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ПРОФІЛАКТИЧНА ФУНКЦІЯ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Важливою складовою формування концепції тактичних операцій є визначення функцій 
цього тактичного засобу. Водночас у криміналістиці проблема функцій тактичних операцій 
залишається дискусійною, ці питання розглядаються фрагментарно або в порядку постанов
ки проблеми. Тому розроблення і дослідження зазначених питань слід вважати пріоритетним 
напрямом формування концепції тактичних операцій.

На наш погляд, під функціями тактичних операцій слід розуміти систему властивостей, 
що відбивають і обумовлюють роль і призначення цього тактичного засобу для оптимізації 
процесу досудового розслідування і судового розгляду в цілому і вирішення тактичних (про
міжних) завдань щодо певних слідчих (судових) ситуацій зокрема.

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 індивідуальності надають 
їй особливої спрямованості, теоретичної або прикладної цінності. Зміст функцій становить оп
тимальний комплекс процесуальних і непроцесуальних дій та заходів, спрямованих на вирішен
ня окремих тактичних завдань, через які тактична операція впливає на слідчу ситуацію і через 
які розкривається її призначення. З’ясування змісту функцій дає відповідь на запитання: а) як 
функціонує тактична операція; б) який вплив вона здійснює, яка її роль і призначення; в) в який 
спосіб тактична операція здійснює розв’язання тактичного завдання на певному етапі криміна
льного провадження в тій чи іншій слідчій (судовій) ситуації. Із цього приводу В. С. Зеленецький 
справедливо зазначав, що охарактеризувати функцію — значить виділити й описати характерну її 
рису, ту, яка є головною, суттєвою, без якої вона втратить свою якісну визначеність, самостій
ність, не буде відрізнятися від інших функцій [2, с.126].

З нашої точки зору, заслуговують на увагу дослідження функцій тактичних прийомів В.Ю. 
Шепітька [10, с. 63-68], який виокремлює такі функції як пізнавальна, прогностична, комунікати
вна, регулятивна. Розвиваючи такий підхід і беручи до уваги, що в процесі проведення тактичної 
операції функції відображають основні напрями діяльності, роль і призначення цих тактичних 
засобів у процесі розслідування та судового розгляду злочинів, логічним є більш докладний роз
гляд змісту саме основних функцій діяльнісної спрямованості (пізнавальної, прогностичної, ре
гулятивної, організаційної, конструктивної, пошукової, профілактичної*).
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Профілактична функція тактичних операцій проявляється у процесі реалізації профілак
тичної діяльності слідчого, судді і полягає у виявленні причин та умов, що сприяють вчи
ненню злочинів; вжитті заходів щодо їх усунення; здійсненні психологічного впливу на різні 
категорії учасників розслідування з мстою корекції їх небажаної позиції чи поведінки. Реалі
зація цієї функції передбачає розробку конкретних заходів, чітку систему рекомендацій із 
встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню даного різновиду злочинних діянь, за ра
хунок проведення як окремих слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових. превенти
вних та інших заходів, так і відповідних тактичних операцій [1, с. 145-147]. При цьому остан
ні виконують не повний спектр профілактичних заходів слідчого, а лише організаційно- 
тактичні завдання попередження злочинів [7, с. 13].

Варто зазначити, що, не дивлячись на відсутність у новому КПК України спеціальної но
рми щодо необхідності здійснення профілактичної діяльності, на практиці така діяльність все 
одно може і повинна здійснюватися. Згідно з ч. 2 ст. 91 КПК України до обставин, що підля
гають доказуванню у кримінальному проваджені, віднесено винуватість обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального 
правопорушення [5, с.266]. В числі цих обставин знаходяться й причини того чи іншого зло
чину, оскільки доказування обставин, що характеризують особу обвинуваченого, і причин, 
що сприяли вчиненню злочину, тісно пов’язані. До того ж, встановлення причин і умов, що 
сприяли вчиненню злочину, у певних ситуаціях можна розглядати як окреме тактичне за
вдання, розв’язання якого потребує застосування певних тактичних засобів (тактичних при
йомів, тактичних комбінацій, тактики слідчих (розшукових, оперативно-розшукових, судо
вих та ін.) дій, тактичних операцій тощо.

