особи, що здійснює процесуальну дію [1, с. 143]. На нашу думку, 

тактичний прийом необхідно розглядати як спосіб дії, оскільки саме в 

цьому виявляється його сутність. В. Ю. Шепітько визначає тактичний 

прийом як спосіб здійснення процесуальної дії, спрямований на 

досягнення її конкретної мети заснований на психологічному 

механізмі його реалізації і найбільш раціональний і ефективний у 

певних ситуаціях [3, с. 37]. 

У процесі анкетування та інтерв’ювання слідчих прокуратури, 

МВС та СБУ нами було з’ясовано: які засоби криміналістичної 
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тактики найчастіше застосовуються у практичній діяльності? 

Результати наступні: тактичний прийом – 86 %; тактична рекомендація 

– 61,4 %; системи (підсистема) тактичних прийомів (тактична 

комбінація) – 64%; тактика слідчої (судової, оперативно-розшукової) 

дії – 93,4 %; д) система слідчих або інших дій (тактична операція) – 

56,6 %. Отримані дані дозволяють зробити висновок про те, що 

практичні працівники серед засобів криміналістичної тактики 

найчастіше застосовують тактику слідчої (судової) дії.  

У цьому відношенні певний науковий інтерес являє собою точка 

зору науковців (В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель), 

які акцентують увагу на тому, що певним фундаментом, «часткою», на 

якому ґрунтується криміналістична тактика є тактика слідчої (судової, 

оперативно-розшукової) дії, що охоплює весь типовий тактичний 

комплекс її можливого здійснення, реалізації. Тому важливим є 

виокремлення і дослідження  такого тактичного засобу, як тактика 

слідчої (розшукової), негласної слідчої (розшукової), судової дії, 

оперативно-розшукового, забезпечувального заходу,  які можуть 

застосовувати як одиничні, так і в комплексі, спрямовані на 

оптимізацію та раціоналізацію кримінального провадження. 

Варто зазначити, що у спеціальній літературі неодноразово 

зверталася увага на те, що одиничні слідчі дії та окремі тактичні 

прийоми неефективні у всіх випадках. Вони досягають мети, як 

правило, лише тоді, коли реалізуються у сукупності з іншими слідчими 

діями та іншими заходами, а також у комбінації з іншими тактичними 

прийомами. Виходячи з цього, сама постановка проблеми про 

комплексне використання засобів криміналістичної тактики є 

правильною і своєчасною. Такі висновки підтверджуються 

результатами проведеного нами анкетування й інтерв’ювання слідчих 

прокуратури, МВС та СБУ, щодо їхньої думки про те, яким чином 

необхідно здійснювати слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) 

дії та оперативно-розшукові, організаційно-технічні й інші заходи, 

зокрема, 68,85 % респондентів вказали на комплексний характер їх 

реалізації, 28,28 % зазначили, що вони проводяться ізольовано,  

2,85 % – інше. Тому в сучасних умовах оновлення кримінального 

процесуального законодавства, реформування кримінальної юстиції 

дослідження проблем комплексного використання тактичних засобів 

являється актуальним і зумовленим потребами судово-слідчої 

практики. 

У системі засобів криміналістичної тактики особливої 

значущості набувають тактичні операції. Тактична операція поряд з 

тактичною комбінацією є різновидами тактико-криміналістичних 
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комплексів. Вони є відносно новими, специфічними діяльністними 

категоріями, що розкривають функціональну сторону комплексних 

засобів криміналістичної тактики, які застосовуються слідчим 

(прокурором, суддею) у процесі кримінального провадження. 

Тактична комбінація і тактична операція – динамічні категорії, 

сутністю яких є система процесуальних і непроцесуальних дій 

(заходів), взаємодія та вплив. Незважаючи на чисто зовнішню 

схожість, вони є самостійними тактичними засобами. З метою 

уніфікації понять термін «тактична операція» доцільно застосовувати 

тоді, коли йдеться про систему слідчих (розшукових), негласних 

слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових, організаційно-

технічних та інших заходів (у судовому проваджені – про систему 

судових дій, організаційно-технічних, забезпечувальних та інших 

заходів), а термін «тактична комбінація» – лише відносно системи 

тактичних прийомів у рамках проведення окремої слідчої (судової) дії. 

При цьому тактичну операцію слід розглядати і як самостійну 

категорію криміналістики, і як особливий різновид тактико-

криміналістичних комплексів розслідування злочинів та судового 

розгляду матеріалів кримінального провадження. 

Останнім часом у криміналістичних дослідженнях особливої 

актуальності та значимості набувають проблеми, які пов’язані із 

типізацією тактичних операцій щодо окремих видів (чи категорій) 

злочинів. Серед обставин, що пояснюють зазначену тенденцію можна 

назвати такі. По-перше, окремі криміналістичні методики як типізовані 

моделі мають включати в себе систему рекомендацій лише 

типізованого характеру, в тому числі й типові тактичні операції, які 

розробляються у відповідності до певного різновиду методик, є їх 

невід’ємною складовою, максимально «прив’язані» до типових 

слідчих ситуацій і виходять з конкретних тактичних завдань, що 

стоять перед слідчим. По-друге, неможливо розробити усі без залишку 

тактичні операції до певного виду (категорії) злочинів, а тому може 

йтися лише про типові, тобто такі, що найбільш часто зустрічаються, 

виявляють загальне в окремому, індивідуальному, є прообразами, 

прототипами певного виду (класу) дій, речей, предметів. По-третє, 

типові тактичні операції є найбільш придатною формою адаптації 

наукових розробок до їх практичної реалізації в ході розслідування 

конкретного злочинного діяння. Саме типові тактичні операції 

являють собою доцільні програми дій слідчого, вони виконують 

важливу методичну функцію і дозволяють обирати правильний 

напрямок у розслідуванні. Тому сучасний стан розвитку 

криміналістичної науки дозволяє ставити питання про необхідність 
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розробки та застосування типових тактичних операцій, як ефективних 

засобів вирішення тактичних завдань кримінального провадження. 

Таким чином, у сучасних умовах реформування кримінального 

процесуального законодавства передбачає запровадження ефективної 

системи протидії кримінальним правопорушенням, вжиття 

невідкладних заходів, спрямованих на вдосконалення слідчої та 

судової діяльності, що ґрунтуються на новітніх досягненнях науки й 

техніки, розширенні можливостей їх використання у практиці 

боротьби зі злочинністю. Серед таких засобів особливої уваги 

набувають різноманітні тактико-криміналістичні комплекси. Саме 

вони виступають ефективним засобом реалізації методів досудового 

розслідування й судового провадження, вирішення  окремих тактичних 

завдань і створення відповідних умов для оптимізації діяльності 

слідчого, прокурора, суду. Усе це свідчить про важливість і 

своєчасність теоретичного обґрунтування й широкого впровадження 

комплексних тактичних засобів у практичну діяльність щодо 

розслідування злочинів і судового розгляду матеріалів кримінальних 

проваджень. 
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