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Abstract
The article is devoted to the research of formalization in criminalistics, its concept, 

sign and opportunities of using in practical activities. Author is substantiated that prob-
lems with the formalization of the investigation of crimes and judicial proceedings, its 
specific elements are primarily due to the requirements of practice, closely related to the 
optimization of investigative and judicial activity, an increase in the theoretical provi-
sion of the process of investigation of crimes and judicial proceedings of criminal cases.

Formalization is organically complemented the existing methods of criminalistics and 
created opportunities for improving the cognitive activity of judicial and investigative 
research, improves the effectiveness of investigation procedures, judicial proceedings 
and positively influenced the predictive function of criminalistics, used as a methodo- 
logical basis for further scientific research. The integration of the idea of formalizing, 
creating and offering appropriate templates in the form of programs and algorithms in 
no way should not be opposed to the creative approach of the investigator.

The development and application of typical tactical operations as a means of forma- 
lizing the investigation process will increase its effectiveness. In modern conditions, 
one of the most important trend in the development of criminalistics is the problem of 
formalizing criminalistic knowledge and its using in practice.

Key words. Formalization in Criminalistics, formalization of criminalistic know- 
ledge, formalization of criminal proceedings, tactical operation as a mean of formaliza-
tion of crime investigation, criminalistic programs and algorithms. 
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Сучасні тенденції поси-
лення боротьби зі злочинні-
стю характеризуються якіс-
ним удосконаленням діяльності 
правоохоронних і судових орга-

нів, в основу якого покладено 
розуміння необхідності оптимі-
зації розслідування та судово-
го розгляду злочинів. Останнім 
часом спостерігається досить 
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чітка активізація не тільки роз-
роблення і впровадження най- 
ефективніших тактичних засобів, 
прийомів і методів кримінально-
го провадження, а й формаліза-
ції криміналістичних знань і їх 
застосування у слідчій та судовій 
діяльності. У зв’язку з цим пра-
вильно зазначає В. Ю. Шепіть-
ко, що важливими завданнями 
криміналістики в нових умо-
вах виступають: 1) формалізація 
криміналістичних знань (кур-
сив наш – В. Ш.); 2) уніфікація 
криміналістичних рекоменда-
цій щодо прагматичних цілей;  
3) виконання актуальних запи-
тів практики й оперативне впро-
вадження запропонованих нау-
кою інноваційних розробок1.

При цьому формалізація роз-
глядається як спосіб підвищення 
об’єктивності діяльності слідчо-
го2 (судді), як засіб реалізації по-
ложень низки окремих криміна-
лістичних теорій, як необхідна 
умова створення криміналістич-
них інформаційно-пошукових 
систем3. Вона допомагає глиб-
ше осмислити і зрозуміти процес 
розслідування та судового роз-
гляду, з’ясувати чинники, що 
зумовлюють його успіх і забез-

1 Шепитько В. Ю. Криминалистика в сис- 
теме научного знания: задачи и некоторые 
тенденции в современных условиях // Биб- 
лиотека криминалиста. Научный журнал. –  
№ 3 (4). – 2012. – С. 31.
2 Полевой Н. С. Криминалистическая кибер-
нетика. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – С. 172.
3 Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. 
Т. 2: Частные криминалистические теории. – 
М.: Юристъ, 1997. – С. 48.

печують опрацювання кримі-
налістичних алгоритмів і про-
грам розслідування й судового 
провадження4. Формалізація, 
органічно вплітаючись і допов-
нюючи існуючі методи криміна-
лістики, становить собою одну 
з можливостей вдосконалення 
пізнавальної діяльності. Роз-
виваючи наявну систему мето-
дів за рахунок формалізованих 
процедур, можна досягти знач-
но більшої глибини пізнаваних 
явищ і підвищити ефективність 
процедур розслідування та су-
дового провадження, здійсни-
ти перетворення криміналіс-
тичного знання в бік більшої 
систематизації і структуруван-
ня, підвищуючи тим самим про-
гностичну функцію існуючих 
теоретичних побудов5.

