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Статтю присвячено дослідженню спостереження за особою, річчю або місцем із позицій криміналістичної тактики, розробленню 
криміналістичних особливостей проведення цієї негласної слідчої дії. У статті містяться теоретичні положення щодо тактики проведення 
спостереження за особою, річчю або місцем, сформульовані в результаті аналізу судово-слідчої практики останніх двох років, наукових 
досліджень із питань криміналістики та оперативно-розшукової діяльності. У статті охарактеризовано такі підготовчі дії як визначення 
мети й необхідності проведення (фактичні та юридичні підстави) дії, об’єкта спостереження, спеціальних технічних засобів для реалізації 
спостереження, учасників дії. Доводиться, що на робочому етапі проведення спостереження можна виділити форми і способи його ор
ганізації, порядок фіксації об’єкта, тактичні засади спостереження. У роботі автори стверджують, що як один із найбільш ефективних та 
універсальних засобів розслідування спостереження вимагає від слідчого й оперативного працівника високого професіоналізму.

Ключові слова: візуальне спостереження, засіб криміналістичної тактики, негласна слідча (розшукова) дія, оперативно-розшуковий 
захід, спостереження за особою, річчю або місцем, тактичні особливості, тактичний прийом.

Статья посвящена исследованию наблюдения за лицом, вещью или местом с позиций криминалистической тактики, разработке 
криминалистических особенностей проведения этого негласного следственного действия. В статье содержатся теоретические положе
ния относительно тактики проведения наблюдения за лицом, вещью или местом, сформулированные в результате анализа судебно
следственной практики последних двух лет, научных исследований по вопросам криминалистики и оперативно-розыскной деятельности. 
В статье охарактеризованы такие подготовительные действия, как определение цели и необходимости проведения (фактические и 
юридические основания) действия, объекта наблюдения, специальных технических средств для реализации наблюдения, участников 
действия. Выходит, что на рабочем этапе проведения наблюдения можно выделить формы и способы его организации, порядок фикса
ции объекта, тактические основы наблюдения. В работе авторы утверждают, что как одно из наиболее эффективных и универсальных 
средств расследования наблюдение требует от следователя и оперативного работника высокого профессионализма.

Ключевые слова: визуальное наблюдение, средство криминалистической тактики, негласное следственное (розыскное) действие, 
оперативно-розыскные мероприятия, наблюдение за лицом, вещью или местом, тактические особенности, тактический прием.

The article studies the observation of a person or thing from the point of destination forensic tactics, development of forensic specifics of 
this tacit investigative action. This paper contains theoretical propositions about tactics of observation of a person or thing the place stated in the 
analysis of forensic practice the last two years, research on forensic and investigative operations. The article described the following preparatory 
steps as defining the purpose and need for (factual and legal grounds) action, object of observation, special equipment for the implementation 
of surveillance, the action. We have that on your point of observation can provide forms and ways of organization, order fixing the object, 
tactical principles of observation. In this paper, the authors argue that as one of the most effective and versatile means of investigation requires 
observation of the investigator and the operative worker high professionalism.

Key words: visual observation, means of forensic tactics, tacit investigative (detective) action, operational-search measure, observation 
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Втілюючи визначальні гуманістичні ідеї, світові 
та європейські демократичні цінності у сфері забезпе
чення основних прав і свобод людини і громадянина, а 
також сучасний досвід правоохоронної діяльності про
відних демократичних країн, у новому Кримінальному 
процесуальному кодексі України (далі КПК) законода
вець здійснює революційний крок - упровадження до 
системи досудового розслідування негласних слідчих 
(розшуковик) дій. Дослідженню негласних слідчих 
(розшуковик) дій були присвячені праці як вітчизня
них, так і зарубіжних учених, зокрема, Б.І. Бараненка, 
Б.Т. Бєзлєпкіна, А.В. Белоусова, В.В. Гевка, В.А. Глазко
ва, В.А. Дашка, Е.О. Дідоренка, І.М. Дороніна, С.Ю. Іль- 
ченка, Ю.П. Кобєца, Є.Г. Коваленка, І.П. Козьякова, 
В.А. Колесніка, М.І. Курочки, А.О. Ляша, В.Т. Малярен- 
ка, В.І. Ніндипової, М.А. Погорецького, В.А. Селюкова, 
Г.П. Середи, В.М. Тертишника, А.Г. Цветкова. Проте в 
науковій криміналістичній літературі питання щодо ви
вчення негласних слідчих (розшуковик) дій із позицій 
криміналістичної тактики ще не набуло належного ви

