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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ  
ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ 
САМОВІЛЬНОГО ЗАЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

ТА САМОВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

Здатність тактичних операцій до 
глибокого проникнення у криміна-
лістичну сутність злочинних проявів 
і пристосовування до умов різноманіт-
них слідчих ситуацій [1, с. 116] сприяє 
розширенню можливостей їх практич-
ного використання слідчими як най-
більш оптимального засобу реалізації 
методів досудового розслідування. 
Разом із тим створення (розроблення) 
і пропонування до застосування 
нових тактичних операцій викликані 
модернізацією злочинності [2, с. 174] 
та неможливі без осмислення функ-
ціонального призначення цього так-
тичного засобу в контексті кримі-
налістичної методики розслідування 
конкретного злочину, а саме само-
вільного зайняття земельної ділянки 
та самовільного будівництва.

Передусім для цього усвідомлення 
потрібно мати чітке уявлення, що так-
тична операція – це функціональна 
система, яка орієнтована на досяг-
нення певної мети та призначена для 
виконання певних функцій [3, с. 27], 
що вказує на її спрямування ефек-
тивно вирішувати окремі тактичні 
завдання, зумовлені слідчими ситу-
аціями, що виникають під час само-
вільного зайняття земельної ділянки 
та самовільного будівництва. Викла-
дене зайвий раз засвідчує, що так-
тичні операції є важливими засобами 
через їх функціональну спрямованість, 
оскільки процес розслідування злочи-
нів у сфері земельних відносин, до 
яких належить самовільне зайняття 

земельної ділянки та самовільне будів-
ництво, характеризується підвищеною 
складністю [4, с. 151]. Отже, сьогодні 
серед досліджень теоретичних і прак-
тичних проблем розслідування само-
вільного зайняття земельної ділянки 
та самовільного будівництва викликає 
певний науковий інтерес з’ясування 
функціонального призначення тактич-
них операцій у рамках розслідування 
цього злочину.

Більше того, проблематика функ-
ціонального призначення тактичних 
операцій у процесі розслідування само-
вільного зайняття земельної ділянки 
та самовільного будівництва у кримі-
налістичній доктрині та слідчій прак-
тиці є актуальною та значимою, адже 
в умовах сьогодення залишається не 
розробленою. Варто зауважити, що, 
будучи відображенням реального про-
цесу функціонування тактичних опе-
рацій, функціональне призначення, як 
правило, віддзеркалюється у функціях 
цього тактичного засобу розсліду-
вання. Зазначене є цілком очевидним, 
оскільки у функціях тактичних опера-
цій виражається її сутність – найбільш 
глибинне й усталене в ній. Окрім того, 
функції тактичних операцій характери-
зують призначення цього тактичного 
засобу, визначають характер та його 
особливості як самостійного виду прак-
тичної пізнавально-пошукової діяльно-
сті. Водночас висвітлення функціональ-
ного призначення тактичних операцій 
через перелік вузького кола їхніх функ-
цій або функціональних властивостей 
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без глибокого теоретичного розро-
блення не дає повного уявлення про 
правильне розуміння природи, сутності 
функцій тактичних операцій у слідчій 
діяльності [5, с. 161].

Дослідження багатогранних функ-
цій тактичних операцій є найбільш 
перспективним напрямом розроблення 
концепції цих тактичних засобів у кри-
міналістиці [6, с. 45]. Разом із тим 
уніфікація поглядів на функції тактич-
них операцій, формування їх системи 
дає можливість правильно визначити 
напрями і зміст усіх подальших дослі-
джень [7, с. 9]. Тому, враховуючи вище-
викладене, пріоритетним напрямом 
наукового дослідження є з’ясування 
кола діяльності тактичних операцій, 
визначення прояву їхніх властивос-
тей, іншими словами, функціонального 
призначення у контексті розсліду-
вання самовільного зайняття земельної 
ділянки та самовільного будівництва. 