Виокремлення і становлення 
проблеми формалізації кримі-
налістичних знань як складової 
частини криміналістики мож-
на розглядати як приклад реа-
лізації одного із законів розвит-
ку цієї науки – закону зв’язку 
і спадкоємності між наявни-
ми криміналістичними кон-
цепціями6. Серед причин, що 

4 Шаталов А. С. Криминалистические ал-
горитмы и программы. Теория. Проблемы. 
Прикладные аспекты: монография. – М.: 
Лига Разум, 2000. – С. 109.
5 Шаров В. И. Формализация в криминали-
стике. Вопросы теории и методологии кри-
миналистического исследования: автореф. 
дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. – Нижний 
Новгород, 2003. – С. 21-22.
6 Белкин Р. С. Курс криминалистики. 3-е изд. – 
М.: ЮНИТИ ДАНА, 2001. – С. 169-170.
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зації розслідування злочинів 
(судового провадження) та її ок-
ремих елементів, слід виокре-
мити в першу чергу вимога-
ми практики щодо оптимізації 
слідчої та судової діяльності, 
підвищення рівня теоретичного 
забезпечення процесу розслі-
дування та судового розгляду 
злочинів. Як слушно зауважує  
В. А. Журавель, проблеми опти-
мізації процесу розслідуван-
ня стимулювали вчених і прак-
тиків звернутися до проблеми 
формалізації слідчої діяльно-
сті1. У свою чергу О. С. Шаталов 
зазначає, що потреба у форма-
лізації процесу розслідування 
злочинів виникла досить дав-
но, але головне, що вона збері-
гається й зараз2. І тому одним 
із завдань сьогодення є необхід-
ність здійснення вагомого кро-
ку щодо вдосконалення засобів 
і методів практики розсліду-
вання та судового провадження 
за рахунок формалізації як по-
тужного інструменту наукового 
пізнання.

Разом з тим, не дивлячись 
на особливу значимість та ак-
туальность цієї проблемати-
ки, слід зауважити, що насьо-
годні в теорії криміналістики 

1 Журавель В. Формалізація розслідування: 
теоретичні основи і практичні можливості //  
Правн. часопис Донец. ун-ту. – Донецьк, 
2010. – № 1 (23). – С. 100.
2 Шаталов А. С. Криминалистические ал-
горитмы и программы. Теория. Проблемы. 
Прикладные аспекты: монография. – М.: 
Лига Разум, 2000. – С. 145.

й у слідчій та судовій практиці 
щодо можливостей її реалізації 
існує ціла низка невирішених 
питань, які вимагають окремо-
го самостійного дослідження і 
поглибленого осмислення. Як 
видається, головним недоліком 
впровадження формалізації у 
судово-слідчу практику мож-
на вважати те, що ця процедура 
здійснюється без належного те-
оретичного обґрунтування. Як 
указує В. І. Шаров, наукові пра-
ці, які присвячені досліджен-
ню формалізації, мають зде-
більшого емпіричний характер, 
їм бракує розробок, що ство-
рюють методологічні підстави 
для наукових пошуків у цій га-
лузі знань3. Йдеться про необ-
хідність виокремлення об’єк-
тів формалізації, визначення 
її принципів і меж реалізації, 
з’ясування співвідношення фор-
малізації і творчих засад у ді-
яльності слідчого, судді та ін. 
Зокрема, потребує більшої ува-
ги вивчення тактичної операції 
як засобу формалізації процесу 
кримінального провадження.

Належне вирішення постав-
лених питань передусім перед-
бачає необхідність з’ясування 
поняття «формалізація» та його 
ознак. У загальновживаному 
значенні термін «формалізація» 
трактується як представлення  

3 Шаров В.И. Формализация в криминали-
стике. Вопросы теории и методологии кри-
миналистического исследования: автореф. 
дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. – Нижний 
Новгород, 2003. – С. 14.
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якої-небудь змістовної галузі  
(знань) у вигляді формальної 
системи. Формалізований, тоб-
то такий, що використовує лише 
форму і не приділяє значення 
змісту; формалізувати – роби-
ти формальним, надавати чо-
му-небудь установленої, прий- 
нятної форми, застосовувати 
формальний метод досліджен-
ня1. У філософському тлумачен-
ні формалізація – це логістика, 
під якою розуміється сучасна 
форма логіки, яка відрізняєть-
ся від старої, традиційної логі-
ки перш за все своєю формалі-
зованістю (тобто бере до уваги 
не змістовне значення окремих 
висловлювань, а лише їх син-
таксичні категорії, структурні 
зв’язки) і тим, що її основним 
методом виступає логічне об-
числення2. У логіці це понят-
тя означає шлях дослідження 
яких-небудь об’єктів, коли їх 
зміст пізнається за допомогою 
виявлених елементів його фор-
ми. Методи формалізації все 
ширше застосовуються в моде-
люванні розумових процесів3. 
У кібернетиці під формаліза-
цією розуміється як процес по-
дання фактів, суджень, даних у 
вигляді, придатному для оброб-
ки на електронно-обчислюваль-