світлення. Це повного мірою стосується спостереження 
за особою, річчю або місцем як одного з ефективних 
засобів криміналістичної тактики.

Враховуючи практичні проблеми використання в досу- 
довому розслідуванні можливостей оперативно-розшуко
вої діяльності, відсутність ґрунтовних наукових криміна
лістичних досліджень із питань тактики спостереження, 
метою цієї статті є дослідження спостереження за особою, 
річчю або місцем із позицій криміналістичної тактики, 
щоб визначити криміналістичні особливості проведення 
цієї негласної слідчої дії.

Негласне спостереження як метод отримання інфор
мації має давню історію. У СРСР служба зовнішнього 
спостереження функціонувала у складі органів державної 
безпеки(з 1954 р. це 7-ме управління КДБ), а з 1938р.-йу 
складі карного розшуку. У МВС СРСР службою зовнішньо
го спостереження опікувалося 7-ме управління. У 1991 р. 
у Росії було створено Оперативно-пошукове управління 
МВС РФ, підпорядковане підрозділу зовнішнього спо
стереження регіональних органів внутрішніх справ. Нині 
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негласне спостереження можна трактувати як оперативно- 
розшуковий засіб та як негласну слідчу дію, що є засобом 
криміналістичної тактики.

Негласне спостереження (заст. - зовнішнє спостере
ження; сленг - стеження, наружка, хвіст) - комплекс за
ходів, які проводять оперативні служби в межах оператив- 
но-розшукової діяльності з прихованого, негласного або 
зашифрованого візуального спостереження за особою, що 
становить оперативний інтерес, із метою отримання про 
неї та її спосіб життя (середовище, житло, маршрути пере
сувань тощо) максимально повної інформації [1].

Щодо спостереження як негласної слідчої дії, то для 
пошуку, фіксації й перевірки під час досудового розсліду
вання тяжкого або особливо тяжкого злочину відомостей 
про особу та її поведінку або тих, із ким ця особа кон
тактує, певну річ чи місце в публічно доступних місцях 
може проводитися візуальне спостереження за вказаними 
об’єктами або візуальне спостереження з використанням 
відеозапису, фотографування, спеціальних технічних за
собів для спостереження [2]. У ч. 1 ст. 269 КПК чітко ви
значено мету й названо засоби проведення цієї негласної 
слідчої (розшукової) дії. Мета полягає в пошуку, фіксації 
та перевірці під час досудового розслідування тяжкого або 
особливо тяжкого злочину відомостей про особу та її по
ведінку або тих, із ким ця особа контактує, щодо певної 
речі або місця в публічно доступних місцях, що стосується 
вчинення кримінального правопорушення. Спостережен
ня ж як таке за вказаними об’єктами може здійснюватися 
із застосуванням спеціальних технічних засобів (біноклів, 
приладів нічного бачення тощо). Тому спостереження за 
особою, річчю або місцем у контексті ст. 269 КПК України 
та криміналістичної тактики можна розуміти як негласну 
слідчу (розшукову) дію, що полягає у візуальному спосте
реженні за цими об’єктами в публічно доступних місцях 
(місцях постійного проживання, тимчасового перебування 
об’єктів спостереження, транспортних засобах, які вико
ристовуються для пересування об’єктів) із застосуванням 
фото- й відеозйомки, спеціальних технічних засобів для 
спостереження з метою пошуку й фіксації відомостей, що 
можуть використовуватися в доказуванні та забезпеченні 
інших слідчих і процесуальних дій у ході досудового роз
слідування тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Для чіткої й ефективної реалізації кожної негласної 
слідчої дії необхідне визначення тактичних засад її прове
дення, конкретних тактичних прийомів. У межах тактики 
слідчої дії криміналісти акцентують увагу на визначенні 
узагальнених етапів проведення слідчих дій, зокрема ви
діляючи такі: 1) підготовка до проведення дії (підготовчий 
етап); 2) безпосереднє проведення дії (робочий етап); 3) 
фіксація перебігу й результатів дії. З огляду на це, впоряд
куємо дії, що реалізуються в ході підготовки й безпосеред
нього спостереження.

