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СПІВВІДНОШЕННЯ ТАКТИЧНОГО. 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО АСПЕКПВ 
У СТРУКТУРІ СЛІДЧОЇ ДІЇ 

Іпстру:мепто~t збирапня .аоказіn у розслі,::rуnаппі nиступають рег.:ш

:мептоnапі КПК України г .. 1аспі та пег.:шспі с.1і.ачі (розшукові) ,::rії. С1і.ачі 
.Jії ue сІсшдпа систе~ш юаоюпоn'я:шпих прийо:міn та операцій по nи
~Ін..:Існню, фіксаІІ.іЇ, ни~Іучснню, ;юсJІі,т(жснню та онінІ(і фактичних J(а

н ИХ, }І Кі \!І <І ЮТЬ :1начс Н НИ .iiJI}I р(ИС;Іі,Т(УН<lНОЇ ІІО.іLіЇ та ІІрОНОjl}ІТhС}І с;Іі,Т(Ч И 1\1 

чи уповноваженою на те особою відповіцно до штмог кри:\1іна .. 1ьного 
процесуа.тІьного законо.аавства. Потребує дос..1ідження з'ясування спів

відношення та роз:\1ежування окре:\'r:их аспектів с..1ідч:их .аій. Ще в 70-х 

роках мипу.1ого сто.1іття Л. Є. Аропкер nи3пачаn структуру слідчої .аії 

як пpanone яnише, шо с:к..lа.Jасться 3 трьох оспошшх е.1е:~лептіn: про
ІІ.есуш1nю1х, тактичних і етичних ~lj. В. Л. Васи;Іnєн, В. Е. Конона~юна 

НаІ'О~ІОІІІуна~ІИ на НСОGХі,Т(НОСТі Н рамках ТаКТИЧНОІ'О аСІІекту (еJІе\іІенту) 

слі.Jчих дій в:идL1яти психологічний, при.аі.тrяючи особл:иву увагу його 

ролі при виборі тактичних прийомів та їх реалізації у xo.Ji прове.Jення 
слі;t•rих ;tii1 r2-ЗJ. В. П. Бахін, А. М. Василnt:н, В. Ю. ШсІІітnко 3Нср
тають уnа гу па nиокре~t.1еппя n тактипі с.1ідчої дія.1ьrюсті оргапі:шuій
пого аспекту, обrруптоnуючи його ро.-1ь n системі по.1ожепь с.-lі.Jчих .аій 
l4-6J. Р. С. БсІкіІІ. Є. П. ІшсrІко, В. В. ТіІЦСІtко вка:.sуютІ, 1ra ісІІуваІtІІИ 
об'сктишюї пеобхLлюсті nидL1енпя поря.J 3 тактичним також і техrю

.1огічrюго аспекту с.lі.Jчих .Jій [7-9]. В. О. Обра-зпоn пропопус n струк
турі СJІі;(чих ;(іі1 нrщі;Іити ІІСІ1ХШІОІ'ічниі1, тактичниtі та технож)І·ічниі1 

асІІскти ~ 10]. 
Га.Jає~ю, розмежування тактичного та техно.1огічного аспектів с.1ід 

з.аійснювати за інте.1ектуа.1ьно-психо.1огічним (вольовим) критерієм. 

Тактичпий аспект полягас n ouirшi с.lі.Jчої ситуації, шо скла.1ася, та nи
борі пайбL1ьш доці1ьrюї .1іпії поnе.Jіпки, пі.Jбору оптимальних прийо

мів і ~teтo.Jin 3дійспешrя с.lі.Jчих .Jій. Шо ж ..10 техrю.1огічпого аспекту, 
ТО НіН ИНJІ}ІЄ соGою ШІІ'Щ1ИТ\іІ ІІОеТаІІНОІ'О та IIOC.·IiJ·lOHHOП) НИріІІІСНН}І 

конкретних :шr,нанn :ш у\іІон никористаНН}І 11енних ІІриі1о\іІін та \іІспчін 

і дотри~tання встанов.1ених ви~юг. Ск.1адним є розмежування тактич

ного і техно.1огічного аспектів з організапійним. Деякі вчені говорять 

про необхі.аність визначення організапійно-тактичного аспекту с.lі.а

чих .аій, падаючи оргапі3аційrш~t 3аса.Jам тактичного характеру, іпші 

ж паполягають па ро3межуnашrі тактичного та оргапі:шuійпого начал. 
Внажає\іІо. ІІ(О нсоGхі,т(но ІЮІ'О;LИП1С}І 3 останні\І ІІі,Т(ХО.іЮ\1. Такти ка с~Іі.іt
ч их J(i ti н сноїі1 осноні \ilat: 111 ироки ti КО\ІІІІJІе кс ре ко \іІе н.іШІLі і1 та :1aca;t, ;ю 
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~І КИХ HXONІTh :ШКОНИ JIOI'lKИ, НОрМИ СТИ КИ та МОраЛl, ІІСИХОЖ)ПЧНl 3ііСі.'ЩІ·І 

LІІі.ІІІ<УІШННИ, НИМОІ'И 3ііІ<ОНОіШНСТІ-Ш. Проте Й Н OLHOHi ОрІ·ані:шціі--іНОІ'О 

асІІскту ;1сжатn VІсто;rи ІІ;Іанунанни, 11~0 Gа3уютnс~1 на 3аконах .ІІОІіІ<І1, 

пі;:r:грунтя:м для організації прове;:rення певної слідчої дії є її закріплен

ня у КПК та визна~rення ви:мог до її проведення, які обов'язково мають 

враховуватися при органі.заuії слідчої дії та crnoperшi у:моn, необхі;:rних 

д.,1я її проnедешrя. Тактичпий прийо:\-t, який пайбі.1ьш пошю nідображус 

тактичпий аспект слідчої дія.1ьrюсті. яnляс собою оптимальний та до
ІІ,і;Іnни~і LIIO<:iG ЛіЇ, І ІрИ ТОVІУ ~11< ОрІ'аНі3ііІІіЙні 3аХО,Т(И - ~ІК уосоG"ІСННИ 