1 Великий тлумачний словник сучасної україн-
ської умови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. –  
Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – С. 1544.
2 Философский энциклопедический словарь. – 
М.: ИНФРА-М., 2009. – С. 245-246.
3 Кондаков Н. И. Логический словарь-спра-
вочник. – М.: Наука, 1975. – С. 646-648.

них машинах4. Отже, формалі-
зацію потрібно розглядати як 
подання певних знань, у вигля-
ді формальної системи, в якій 
береться до уваги не змістовне 
їх значення, а лише формалізо-
вана форма. Іншими словами, 
це процес викладення професій-
них знань формальною або ча-
стково формальною мовою. При 
цьому до об’єктів вивчення пе-
редбачається застосування фор-
мального методу дослідження.

У криміналістиці висловлю-
валися певні міркування стосов-
но поняття формалізації. Зокре-
ма, М. О. Селіванов наголошує, 
що особливо широкі можливо-
сті метод формалізації має при 
розробленні типових програм 
вирішення окремих завдань 
розслідування, які умовно мож-
на назвати окремими програ-
мами. Якщо загальні програми 
відбивають більш-менш пов-
ні методики розслідування пев-
них видів злочинів, то окремі 
призначені для вирішення ло-
кальних слідчих завдань – по-
будови версій, встановлення 
способу вчинення або прихову-
вання злочину, причин та умов, 
які йому сприяли, розшуку 
злочинця або викрадених ним 
цінностей тощо5. В. І. Шаров  

4 Батороев К. Б. Кибернетика и метод анало-
гий. – М.: Выс ш. шк., 1974. – С. 61.
5 Селиванов Н. А. Формализованные про-
граммы решения частных задач расследо-
вания // Проблемы программирования, ор-
ганизации и информационного обеспечения 
предварительного следствия: межвуз. науч. 
сб. – Уфа: Башк. ун-т, 1989. – С. 62-63.
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7 стверджує, стверджує, що фор-
малізація виступає формою не 
тільки представлення знань про 
об’єкт дослідження, а й форма 
вираження процедур і дій, ло-
гічної їх послідовності. Перше 
асоціюється з формальної систе-
мою як особливою формою по-
дання знань, друге становить 
собою своєрідний алгоритм, 
певною мірою зумовлений тими 
засобами і способами дії, що ви-
користані1. О. С. Шаталов за-
уважує, що формалізація по-
лягає у вираженні професійних 
знань формальним способом, 
обумовленим формальною мо-
вою. При цьому суб’єкт форма-
лізації має мати повне уявлення 
про те, яким чином у кожному 
окремому випадку необхідно 
формалізувати вирішення слід-
чого завдання 2.

На нашу думку, формаліза-
ція – це процес відображення 
знань про певний об’єкт пізнан-
ня, що ґрунтується на формаль-
но-логічному підході й полягає 
у наданні абстрактним поло-
женням конкретної форми шля-
хом використання формальної 
мови. Формалізація – це особ- 
лива форма розумової діяль-
ності, яка здійснюється за до-
помогою операцій зі знаками. 

1 Шаров В. И. Формализация информацион-
ной структуры расследования преступ- 
лений // Российский следователь. – 2003. – 
№ 7. – С. 13-21.
2 Шаталов А. С. Криминалистические ал-
горитмы и программы: Тео рия. Практи-
ка. Прикладные аспекты. – М.: Лига Разум, 
2000. – С. 167.

Результатом формалізації є від-
творення оригіналу в іншій 
формі за допомогою властивос-
тей іншої системи. Влучною ха-
рактеристикою цього процесу 
перетворення змісту на спеці-
альну (формальну) мову, на сим-
воли-знаки, як вважає В. І. Ша- 
ров, виступають абстрагування 
й узагальнення, а засобом ви-
раження – спеціальна система 
символів 3.

У спеціальній літературі на-
уковцями приділялася певна 
увага процесу формалізації роз-
слідування злочинів4, як засобу 
оптимізації слідчої діяльності, 
підвищення ефективності ос-
танньої за рахунок об’єктивнос-
ті зібраних доказів, скорочення 
строків, економії часу й інте-
лектуальних зусиль слідчого5. 