На підготовчому етапі до проведення будь-якої слідчої 
дії перед слідчим стоїть завдання щодо визначення мети й 
необхідності проведення (фактичні та юридичні підстави) 
дії, спеціальних технічних засобів, учасників дії та інших 
питань щодо реалізації слідчої дії залежно від її специ
фіки. У результаті аналізу наукової літератури з питань 
криміналістичної тактики й оперативно-розшукової діяль
ності впорядкуємо тактичні завдання візуального спосте
реження таким чином:

1) завдання, спрямовані на збирання доказової інфор
мації проти конкретної особи: попередження і припинен
ня злочинної діяльності осіб, за якими ведеться спосте
реження, та їх зв’язків; виявлення й фіксація злочинної 
діяльності підозрюваних осіб та їх злочинних зв’язків;

2) завдання, спрямовані на створення сприятливих 
умов для розслідування: визначення місцеперебування 
конкретних злочинців, які переховуються від слідства й 
суду, засуджених, котрі ухиляються від покарання, а також 
осіб, безвісти відсутніх; вивчення способу життя й пове

дінки об’єктів спостереження, їх звичок і маршрутів руху 
з метою використання цих відомостей в оперативно-роз- 
шуковій та слідчій діяльності; забезпечення проведення 
окремих оперативно-розшукових заходів і слідчих дій; за
безпечення безпеки працівників правоохоронних органів 
та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві;

3) завдання, спрямовані на встановлення окремих фак
тів: виявлення злочинних зв’язків об’єктів спостережен
ня, з якими вони вступають у контакт; виявлення схованок 
знарядь і засобів учинення злочинів, предметів посягання; 
виявлення місць концентрації антигромадських елемен
тів, зберігання і збуту викраденого, забороненого та ін
ших місць, які становлять слідчий інтерес; виявлення при
чин та умов, що сприяють скоєнню конкретних злочинів 
[3,с. 145-153].

Об’єктами візуального спостереження можуть бути:
- особи, які проходять за оперативно-розшуковими 

справами, та особи, які перебувають під адміністративним 
наглядом міліції; підозрювані;

- рідні і знайомі злочинців, якщо є підстави припусти
ти, що візуальне спостереження за ними дозволить знайти 
осіб, які перебувають у розшуку, або отримати інформа
цію про їх місцеперебування;

- особи, які володіють інформацією про злочини, що 
готуються чи скоєні, а також ті, які підтримують проти
правні стосунки зі злочинцями;

- інші особи та об’єкти, спостереження за якими може 
сприяти проведенню окремих оперативно-розшуковик за
ходів і слідчих дій.

Якщо йдеться про візуальне спостереження, здійсню
ване за дорученням слідчого оперативним працівником 
під час з’ясування обставин учиненого або підготовлю- 
ваного злочину, а також про збирання відомостей щодо 
протиправної діяльності підозрюваних, об’єктами можуть 
бути злочинці, що перебувають у розшуку, та особи, за 
зовнішніми ознаками яких можна дійти висновку про їх 
причетність до протиправної діяльності, а також про під
готовку до скоєння злочину.

Звернемо увагу, що слідчий повинен також перевірити 
достатність і ступінь конкретності даних про місця, де буде 
проведено спостереження, щодо окремих обставин спо
стереження. Це необхідно зробити для якнайдоцільнішого 
розташування сил і засобів фіксації в момент проведення 
спостереження. Слідчий або оперативний працівник за 
дорученням може заздалегідь самостійно ознайомитися з 
місцями проведення передбачуваної дії, а також повинен 
забезпечити наявність необхідних криміналістичних і спе
ціальних технічних засобів для реалізації спостереження.

