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Система функцій тактичних операцій являє собою багатоаспектне ут- 
ворення, досить складну систему, яка визначає сукупність функцій, які 
виконуються при реалізації даних тактичних засобів. На перший погляд 
здається, що функції тактичних операцій настільки багатогранні, що не під
даються систематизації та класифікації. Насправді такий висновок є помил
ковим. Ілюзію безкінечної множинності видів створює множинність систем, 
які придають функціям індивідуальну неповторність. Тому тактичні операції 
за сферою, напрямками тактичного впливу та діапазоном застосування у 
процесі розслідування злочинів є багатофункціональними організаційно- 
тактичними засобами здійснення досудового розслідування, які ефективно 
використовуються для вирішення окремих тактичних завдань і мають бага
тофункціональне призначення.

Дослідження та розробка системи функцій тактичних операцій перед- 
бачає врахування положень теорії систем та системного аналізу, які ство- 
рюють умови для структурно-функціонального аналізу (В.Г. Афанасьев, 1980; 
П.К. Анохін, 1980; Ю.Г. Марков, 1982; КВ. Судаков, 1984; Ю.П. Сурмін, 
2003 та ін.). Крім цього, на наш погляд, у цьому напрямку необхідно вра
ховувати наукові розробки у криміналістичній літературі стосовно класи- 
фікації функцій тактичних засобів (А.В. Дулов, 1979; І.М. Комаров, 2002; 
В.Ю. Шепітько, 2007 та ін.).

Виходячи з вищенаведеного, за положенням та відносинами функцій у 
тактичній операції їх можна класифікувати на: а) внутрішні (регулюють 
процеси всередині системи, властиві для внутрішнього змісту окремої так- 
тичної операції); б) зовнішні (орієнтовані на реалізацію цілей системи, взає- 
модію з об’єктами впливу та слідчими ситуаціями). Вони відбивають прояви 
властивостей, ролі та функціонального призначення тактичних операцій, які 
спрямовані ,на вирішення окремих тактичних завдань, ситуаційно обумовлені 
та пов’язані з об’єктами впливу і відображають основні напрямки діяль- 
ності у процесі проведення таких тактичних засобів під час розслідування 
злочинів.
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Різновидами внутрішніх функцій тактичних операцій можуть бути на
ступні: 1) розпорядча (полягає у тому, що тактична операція має у своєму 
розпорядженні певні структурні компоненти, комплекс слідчих, опера- 
тивно-розшукових, організаційних та інших дій, визначає їх місце у струк
турі операції, встановлює певний порядок та послідовність їх виконання);
2) координації та погодження (завдяки таким функціям здійснюються узгод
жені спільні дії компонентів тактичної операції, спрямовані на вирішення 
окремого тактичного завдання, погоджене та скоординоване виконання ком
плексу слідчих та інших дій, а також відбувається узгодження та зведення 
до відповідності взаємозв’язку між компонентами, діями та заходами так
тичної операції, встановлення контакту між суб’єктами її проведення тощо);
3) субординації та підпорядкування (виражають систему підпорядкування, 
залежності одного компоненту тактичної операції, її дії або заходу, від інших, 
а також визначають розподіл між компонентами тактичних операцій су- 
бординаційних відносин та взаємозв’язків, підпорядкованих та ситуаційно 
обумовлених окремими проміжними тактичним завданням); 4) контролююча 
(здійснює перевірку, контроль відповідності структурних компонентів так
тичної операції певним тактичним завданням, необхідних для їх вирішення в 
тій чи іншій слідчій ситуації, а також забезпечує їх відповідність моральним 
засадам кримінального судочинства та дотримання принципам побудови і 
реалізації тактичних операцій); 5)цілепоглинаюча (визначає цілі функціону
вання та розвитку системного утворення «тактична операція» та її окремих 
компонентів, які підпорядковані вирішенню окремих тактичних завдань роз
слідування і взагалі встановлення істини по справі).

Зовнішні функції тактичних операцій представляють собою активні, спря
мовані впливи системи на зовнішнє середовище для досягнення поставлених 
цілей. Вони орієнтовані на реалізацію цілей системи, забезпечують зовнішні 
результати реалізації тактичної операції, взаємодію з зовнішньою середою 
та вплив на них.