3 Див., наприклад: Шаров В. И. О понятии 
формализации // Актуальные проблемы  
в области гуманитарных наук: от теории  
к практике. – Н. Новгород: НА МВД Рос-
сии, 2003. – Вып. 4. – С. 22-28. 
4 Див., наприклад: Кустов, А. М. Теорети-
ческие основы криминалистического уче-
ния о меха низме преступления. – М.: Акаде-
мия МВД России, 1997. – С. 84; Белкин Р. С.  
Курс криминалистики: в 3 т. Т. 3. Крими-
налистические средства, приемы и реко-
мендации. – М.: Юристъ, 1997. – С. 427; 
Шаров В. И. Формализованное описание 
информационной структуры расследования: 
цель и подходы // Роль и значение деятель-
ности Р. С. Белкина в становлении совре-
менной криминалистики: матер. междунар. 
науч. конф. – М.: Академия управления 
МВД России, 2002. – С. 186-190.
5 Густов Г. А. Разработка и использование ти-
повых криминалистических программ в ра-
боте по уголовному делу. – Л. : ИУСР, 1989; 
Шаталов А. С. Криминалистические алго-
ритмы и программы. Теория. Проблемы.  
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Методологія формалізованого 
опису інформаційної структури 
розслідування у вигляді ієрар-
хічної конструкції взаємопов’я-
заних подій інтегрує в єдину 
систему діяльність як із розслі-
дування злочинів, так і з під-
готовки і вчинення злочинів1.  
У зв’язку з цим науковцями ста-
ли висловлюватися пропозиції 
щодо необхідності розроблення 
і впровадження у практику від-
повідних програм й алгоритмів 
дій слідчого (алгоритмічних 
схем), які за рахунок деталіза-
ції й раціоналізації слідчої ді-
яльності здатні сприяти підви-
щенню ефективності збирання 
доказів2. 

Завдання алгоритмізації по-
лягає в тому, щоб, використо-
вуючи наукові рекомендації 
криміналістики, передовий дос-
від слідчої практики, полегши-
ти працівникам слідчих орга-
нів прийняття правильних та 
оптимальних рішень у найбільш 

Прикладные аспекты. – М. : Лига Разум, 
2000; Шепітько В. Ю., Авдєєва Г. К. Проб- 
леми алгоритмізації слідчої діяльності // Ак-
туальні проблеми держави і права: зб. наук. 
праць. – Одеса: Юрид. літ., 2008. – Вип. 44. – 
С. 46-50; Журавель, В. Проблеми алгоритмі-
зації та програмування розслідування злочи-
нів // Вісн. Акад. прав. наук України. – Х.: 
Право, 2008. – Вип. 2 (53). – С. 191-200.
1 Шаров В. И. Формализация в криминали-
стике. Вопросы теории и методологии кри-
миналистического исследования: автореф. 
дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. – Нижний 
Новгород, 2003. – С. 9.
2 Журавель, В. Формалізація розслідування: 
теоретичні основи і практичні можливості // 
Правн. часопис Донец. нац. ун-ту. – Донецьк: 
Донец. нац. ун-т, 2010. – № 1 (23). – С. 100.

складних ситуаціях3. Крім того, 
як зазначає В. А. Журавель, 
криміналістичні програми й ал-
горитми треба вважати найпри-
датнішою формою адаптації 
методико-криміналістичних ре-
комендацій до умов розслідуван-
ня конкретного злочину4. Вод-
ночас активне втілення в життя 
програм розслідування й алго-
ритмічних схем дій слідчого пе-
редбачає важливість реаліза-
ції низки заходів з узгодження 
потреб практики й рівня від-
повідних наукових розробок. 
В основі теоретичної концепції 
криміналістичної алгоритміза-
ції і програмування розсліду-
вання лежить ідея формаліза-
ції пізнавальних процесів, яка 
дає змогу плодотворно поєдну-
вати притаманну їй суворість з 
індивідуальними інтелектуаль-
ними можливостями суб’єктів 
розслідування.