За технічним оснащенням негласне спостереження 
може проводитися з використанням технічних засобів 
спостереження, відео- та звукозапису або без використан
ня технічних засобів. Утім це питання здебільшого сто
сується теорії спеціальної техніки, а відтак є ширшим за 
межі предмета нашого дослідження.

Робочий етап проведення спостереження характеризу
ється наявністю певних організаційних і тактичних осо
бливостей.

По-перше, залежно від умов, за яких проводяться дії 
з негласного спостереження, вони можуть набувати таких 
форм:

- приховане негласне спостереження - умови, за яких 
оперативний співробітник приховує свою присутність від 
об’єкта спостереження;

- зашифроване негласне спостереження - умови, за 
яких оперативний співробітник перебуває в безпосередній 
близькості від об’єкта, не приховуючи своєї присутності, 
проте ретельно маскуючи свої дії під слушним, що не ви
кликає в об’єкта підозри, приводом.

По-друге, за способами організації спостереження 
розподіляється на стаціонарне, рухливе й зональне (пое
тапно-територіальне). Способи спостереження необхідно 
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розглядати крізь призму оперативно-розшукової діяльнос
ті, де визначено способи зовнішнього спостереження [4]. 
Існує два способи зовнішнього спостереження: супровід
не, коли контроль за поведінкою об’єкта здійснюється з 
позицій, розміщених позаду нього (як у разі пішого пере
сування об’єкта, так і під час його поїздок в автотранспор
ті), та зустрічне, коли спостереження ведеться з позицій 
попереду об’єкта (як маршрутом слідування об’єкта, так 
і в місцях його ймовірної появи). Також доречно згадати 
кілька інших прийомів: «ланцюжок» (співробітники слі
дують за об’єктом один за одним, дотримуючись певної 
дистанції та періодично міняючись місцями, щоб уник
нути виявлення); «виделка» (спостереження за об’єктом 
здійснюється одночасно з декількох позицій), «лідируван
ня» (спостереження за об’єктом ведеться з оперативної 
автомашини, що рухається на певній відстані попереду 
автомашини об’єкта), спостереження паралельними вули
цями, випередження тощо.

По-третє, під час візуального спостереження у хроно
логічному порядку фіксуються всі переміщення, дії та кон
такти об’єкта спостереження в певні проміжки часу. Спо
стереження ведеться як за індивідом, так і за стаціонарним 
об’єктом. Негласне спостереження за особою дозволяє ви
явити її контакти, місця зустрічей, маршрути пересування, 
явні звички, спосіб життя та інші дані, необхідні для глибо
кого й усебічного вивчення особи на предмет її причетності 
до злочинної діяльності. Спостереження за стаціонарним 
об’єктом (ресторан, казино, вокзал тощо) забезпечує контр
оль відвідувачів і виявлення серед них розшукуваної осо
би, встановлення фактів вивезення чи ввезення товарів, 
виконання певних робіт чи надання послуг У практичній 
діяльності візуальне спостереження може бути поєднане з 
іншими негласними слідчими діями або оперативно-роз- 
шуковими заходами: зняттям інформації з каналів зв’язку, 
опитуванням, контрольними закупками товарів, оператив
ним пошуком, затриманням підозрюваного тощо. У таких 
випадках проведення оперативно-розшукових заходів є 
детально планованим, узгоджуваним виконавцями, контр
ольованим відповідно до закону.

По-четверте, візуальне спостереження визначається 
найбільш ефективним тоді, коли керівник оперативного 
підрозділу, начальник слідчого відділу та всі члени слідчої 
групи мають інформацію про підготовлені, вчинювані або 
вже вчинені злочини і підозрюваних осіб. Можливе поєд
нання негласних слідчих дій із різними оперативно-роз- 
шуковими і слідчими діями, що дає можливість виявити 
злочинні зв’язки учасників та роль кожного з них.