У спеціальній криміналістичній 
літературі зазначається, що тактичні 
операції з позицій функціонального 
призначення науковці розглядають як: 
1) засіб реалізації методів розсліду-
вання; 2) найбільш раціональну форму 
використання сил і засобів правоохо-
ронних органів; 3) організаційний і так-
тичний засіб усунення протидії з боку 
правопорушників; 4) не тільки засіб, 
а й процедуру вирішення конкретного 
тактичного завдання; 5) засіб забезпе-
чення найбільш ефективних результатів 
зі збирання доказів і оперування ними 
тощо [8, с. 25]. Зазначені положення, 
на нашу думку, не є вичерпними спо-
собами пізнання функціонального при-
значення тактичних операцій, оскільки 
поглиблене уявлення щодо останніх 
видається можливим ще й крізь дослі-
дження їхніх функцій. 

Так, указане цілком є цілком дореч-
ним, оскільки під функціями тактичних 
операцій слід розуміти систему власти-
востей, що відбивають і зумовлюють 
роль і призначення цього тактичного 
засобу для оптимізації процесу досудо-
вого розслідування і вирішення тактич-
них (проміжних) завдань щодо певних 

слідчих ситуацій зокрема [9, с. 129]. 
У цьому аспекті В.Ю. Шепітько, роз-
глядаючи функції тактичних прийомів, 
зауважив, що дослідження функціо-
нального призначення цього тактичного 
засобу вимагає розгляду специфіки 
загальних і окремих функцій [10, с. 64]. 
Виходячи з викладеного, одним із 
нагальних завдань теоретичного розро-
блення проблематики функціонального 
призначення є дослідження функцій 
тактичних операцій.

Разом із тим у теорії криміна-
лістики існують різні погляди щодо 
виокремлення функцій цього тактич-
ного засобу розслідування. На думку 
І.М. Комарова, криміналістичні операції 
виконують інформаційно-пізнавальну, 
конструктивну, організаційну та регу-
лятивну функції [11, с. 88]. Зокрема, 
В.Ю. Шепітько вказує, що тактичні 
операції за характером спрямовано-
сті поділяють на пізнавальні, пошукові 
та організаційні [12, с. 41−44]. На нашу 
думку, зазначені функції тактичних опе-
рацій відображають досить розгалужену 
систему властивостей цього тактичного 
засобу розслідування і відображають 
основні напрями діяльності у ході реалі-
зації тактичних операцій.

Окрім того, викликає певний нау-
ковий інтерес поділ функції тактич-
них операцій на внутрішні та зовнішні 
[6, с. 17−22]. Розглядаючи внутрішні 
функції, слід зазначити, що вони регу-
люють процеси, які відбуваються все-
редині побудови тактичних операцій. 
Різновидами внутрішніх функцій так-
тичних операцій, можуть бути такі: 
1) узгоджувальна; 2) субординаці-
йна; 3) регулятивна; 4) оптимізуюча; 
5) цілеполягальна. Своєю чергою, зов-
нішні функції забезпечують зовнішні 
результати реалізації тактичної опера-
ції, вплив на слідчу ситуацію з метою 
зміни на краще або вирішення взагалі. 
Указані функції мають досить розга-
лужену систему підстав класифікації, 
серед яких виділяють: 1) за ступенем 
узагальнення (загальні, окремі); 2) за 
обсягом функцій (основні, додаткові); 
3) за складом функцій (прості, складні); 
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4) за змістом функцій (цільові, рольові) 
тощо [9, с. 131−134].

Незважаючи на існування у кримі-
налістичній доктрині багатоманітних 
підходів до трактування функцій так-
тичних операцій, пізнання сутності 
функціонального призначення цього 
засобу розслідування у контексті роз-
глядуваного злочину забезпечить погли-
блене дослідження функцій діяльнісної 
спрямованості. У цьому сенсі маємо на 
увазі, що реалізація тактичних операцій 
передбачає визначення основних напря-
мів діяльності, ролі та призначення 
цього тактичного засобу під час розслі-
дування самовільного зайняття земель-
ної ділянки та самовільного будівниц-
тва. Щодо останнього положення, то, 
дійсно, тактична операція є відносно 
самостійною специфічною структурою 
діяльнісного типу [13, с. 79] або висту-
пає засобом діяльності слідчого, який 
застосовується для вирішення тактич-
них завдань, що виникають під час роз-
криття, розслідування і попередження 
злочинів [14, с. 81−82].

