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ТАКТИЧНА ОПЕРАЦІЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНОЇ 
ФУНКЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Сучасний етап розвитку теорії тактичних операцій потребує глибокого осмислення і пода
льшої розробки ще недостатньо досліджених на сьогодні питань тактичних операцій у кри
міналістичній доктрині, зокрема: організації тактичних операцій, розробки їх структури, ви
значення системи дій алгоритмічного характеру; вплив слідчих ситуацій на вибір тактики 
проведення тактичних операцій; тактико-психологічні проблеми, які виникають у процесі 
взаємодії учасників даних операцій; можливості законодавчої регламентації проведення так
тичних операцій, у тому числі і проблематика функцій тактичних операцій.

Отже, уніфікація поглядів на функції тактичних операцій, формування їх системи, визна
чення змісту, у тому числі й конструктивної функції, дає можливість правильно визначити 
напрями та перспективи усіх подальших досліджень, спрямованих на формування концепції 
тактичних операцій у криміналістиці [5, с. 9].

У етимологічному значенні термін «функція» містить багато аспектів. Під функцією у за
гальноприйнятому значенні зазвичай розуміють обов’язок, коло діяльності, призначення чо
го-небудь або кого-небудь, виконувана робота ким-небудь, призначення у системі [2, с. 718], 
роль, значення чого-небудь [3, с. 1335]. Найчастіше цей термін вживається при відображені 
основного напряму діяльності.

У сучасній філософській літературі термін «функція» (від лат. functio — здійснення, вико
нання, вчинення) застосовується у різних значеннях. У більшості джерел це поняття визнача
ється як взаємозв’язок двох або групи об’єктів, у якому зміна одного з них супроводжується 
змінами іншого [4, с. 22-25]. В іншому випадку функція трактується як зовнішній прояв влас
тивостей якого-небудь об’єкта в певній системі відносин або як вплив одного на інший еле
мент цілісної системи, а також її взаємодія з іншими системами (речами), що забезпечує її 
стійке існування [9, с. 48].

У теорії систем функції відображають поведінку системи, причому ця поведінка при поз
наченні її функцій стає упорядкованою, закономірною та організованою, тому функції явля
ють собою напрями активності системи, яка взаємодіє з середовищем [7, с. 132-137]. У 
зв’язку з цим слушними слід визнати зауваження В. Г. Афанасьева стосовно того, що функ
ція являє собою прояв властивостей, якостей системи у взаємодії з іншими об’єктами систе
много та несистемного порядку, є відображенням певної відносно стійкої реакції системи на 
зміну її внутрішнього стану та її внутрішнього середовища, реакцією на впливи із середини 
та ззовні, своєрідним специфічним способом поведінки системи [1, с. 133].

Попри наявності певних розбіжностей у визначенні поняття «функція» воно, будучи зага- 
льнонауковим, має відображати те загальне, суттєве, що властиве позначуваному ним явищу, 
предмету, категорії. Тому під функцією у найбільш узагальненому вигляді слід розуміти 
«певні властивості об’єкта», «його роль і призначення», «певний вид діяльності». Ці підходи 
втілюються у криміналістичних дослідженнях. Так, В. Ю. Шепітько справедливо зазначає, 
що визначення функціональної спрямованості тактичних прийомів указує на необхідність 
з’ясування їхньої ролі та призначення [8, с. 63]. Це повною мірою стосується і тактичних опе
рацій, тобто визначення функціональної спрямованості тактичних операцій обумовлює необ
хідність з’ясування їх ролі та призначення у процесі розслідування злочинів.

Таким чином, під функціями тактичних операцій слід розуміти систему властивостей, що 
відбивають і обумовлюють роль і призначення цього тактичного засобу для оптимізації про
цесу досудового розслідування і судового розгляду в цілому і вирішення тактичних (проміж
них) завдань щодо певних слідчих (судових) ситуацій зокрема.
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Варто зауважити, що у системі функцій тактичних операцій вагоме значення набуває 
конструктивна функція цих організаційно-тактичних засобів, що передбачає необхідність 
окремого її розгляду.