Зовнішні функції тактичних операцій можуть бути декількох видів. 
Підставами класифікацій можуть бути:

1) за ступенем узагальнення та основними напрямками діяльності: 
а) загальні, які. виходять за рамки ізольованої дії, характерні для ряду, 
комплексу процесуальних та непроцесуальних дій, відображають основні 
напрямки діяльності у процесі проведення тактичної операції, роль та при
значення таких тактичних засобів у процесі розслідування злочинів. До 
загальних функцій тактичних операцій можна віднести: пізнавальну, про
гностичну, регулятивну, організаційну, конструктивну, комунікативну, пошу
кову, профілактичну; б) окремі, які являють собою відбиття, диференціацію 
(розділення та розчленування) тих чи інших загальних функцій, пов’язаних 
зі специфікою тактичної операції, спрямованих на вирішення окремих так
тичних завдань і обумовлених слідчою ситуацією. Так, у процесі проведення 
тактичних операцій: «Груповий обшук», «Початковий — повторний обшук», 
«Обшук — затримання», «Допущення обшуку з негативним результатом» 
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загальні функції таких тактичних операцій (пошукова, конструктивна, органі- 
заційна та ін.) можуть знаходити свій прояв в окремих функціях, зокрема 
таких як: функція встановлення психологічного контакту з обшукуємим і 
отримання від нього пошукової інформації; функція усунення протидії особи, 
що обшукують; функція визначення добровільності видачі об’єктів обшуку; 
функція стимулювання до спілкування особи, що обшукується; функція ко
ординації слідчо-оперативних (пошукових) груп тощо;

2) за обсягом функцій тактичних операцій вони можуть бути поділені 
на основні (які мають переважаюче значення в тій чи іншій тактичній опе
рації) і додаткові (які є не основними, виконують додаткову роль, призна
чення тобто набувають другорядного значення);

3) за характером часової ознаки (детермінації): а) тимчасові (викону
ються системою епізодично на певному етапі розслідування); б) постійні 
(виконуються системою постійно, на протязі певного або всього процесу 
розслідування);

4) за складом функцій: а) прості (у них виділяються окремі функ
ціональні компоненти, тактична операція виконує одну основну функцію і 
декілька додаткових); б) складні (містять декілька компонентів, тактична 
операція виконує декілька основних функцій і різноманітність додаткових);

5) за змістом функцій: а) цільові (в основі лежать їх цілі, які стоять 
перед системою, тактичні завдання, вирішення яких потребує процес роз
слідування); б) рольові (ролі, які виконує система, учасники проведення 
тактичних операцій). А.В. Дулов (1979) зазначає, що у структурі операції 
виокремлення функціональної підструктури забезпечує глибоке вивчення 
проблем взаємодії між різними особами, які приймають участь у проведенні 
тактичної операції. Кожний тактичний засіб реалізується через дії людей 
— функції при проведенні тактичної операції; в) діяльнісні (напрямки діяль
ності системи, види діяльності по розслідувані злочинів шляхом проведення 
тактичних операцій). Вони відображають основні напрямки діяльності у про
цесі проведення тактичної операції, роль та призначення таких тактичних 
засобів у процесі розслідування злочинів. До таких функцій тактичних 
операцій можна віднести: пізнавальну, прогностичну, регулятивну, органі
заційну, конструктивну, комунікативну, пошукову, профілактичну. Вони і є 
загальними функціями.

Запропонована класифікація функцій тактичних операцій є рухомою, 
вільною, відкритою системою, де всі її елементи, підстави класифікацій 
можуть одночасно розглядатись з позиції відображення у ній різних за
кономірностей і кожна функція знаходить своє місце у процесі підготовки 
та реалізації тактичних операцій у тих чи інших слідчих ситуаціях. Тому 
розглянуті підстави класифікації функцій тактичних операцій не виключають, 
а відповідно доповнюють або продовжують один одного.

Названі функції складають систему функцій тактичних операцій, тобто 
єдиний цілісний комплекс явищ (самих функцій) та процесів (зв‘язків між 
ними), що відображає суттєві сторони, природу, сутність та функціональне 
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призначення розглядуваних тактичних засобів. Системність функцій так
тичних операцій вбачається передусім у їх єдності. Основний сенс існування 
системи функцій тактичних операцій, ролі та призначення їх у слідчій діяль
ності по вирішенню окремих проміжних завдань полягають не у самоцілі, а 
лише у єдності, яка обумовлена взаємозв'язками і взаємозалежностями між 
функціями як елементами системи розслідування.

Таким чином, діяльність по розслідувані злочинів шляхом реалізації так
тичних операцій — не хаотичний набір функцій, а система, якій притаманні 
єдність і цільність, які відображаються у внутрішніх проявах структурних 
компонентів, зв’язків, відносин та зовнішніх напрямках проведення тактичних 
операцій. Заслуговують на увагу не тільки розмежування, виокремлення ок
ремих функціями, але їх взаємодія. Тому функціональне призначення тактичних 
операцій слід розглядати як систему функцій, які знаходяться у взаємодії, 
взаємозв’язку, що забезпечує оптимізацію, ефективність процесу розслідування.
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