Розвиваючи цю думку, функціо-
нальне призначення тактичних опе-
рацій у розслідуванні самовільного 
зайняття земельної ділянки та само-
вільного будівництва виявляється 
у контексті основних, базових функцій. 
До такого висновку нам удалося дійти, 
враховуючи висловлену В.Ю. Шепіть-
ком позицію, який під час дослі-
дження тактичних прийомів як функ-
ції цього тактичного засобу виділяє 
такі: 1) пізнавальну; 2) прогностичну; 
3) комунікативну; 4) регулятивну 
[10, с. 64−68]. Разом із тим, підтри-
муючи висловлений підхід та спираю-
чись на сформовану В.М. Шевчуком 
систему діяльнісних (базових) функ-
цій, можемо зазначити, що функціо-
нальне призначення тактичних опера-
цій під час розслідування самовільного 
зайняття земельної ділянки та само-
вільного будівництва варто розглядати 
з огляду на функції діяльнісної спря-
мованості, а саме: 1) пізнавальної; 
2) прогностичної; 3) регулятивної; 
4) організаційної; 5) конструктив-

ної; 6) пошукової; 7) профілактич-
ної [15, с. 240–249; 16, с. 202–213; 
17, с. 38–48]. У цьому аспекті вважа-
ємо, що аргументація особливої значи-
мості цих функцій, породжує потребу 
їх детального дослідження виходячи 
зі специфіки та особливостей само-
вільного зайняття земельної ділянки 
та самовільного будівництва.

Пізнавальна – полягає у тому, що 
тактичні операції виступають засобом 
пізнання події злочину [18, с. 74–76], 
як видається, зазначене положення 
найбільш влучно відображає сенс цієї 
функції. Разом із тим наведене судження 
цілком виправдане, адже під час розслі-
дування самовільного зайняття земель-
ної ділянки та самовільного будівниц-
тва слідчий має мінімальну кількість 
даних про обставини вчиненого діяння, 
а тому пізнавальна функція тактичних 
операцій забезпечує отримання різно-
манітної інформації, що має значення 
для встановлення обставин злочинної 
події. Беручи до уваги наведене, при-
єднуємося до думки, що розслідування 
злочинів шляхом проведення тактич-
них операцій як пізнавальна діяльність 
повинна забезпечувати досягнення 
істини [19, с. 85], що є найбільш важ-
ливим завданням досудового слідства. 
Виходячи з наведеного, можна ствер-
джувати, що особливість пізнавальної 
функції полягає у розумовій діяльності 
слідчого зі збору та обробки інформації 
за допомогою використання тактичних 
операцій. Саме такий підхід створює 
перспективи та умови для всебічного 
дослідження й осмислення обста-
вин самовільного зайняття земельної 
ділянки та самовільного будівництва.

При цьому у сучасних умовах і реаліях 
розслідування самовільного зайняття 
земельної ділянки та самовільного будів-
ництва слідчий отримує інформацію 
з таких джерел: 1) інформація надійшла 
від власника чи користувача земель-
ної ділянки; 2) інформація надійшла 
від органів, які контролюють діяльність 
у сфері земельних відносин та будівниц-
тва (працівників органів державної влади 
та місцевого самоврядування); 3) інфор-
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мація про виявлений факт самовільного 
зайняття земельної ділянки та самовіль-
ного будівництва була зібрана оператив-
ними підрозділами Національної поліції 
України; 4) факт учинення самовільного 
зайняття земельної ділянки та само-
вільного будівництва був виявлений 
у ході розслідування іншого злочину; 
5) факт самовільного зайняття земельної 
ділянки та самовільного будівництва був 
висвітлений у ЗМІ та набув широкого 
розголосу серед населення [20, с. 59]. 
Водночас пізнавальна діяльність слід-
чого складається не лише з виявлення 
(отримання) інформації, яка міститься 
в носіях, а й з її сприйняття з метою 
розуміння та засвоєння [21, с. 74].