Не вдаючись до аналізу ви-
кладених позицій науковців, 
варто зауважити, що до недав-
нього часу робота з формалізації  

3 Див., наприклад: Коновалова В. О. Алго-
ритмізація в теорії криміналістики // Вісн. 
Акад. прав. наук України. – Х.: Право, 2007. –  
Вип. 1 (48). – С. 169-174; Соя-Серко Л. А. 
Программирование расследования // Соц. 
законность. – 1980. – №1. – С. 50-51; Ше-
пітько В. Ю., Авдєєва Г. К. Проблеми алго-
ритмізації слідчої діяльності // Актуальні 
проблеми держави і права: зб. наук. праць. –  
Одеса: Юрид. літ., 2008. – Вип. 44. – С. 46-
50; та ін.
4 Журавель, В. А. Криміналістичні методи-
ки: сучасні наукові концепції : монографія /  
В. А. Журавель. – Х.: Вид. агенція «Апо-
стіль», 2012. – С. 235-236.
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7 виявлялася лише в розробленні 
алгоритмів і програм, які фор-
малізують: 1) слідчу діяльність 
та розслідування окремих видів 
злочинів у цілому; 2) судову ді-
яльність та судовий розгляд ок-
ремих видів злочинів у цілому; 
3) відповідні слідчі (розшукові), 
оперативно-розшукові, судові 
дії та ін.; 4) реалізацію системи 
тактичних прийомів; 5) слідчі 
(судові) ситуації; 6) прийнят-
тя рішення. При цьому різниця 
між алгоритмом і програмою го-
ловним чином полягає в ступе-
ні формалізованості, об’єктах 
і сфері реалізації. Так, на дум-
ку В. А. Журавля, криміналіс-
тичний алгоритм слід розгля-
дати як науково обґрунтований 
припис щодо виконання лише в 
завданому порядку системи по-
слідовних операцій, рекомендо-
ваних слідчому для розв’язання 
завдань певного типу, що вини-
кають під час розслідування.  
У свою чергу програма розсліду-
вання – це певна сукупність як 
приписів (криміналістичних ал-
горитмів), так і правил рекомен-
даційного характеру. У зв’язку 
із цим вона представлена у від-
повідному схематичному вигля-
ді, має більш узагальнену струк-
туру порівняно з алгоритмом і за 
своїм змістом менш формалізо-
вана, аніж останній 1.

Різниця між програмою і ал-
горитмом полягає також й в ха-

1 Журавель, В. А. Криміналістичні методики: 
сучасні наукові концепції: монографія. – Х.: 
Вид. агенція «Апостіль», 2012. – С. 130-131.

рактері тих завдань, на розв’я-
зання яких вони спрямовані. 
«Якщо криміналістичний ал-
горитм розрахований на вирі-
шення певного завдання і має 
тактичний характер, – звертає 
увагу В. В. Тіщенко, – то програ-
ма розслідування охоплює пев-
ний етап розслідування, розра-
хована на вирішення комплексу 
тактичних завдань, тобто має 
стратегічний характер. Якщо 
алгоритм пропонує вирішен-
ня завдання в однозначному на-
прямі, суворо визначеній послі-
довності дій, програма повинна 
містити кілька варіантів, моде-
лей дій залежно від слідчої ситуа-
ції, етапу розслідування, позиції 
учасників розслідування»2.

У сучасних умовах і реаліях 
боротьби зі злочинністю серед 
засобів формалізації особливо-
го значення набувають тактичні 
операції, які за своєю природою 
розглядаються як обумовле-
ні слідчою ситуацією системи 
слідчих (розшукових) дій, опе-
ративно-розшукових, організа-
ційно-технічних та інших захо-
дів алгоритмічного характеру, 
об’єднаних єдиною метою для 
вирішення окремого тактично-
го завдання. Тобто алгоритміч-
ність є однією з істотних ознак 
тактичної операції, що зумов-
лює процес їх побудови і реа-
лізації. На цю ознаку як від-
правну прямо вказують окремі  

2 Тіщенко В. В. Теоретичні і практичні осно-
ви методики розслідування злочинів : моно-
графія. – Одеса: Фенікс, 2007. – С. 113.
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науковці при визначенні понят-
тя тактичної операції і з’ясу-
ванні природи цього тактичного 
комплексу. Зокрема, А. В. Дулов 
переконаний, що тактична опе-
рація є засобом алгоритмізації 
процесу розслідування злочи-
нів1. В. Ю. Шепітько зазначає, 
що типова тактична операція 
є алгоритмом, програмою дій 
слідчого, оперативного праців-
ника, інших осіб щодо завдань, 
які виникають у слідчих ситуа-
ціях. На думку науковця одним 
з головних завдань криміналіс-
тики на сучасному етапі є ство-
рення алгоритмізованих типо-
вих тактичних операцій2.