ОрІ'ані:ШІІ,іЙНОІ\) ііСІІСКТУ LJІіЛЧОЇ ;ri~ІJihHOCTi - ІІОК"ІИІ<ані :шGС3ІІСЧІ1ТІ1 

належні умови оптимального прове;:rення с.1ідчих ;:rій. Отож, ми бачи

мо, що тактичний та організаційний аспекти мають під собою спільне 

пі;:rrруптя. проте ue пе озпачас, що nопи злшаються у своїй сутності та 
прилrачешrі. Це сnі;:rчить про іспуваппя двостороннього взасмозв'я3ку 

даних структуршrх еле:мептіn с.1ідчої дії, які у взасмодії ефектиnпо 
фуНІ<І(іОНУЮТh Тіі 3iiGC311CЧYIOTh ЇЇ НШІСЖНС ІІрОНС)LСНН}І, ЯІ<ІІІО І'ОНОрИТИ 

IIJ10 ІЮ3\>1СЖУНііНН}І ТСХНШІОІ'іЧНОІ'О та ОрІ·ані:ШІІ,іЙНОІ'О аСІІСІ<ТіН. ТО СJІі,Т( 

вказат:и, шо технологічний аспект отримує свою реа.1ізацію в побу;:rові 

техно.1оrічної моделі слідчої дії та визначенні алгоритму дій слідчого, в 

той час організапійний аспект отри:\-Іує своє ві;:юбраження у створенні 

палежпих у:моn прове;:rеппя слідчої дії шляхом її ІLlаІІ)'Ваrшя, забезпе

чення паяшюсті всіх її учасників та підготовки техпіко-криміпалістич
ІІих :>асо6ів. 

ТаКИМ ЧИІІОМ, у КОМІІ"ІСКСі ІІраІН1JІ та JJСКОМСІІ,ІЩІLіЙ, ЩО ро:чю6"ІИІО'І'І,

С5-І криміналістичною тактикою ик JЮ3l~іжнvт криміналістики, JЮІІіJІhНО 

ни;~іш1ти тактичний, тсхнологічю-т~-і та орІ'ані:шІ~ійний асІІскти <:.ІІі;rчих 

(р(ВІнуконих) ;ri ~і. При 1 (hому нсо6хі;~но ІІі;rкрсс;І ити, 111 о їх ни;~і;Іс н н~І та 

ана.1із спрямовані на пода.1ьше в;:rосконалення наукових рекомендацій 

по підготовці та проведенню с.lід'ІИХ (розшукових) дій шляхом синтезу 

наукових ;:rосліджепь. 
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ЧІПКО JJ. Л. 

Наuіона;тьний універентет <•Оцсська юри,JИ'ша акацс:-.rія», 

асистепт кафе;:wи криміпалістиюr 

ДО ІІИТЛІІІІЯ RИІІИКІІЮІІІЯ ЛГЮІТУІ'ІІОГО 

М ІПО ДУ ОРД 

3rа..Jки про використання пеr.1аспих методів іпформаційпо-пошу

кової роботи або так званого агентурного метода ві.zюмі віJвіку: опис 

фактів використання нег .. 1асІюго апарата Jустрічасться nже n Біб.1ії. 

Ta~t розпоnі.аасться, що перед штурмом Ісріхопа Іісус Наnіп падіслаn 
ту;(и ююх JІкнсtі :L.·І~І отриманни р(нні;(уншІnних ;(ан их 11ро стан і 3асо

Gи 3аХИСЮ1КіН VІіста. Ш ІІИІ")'Ю1 3VIOI"JIИ НеІІО\1іТНО І ІрОНИКНУТИ iLO \1іста 

та зупини .. 1ися у місцевої б .. 1у.аниuі Рааф [11. Говорячи сучасною ~ювою 
успішно провели перший етап свого зав.аання: .. 1ега .. 1ізувалися на об'єкті 
оперативного інтересу~ обзаве.1ися явочною квартирою, завербували 

першого ч..1епа агентурної мережі. 
Сутністьагентурного ~tетоду з nо диться ,::ю безпосере.анього функціо

нунан ю1 рі:1 них кате І'орі ti конфі)·tсн ІІі і ін их 110 VІіч ни кін (а І"С нті н) у сере іL

ониІІ~с, 11(0 ІІрСJ(СТаНШІЕ інтерес (НаІІрик.;ш)·l, І<рИVІіна;ІhНС ССрСJ(ОНИІІ~е). 
Як СІІранс.іLІино ні.іLVІічаютn Gі.-ІhІІІістn анторін-)·юсJІі)·tникін ІІроG;Ісм 

теорії і практики оперативно-розшукової .аія.1ьності, це обу:v~ов .. 1ено 
замкнутістю цього середовиша, 6.1окування:v~ просочування інформа

ції про 3..lочишІу .Jіяльпість, строгою nпутрішпьо групоnою .Jисuип .. lі
пою, копспірацісю дій 3..lочшшіn. Заn.Jяки агентурптлу методу стас 
МО Ж~ І И НИVІ ОТрИ 1\ШНН~І Ні.іЮМОСТеіі І ІрО 3..:ЮЧ ИН Ні СИ~І И, j[()C~II'HCHH~I І (і~Ісі1 
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