Передусім, слід зауважити, що конструктивна функція тактичних операцій пов’язана з ро
зумовою діяльністю слідчого, судді по плануванню здійснення комплексу дій для досягнення 
намічених цілей. Як зазначає В. О. Коновалова, визначити напрям розслідування це значить 
визначити комплекс дій, які є необхідними і оптимальними для встановлення обставин, 
пов’язаних з подією злочину [6, с. 174].

Реалізація конструктивної функції тактичних операцій проявляється у можливості ство
рення в результаті планування уявної моделі майбутньої діяльності з розслідування злочинів, 
елементами якої є комплекси процесуальних і непроцесуальних дій та заходів. Вказана уявна 
модель фіксується у плані розслідування, інших допоміжних матеріалах (схемах, графіках і 
т.д.) і конкретизується у плані проведення тактичної операції. Керуючись планом, слідчий 
отримує можливість послідовно вирішувати окремі тактичні завдання, які виникають у про
цесі розслідування, шляхом проведення тактичних операцій, одночасно перевіряти слідчі 
версії, раціонально використовувати час, своєчасно коригувати план та належним чином оці
нювати його результати. Наявність плану дозволяє слідчому, прокурору більш цілеспрямо
вано проконтролювати хід розслідування, проведення тактичних операцій.

Конструктивна діяльність слідчого, судді в цілому полягає в уявному представленні її хо
ду і результатів. Вона передбачає поточний і завершальний аналіз всієї зібраної інформації і 
висунення на основі цього аналізу слідчих (судових) версій, які пояснюють подію, що відбу
лася. За їх допомогою слідчий (суддя) перевіряє достовірність створеної конструкції. Своє 
реальне втілення конструктивна діяльність одержує у плануванні, результати якого відобра
жаються в планах досудового розслідування, у планах проведення слідчих (судових) дій, та
ктичних операцій. Ідеться про втілення розумової діяльності у певних конструкціях, відпові
дно до яких буде здійснюватися діяльність з розслідування, судового розгляду злочинів. Такі 
конструкції є ситуаційно обумовленими й у процесі виконання діяльності можуть змінюва
тися, до них можуть вноситися певні корективи.

Конструктивна діяльність з моделювання і реалізації тактичних операцій має певну спе
цифіку, оскільки передбачає не лише відібрання та композицію всього зібраного доказового 
матеріалу, а й здійснення планування як провадження тактичної операції в цілому (плану
вання системи та послідовності процесуальних і непроцесуальних дій та заходів), так і пла
нування проведення окремих слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій, 
оперативно-розшукових та інших заходів у межах реалізації тактичної операції, а інколи й 
планування змісту майбутньої діяльності самих учасників тактичної операції. Саме в цьому 
вбачається ускладненість реалізації конструктивної функції тактичних операцій, що перед
бачає потребу у більш докладному дослідженні зазначеної проблематики.

Таким чином, кожна функція тактичної операції специфічна, має лише їй властивий зміст 
і об’єкт впливу, виконує в процесі функціонування таку роль і призначення, які в силу інди
відуальності надають їй особливої спрямованості, теоретичної або прикладної цінності. Зміст 
функцій становить оптимальний комплекс процесуальних і непроцесуальних дій та заходів, 
спрямованих на вирішення окремих тактичних завдань, через які тактична операція впливає 
на слідчу ситуацію і через які розкривається її призначення. У свою чергу тактичні операції 
за сферою, напрямами тактичного впливу та діапазоном застосування у процесі досудового 
розслідування та судового розгляду злочинів є багатофункціональними організаційно- 
тактичними засобами здійснення кримінального провадження, які ефективно використову
ються для вирішення окремих тактичних завдань і мають певне призначення. Тому функціо
нальне призначення тактичних операцій слід розглядати як систему функцій, які перебува
ють у взаємодії, взаємозв’язку, що забезпечує оптимізацію та ефективність процесу криміна
льного провадження. Ці концептуальні положення є відправними при побудові та реалізації 
тактичних операцій.
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