Як наголошує В. О. Конова-
лова, в методиці розслідування 
окремих видів злочинів доволі 
вагоме місце належить тактич-
ним операціям, де вони мають 
значну ефективність, особли-
во в таких умовах розслідуван-
ня, де необхідні організація й 
оперативність і де випадання 
хоча б одного зі складників та-
кої операції погрожує її прова-
лом. Тому формулювання цих 
операцій було б доцільним у 
виді алгоритмів стосовно зав- 

1 Дулов А. В. О разработке тактических опе-
раций при расследовании преступлений // 
50 лет Советской прокуратуры и проблемы 
совершенствования предварительного след-
ствия. – Л.: Институт усовершенствования 
следственных работников прокуратуры и 
МВД, 1972. – С. 23-27.
2 Шепітько В. Ю., Авдєєва Г. К. Проблеми 
алгоритмізації слідчої діяльності // Актуальні 
проблеми держави і права: зб. наук. праць. – 
Одеса: Юрид. літ., 2008. – Вип. 44. – С. 46-50.

дань, визначених слідчим у 
типових ситуаціях розсліду-
вання3. І . Ф. Герасимов також 
стверджував, що розробка сис-
теми різних дій алгоритмічного 
характеру, тобто структури так-
тичної операції має здійснюва-
тися із врахуванням цілої низ-
ки чинників, як-то: постановка  
завдання, склад учасників опе-
рації, роль кожного з них, строки 
виконання тих чи інших дій, їх 
взаємозв’язок, аналіз та оцінка 
результатів, проміжне підведен-
ня висновків, завершення опе-
рації4. Спираючись на це, окре-
мими дослідниками розроблені 
типові тактичні операції стосов-
но конкретних видів злочинів. 
Приміром, С. Ф. Здоровко запро-
понував систему таких операцій 
стосовно вбивств, що вчиняються 
організованими злочинними гру-
пами5, а В. В. Тіщенко – до роз-
слідування корисливо-насиль-
ницьких злочинів6.

Варто зазначити, що останнім 
часом у криміналістиці розробле-
ні й досліджені деякі напрямки,  

3 Коновалова В. О. Вибрані твори. – Х.: Апо-
стіль, 2012. – С. 357-358.
4 Герасимов И. Ф. Тактические операции 
как форма взаимодействия органов предва-
рительного следствия и дознания // Такти-
ческий операции и эффективность рассле-
дования: сб. науч. тр. – Свердловск: Изд-во 
Свердлов. юрид. ин-та, 1986. – С. 4-6.
5 Здоровко С. Ф. Розслідування вбивств, вчи-
нених організованими злочинними група-
ми (типові тактичні операції) / за ред. проф.  
В. Ю. Шепітька. – Х.: Гриф, 2004. – С. 127.
6 Тіщенко В. В. Корисливо-насильницькі зло-
чини: криміналістичний аналіз : монографія. – 
Одеса: Юрид. літ., 2002. – С. 272-356
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7 що стосуються тактичних опе-
рацій. Вони спираються на ос-
новні принципи формалізації, 
а саме на методологічні підста-
ви й особливості застосування 
програмно-цільового методу1 та 
криміналістичного матрицюван-
ня2. У наукових криміналістич-
них джерелах теж зустрічається 
думка, що сутність і завдан-
ня типових тактичних опера-
цій з урахуванням їх специфі-
ки близькі до значення терміна 
«алгоритм». Такі операції ста-
новлять собою необхідні про-
грами дій слідчого, виконують 
важливу методичну функцію й 
дозволяють обирати правиль-
ний напрямок у розслідуванні3. 
На сучасному етапі спостеріга-
ється тенденція, пов’язана з пе-
реходом від розгляду окремих 