У зв’язку з цим ми солідарні з пропозицією А. В. Дулова, який, враховуючи важливість і 
значущість встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочинів, а також необхід
ність їх усунення криміналістичними засобами, цілком обгрунтовано пропонує вирішення 
таких завдань шляхом провадження не окремих розрізнених слідчих дій, а за допомогою 
проведення тактичної операції з умовною назвою «Профілактика», що випливає з такого: а) 
профілактична діяльність є складовою частиною розслідування, яка передбачає необхідність 
вирішення самостійного завдання, що визначає спрямованість використання слідчим тактич
них засобів; б) для його вирішення слідчому необхідно провести комплекс слідчих та інших 
дій, з активним залученням оперативних працівників міліції, представників інспекцій, реві
зійних служб, громадських організацій, спрямовуючи при цьому їх на виявлення причин та 
умов, що сприяли вчиненню злочину; в) для вирішення поставленої мети всі дії слідчого та 
інших осіб мають здійснюватися за єдиним планом [1, с. 145-146].

Підтримуючи таку позицію, Г. А. Матусовський зазначає, що успішна профілактична дія
льність слідчого залежить від ефективності проведення тактичних операцій, серед яких слід 
особливо вирізнити саме «виявлення обставин, які сприяють вчиненню злочину, що має ви
ражену профілактичну спрямованість» [8, с. 36]. Тому виокремлення тактичних операцій 
профілактичної спрямованості та їх проведення в ході розслідування злочинів сприяють до
сягненню загальних цілей профілактичної діяльності слідчого.

Отже, ефективним засобом вирішення превентивних завдань кримінального провадження 
слід визнати проведення тактичних операцій, спрямованих на встановлення причин і умов, 
що сприяли вчиненню злочинів. Цей висновок було підтримано й іншими вченими- 
криміналістами. Зокрема, на доцільність реалізації профілактичних функцій слідчого за ра
хунок проведення спеціально розроблених тактичних операцій у своїх роботах вказували О. 
В. Лапін [6, с. 18-19], В. Ф. Ханін [9, с. 16-17], Я. М. Коротянець [3, с. 16-19], А. Ф. Волобуєв, 
В. А. Журавель, С. В. Веліканов та ін. Разом з тим необхідно звернути увагу на те, що прак
тичні працівники не поділяють оптимізму науковців стосовно доцільності використання та
кої тактичної операції, як «Профілактика». Лише 9 % слідчих виявили зацікавленість до її 
проведення, а 24 % - негативне або байдуже ставлення, що зайвий раз свідчить про недоліки 
в організації профілактичної роботи в правоохоронних органах та необхідність більш широ
кого впровадження наукових підходів до активізації цього напряму діяльності слідчих під
розділів [4, с. 170].

Таким чином, тактичні операції за сферою, напрямами тактичного впливу та діапазоном 
застосування у процесі досудового розслідування та судового розгляду злочинів є багатофу
нкціональними організаційно-тактичними засобами здійснення кримінального провадження, 
які ефективно використовуються для вирішення окремих тактичних завдань і мають певне 
призначення, обумовлене слідчою (судовою) ситуацією і спрямованістю системи процесуа
льних і не процесуальних дій та заходів. При цьому діяльність з розслідування та судового 
розгляду злочинів шляхом реалізації тактичних операцій - це не хаотичний набір функцій, а 

136



система, якій притаманні єдність і цілісність, які відображаються у внутрішніх проявах стру
ктурних компонентів, зв’язків, відносин і зовнішніх напрямах проведення тактичних опера
цій. Тому функціональне призначення тактичних операцій слід розглядати як систему функ
цій, які перебувають у взаємодії, взаємозв’язку, що забезпечує оптимізацію та ефективність 
процесу кримінального провадження.
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