По-п’яте, спеціальні принципи оперативно-розшукової 
діяльності повинні трансформуватися в загальні тактичні 
засади проведення спостереження як негласної слідчої дії. 
Такими спеціальними принципами є безперервність, мо
більність, достовірність і повнота відображення фактів [5].

Безперервність означає, що візуальне спостереження 
здійснюється у складних динамічних умовах, які постійно 
змінюються. Об’єкти спостереження можуть пересувати
ся пішки чи різними видами транспорту. З іншого боку, 
значна кількість злочинців опанувала способом спостере
ження та прийомами контрспостереження. Через це необ
хідна така організація спостереження, яка б забезпечувала 
зниження вірогідності втрати об’єкта спостереження, не
гайне відновлення спостереження після вимушеної тим

часової перерви, фіксацію всіх дій об’єкта, пов’язаних зі 
злочинною діяльністю.

Мобільністю візуального спостереження слід вважа
ти своєчасне прийняття об’єкта під спостереження. Цей 
принцип реалізується за такої організації спостережен
ня, що передбачає вивчення місцевості, прийом і переда
чу об’єктів під спостереження тощо. Однією з основних 
складових принципу мобільності є своєчасний обмін ін
формацією про всі дії та поведінку об’єкта.

Достовірність і повноту відображення фактів, що під
лягають спостереженню, необхідно розуміти як правильну 
оцінку інформації на підставі всебічного вивчення випад
ків, які сталися. Візуальне спостереження за конкретною 
особою завжди має за мету отримання про останню даних, 
які становлять слідчий інтерес. Саме тому вони завжди 
повинні бути повними й достовірними, що безпосеред
ньо пов’язано з етапом фіксації перебігу та результатів дії 
[6,с.231-238].

Результати спостереження, як і будь-якої негласної 
слідчої дії, повинні відповідати загальним правилам фік
сації кримінального провадження. За наслідками про
ведення негласної слідчої (розшукової) дії складається 
протокол, до якого за потреби долучають відповідні додат
кові матеріали. Відомості про осіб, які проводили негласні 
слідчі (розшукові) дії чи були залучені до їх проведення, в 
разі здійснення щодо них заходів безпеки можуть розкри
ватися із забезпеченням конфіденційності. Ці результати 
будуть достовірними й повними, якщо злочинну діяль
ність особи, за якою здійснюється спостереження, піддано 
детальній та об’єктивній фіксації не лише у плані суттєвих 
обставин для розв’язання проміжних завдань розслідуван
ня, а й щодо всіх інших пов’язаних із ними. Достовірними 
можна вважати факти, які оперативний працівник безпо
середньо виявив у процесі проведення спостереження або 
встановив за демаскуючими ознаками, а також їх було під
тверджено за допомогою технічних засобів.

Таким чином, законодавчо визначеними є лише мета 
й межі проведення спостереження за особою, річчю або 
місцем. Фактично ця дія, як і інші негласні слідчі дії, є 
виключним засобом криміналістичної тактики, що засто
совується за умов, якщо отримання інформації шляхом 
проведення інших слідчих дій не забезпечує розв’язання 
завдань кримінального провадження. Оскільки методи й 
засоби проведення спостереження мають конспіративний 
характер, нині з позицій криміналістичної тактики спосте
реження за особою, річчю або місцем як засіб криміна
лістичної тактики залишається не розробленим. Однак ми 
зробили спробу охарактеризувати організаційні і тактичні 
особливості проведення спостереження за особою, річчю 
або місцем. Зрештою, охарактеризовані такі підготовчі дії, 
як визначення мети й необхідності проведення (фактичні 
та юридичні підстави) дії, об’єкта спостереження, спеці
альних технічних засобів для реалізації спостереження, 
учасників дії. На робочому етапі проведення спостере
ження можна виділити форми і способи його організації, 
порядок фіксації об’єкта, тактичні засади спостереження, 
якими є мобільність, безперервність і повнота. Остаточно 
зауважимо, що як один із найбільш ефективних та універ
сальних засобів розслідування спостереження вимагає від 
слідчого й оперативного працівника наявності високого 
професіоналізму.
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