1 Див., наприклад: Густов Г. А. Программ-
но-целевой метод организации раскрытия 
убийств. – СПб. : ИПК ПСР, 1993; Гаєнко В. І.,  
Литвинов О. М. Про перспективи викори-
стання програмно-цільового методу в кримі-
налістиці // Актуальні проблеми криміналіс-
тики: міжн.-практ. конф. 25-26 верес. 2003 р. /  
за ред. М. І. Панова, В. Ю. Шепітька та ін. – 
Х.: Гриф, 2003. – С. 50-53; та ін.
2 Дулов,А.В.Системный подход — методоло-
гическая основа криминалистики // Актуаль-
ні проблеми криміналістики: матер. міжнар.
наук.-практ. конф. – Х.: Гриф, 2003. – С. 9.
3 Шепитько В. Ю., Авдеева Г. К. Проблемы 
формирования «криминалистических ал-
горитмов» и возможности их практической 
реализации // Использование современ-
ных информационных технологий и проб- 
лемы информационной безопасности в 
деятельности правоохранительных орга-
нов: межвуз. темат. сб. науч. тр. – Калинин-
град: Калининград. юрид. ин-т МВД России, 
2009. – С. 8-15.

тактичних операцій до пропо-
нування типових стосовно кон-
кретних видів злочинів. При 
цьому типові тактичні операції 
розглядаються як структурний 
елемент самої програми розслі-
дування, а їх успішна реаліза-
ція можлива за рахунок мак-
симальної технологізації, тобто 
визначення жорсткої послідов-
ності дій (кроків) із запрова-
дження цих криміналістичних 
комплексів. 

У свою чергу розгляд тактич-
ної операції як засобу формалі-
зації розслідування передбачає 
послідовне здійснення певних 
дій. Основу розроблення та за-
стосування тактичних операцій 
як засобів формалізації розслі-
дування становлять: 1) типізація 
слідчих ситуацій відповідно до 
певних етапів розслідування ок-
ремих видів злочинів; 2) визна-
чення до кожної ситуації вичерп-
ного переліку типових версій і 
завдань, які необхідно виріши-
ти з метою перевірки цих версій 
і впливу на ситуації; 3) виокрем-
лення в числа завдань таких, 
що мають чітко виражену так-
тичну спрямованість і розв’язан- 
ня яких можливе лише за ра-
хунок застосування тактич-
них операцій, як своєрідно-
го модуля (типової моделі)4;  
4 Шиканов В. И. Теория тактических опера-
ций следователя (перспективы развития) // 
Алгоритмы и организация решений след-
ственных задач: сб. науч. тр. – Иркутск: Изд-
во Иркут. гос. ун-та, 1982. – С. 64; Каневс-
кий Л. Л. Планирование расследования и 
разработка тактических операций по делам 
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4) розроблення структури так-
тичної операції як комплек-
су впорядкованих дій і заходів;  
5) формування складу учасників 
тактичної операції, проведен-
ня розподілу їх функціональ-
них обов’язків; 6) визначення 
початку і завершення тактич-
ної операції, а також строків ви-
конання окремих слідчих дій, 
оперативно-розшукових, орга-
нізаційних та інших заходів; 
7) здійснення тактичної опера-
ції з урахуванням розробленої 
структури, складу учасників, 
наявних ресурсів, визначених 
строків; 8) підведення проміж-
них підсумків і внесення, за 
умов необхідності, корективів 
щодо реалізації тактичної опе-
рації з метою отримання бажа-
ного результату. 

Отже, формалізація процесу 
розслідування та судового роз-
гляду злочинів передбачає виді-
лення в цьому єдиному процесі 
чітких етапів послідовного роз-
витку діяльності слідчого (суд-
ді), що визначаються загаль-
ними завданнями тактичного 
характеру, вирішення яких по-
стійно повинно здійснюватись 
в ході цієї діяльності. Це ство-
рює умови для визначення су-
купності тактичних засобів, які 
найдоцільніше використовува-
ти при вирішенні кожного ти-
пового тактичного завдання.  

несовершеннолетних // Алгоритмы и орга-
низация решений следственных задач: сб. 
науч. тр. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-
та, 1982. – С. 72.

У цьому сенсі особливого зна-
чення набуває окремий криміна-
лістичний комплекс – тактична 
операція. Ось чому прогресивна 
тенденція формалізації процесу 
розслідування злочинних діянь 
може бути реалізована за умов 
розроблення і впровадження у 
практику слідчої та судової ді-
яльності типових тактичних 
операцій. 

Разом з тим, запроваджен-
ня ідеї формалізації, створен-
ня і пропонування відповідних 
шаблонів у вигляді програм і 
алгоритмів з метою оптиміза-
ції процесу кримінального про-
вадження жодним чином не 
повинно протиставлятися твор-
чому підходу й не позбавляти 
слідчого (суддю) індивідуально-
сті, професіоналізму мислення. 
Як зазначає В. А. Журавель, 
«криміналістичні алгоритми і 
програми розслідування мають 
бути розроблені у такий спосіб, 
щоб вони стимулювали ділову 
активність слідчого, істотно по-
легшували його розумову діяль-
ність, забезпечували швидкість 
прийняття ним рішень з ураху-
ванням усіх без винятку реко-
мендацій криміналістики і ви-
мог чинного законодавства»1. 
У свою чергу Т. О. Сєдова пере-
конана в тому, що використан-
ня типових програм не пере-
шкоджає, а, навпаки, створює 
більший простір для творчого  

1 Журавель В. А. Криміналістичні методики: 
сучасні наукові концепції : монографія. – Х.: 
Вид. агенція «Апостіль», 2012. – С. 249.
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7 процесу, тому що звільняє ро-
зумову діяльність слідчого від 
рутинного, типового, повсяк-
денного1. І. Ф. Герасимов ствер-
джував, що алгоритмічність дій 
у рамках тактичної операції, 
безумовно, виправдана, але не 
слід забувати й про індивіду-
альні особливості кожної кри-
мінальної справи та ситуаційні 
чинники2.

Зазначене зайвий раз пере-
свідчує, що індивідуальність 
і неповторність розслідування 
(судового розгляду) конкретного 
злочину, з одного боку, і немож-
ливість типізації «без залишку» 
усіх можливих ситуацій, версій, 
завдань і пропонування до них 
відповідних програм, алгорит-
мів, типових операцій, з іншого, 
не дозволяє говорити про повну 
«технологічність», тобто стовід-
соткову формалізацію розсліду-
вання та судового провадження 
в цілому і розв’язання тактич-
них завдань, зокрема. У зв’яз-
ку з цим у слідчій та судовій ді-
яльності вагомим залишається 
творчий підхід, де, передусім, 
виокремлюється вміння адапту-

1 Седова Т. А. Проблемы алгоритмизации оце-
ночной деятельности следователя // Проб- 
лемы прогнозирования, организации и ин-
формационного обеспечения предваритель-
ного следствия : межвуз. науч. сб. – Уфа : 
Изд-во Башк. ун-та, 1989. – С. 61.
2 Герасимов И. Ф. Тактические операции 
как форма взаимодействия органов предва-
рительного следствия и дознания // Такти-
ческий операции и эффективность рассле-
дования: сб. науч. тр. – Свердловск: Изд-во 
Свердлов. юрид. ин-та, 1986. – С. 4-6.

вання типових рекомендацій до 
умов конкретного процесу досу-
дового розслідування та судово-
го провадження.

Крім того, принципи та ідеї 
алгоритмізації і програмування 
набувають особливого значення 
ще й тому, що виникає об’єктив-
на можливість їх реалізації засо-
бами комп’ютерної техніки. Се-
ред напрямів комп’ютеризації 
тактичних операцій можна за-
пропонувати розроблення моду-
ля з умовною назвою «тактичні 
операції» у структурі автомати-
зованого робочого місця слідчо-
го. Формування такого модуля і 
можливість звернення до нього 
як своєрідного довідково-кон-
сультаційного посібника для 
практичних працівників могло 
б стати тим необхідним засобом 
оперативного одержання інфор-
мації, який реально сприятиме 
підвищенню рівня ефективнос-
ті кримінального провадження.

Таким чином, проблеми фор-
малізації розслідування злочи-
нів та судового провадження, її 
окремих елементів в першу чер-
гу обумовлені вимогами прак- 
тики, тісно пов’язані з оптиміза-
цією слідчої та судової діяльно-
сті, підвищенням рівня теоре-
тичного забезпечення процесу 
розслідування та судового роз-
гляду злочинів. Тому однією із 
найважливіших тенденцій роз-
витку сучасної криміналісти-
ки стають проблеми формаліза-
ції криміналістичних знань та 
їх застосування у практичній  
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діяльності. Формалізація орга-
нічно доповнює існуючі методи 
криміналістики і створює мож-
ливості удосконалення пізна-
вальної діяльності судово-слідчої 
роботи, підвищує ефективність 

процедур розслідування, судо-
вого провадження і позитивно 
впливає на прогностичну функ-
цію криміналістики, виступає 
методологічними засадами для 
подальших наукових пошуків.
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