Важливо враховувати, що пізна-
вальна діяльність слідчого під час розслі-
дування самовільного зайняття земель-
ної ділянки та самовільного будівництва 
спрямовується на з’ясування обста-
вини, які, своєю чергою, зумовлюють 
вибір найбільш оптимальних тактичних 
операцій. У спеціальній літературі до 
подій, які потребують установлення, 
належать: 1) факт зайняття встановле-
ною або невстановленою особою (осо-
бами) земельної ділянки, яка має певне 
місце розташування та площу в складі 
однієї з категорій земель; 2) правова 
належність цієї земельної ділянки пев-
ній фізичній чи юридичній особі, дер-
жаві; 3) відсутність правових підстав 
для розпорядження земельною ділян-
кою у особи (осіб), яка її зайняла (тобто 
факт самовільності захоплення); 4) зна-
чний розмір шкоди, завданої законному 
володільцю або власнику земельної 
ділянки [22, с. 71]. Викладене зайвий 
раз засвідчує, що тактичні операції 
виконують пізнавальну функцію з ура-
хуванням специфіки та особливостей, 
притаманних самовільному зайняттю 
земельної ділянки та самовільному 
будівництву, і, як наслідок, дають змогу 
отримувати необхідну доказову інфор-
мацію за рахунок осмислення, пізнання 
події минулого.

Прогностична – сутність цієї функ-
ції тактичних операцій полягає у можли-
вості передбачити: 1) розвиток слідчої 

ситуації; 2) процес вирішення тактич-
них завдань; 3) збір та накопичення 
інформації з урахуванням детерміную-
чих чинників тощо. Саме цим і визна-
чається правильний вибір слідчих (роз-
шукових) дій, інших процесуальних 
дій, організаційно-технічних та інших 
заходів, спрямованих на оптимізацію 
досудового розслідування самовільного 
зайняття земельної ділянки та само-
вільного будівництва. Щодо висловле-
них суджень, то у криміналістиці про-
гностична функція сприяє виробленню 
прогнозів, моделей, довгострокового 
планування діяльності, розробленню її 
стратегії та тактики [23, с. 121].

Окрім цього, висловлюється думка, 
що прогнозування у загальній формі 
є уявленням про можливе змінення слід-
чої ситуації, її окремих компонентів, що, 
природно, вимагає від слідчого адекват-
ного реагування [24, с. 160]. Досліджу-
ючи тактичні прийоми, В.Ю. Шепітько 
вказує, що прогностична функція охо-
плює три основні напрями передба-
чення: 1) власних дій слідчим; 2) дій 
інших учасників процесу розслідування; 
3) можливості управління здійснюва-
ною діяльністю [10, с. 65]. Беручи до 
уваги специфіку та складність розсліду-
вання самовільного зайняття земельної 
ділянки та самовільного будівництва, 
варто зазначити, що логічне планування 
є одним із пріоритетних завдань, що 
постають перед слідчими.

Підтримуємо позицію В.А. Журавля, 
який указує, що реалізація криміна-
лістичних прогнозів у судово-слідчій 
і оперативно-розшуковій діяльності 
спрямована на оптимізацію планування 
та організації процесу розслідування, 
підвищення ефективності слідчих 
дій і оперативно-розшукових захо-
дів [25, с. 160]. Своєю чергою, слід 
зазначити, що прогностична функція 
тактичних операцій під час розсліду-
вання самовільного зайняття земельної 
ділянки та самовільного будівництва 
сприяє мінімізації ризиків, передбачає 
можливі негативні наслідки і стимулює 
заздалегідь слідчих до розроблення 
заходів уникнення чи ліквідації нега-
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тивних обставин шляхом вибору опти-
мальних тактичних операцій. 

Регулятивна – функція, яка відо-
бражає тактичні операції як специ-
фічний тактичний засіб регулювання 
слідчої ситуації у процесі розсліду-
вання самовільного зайняття земельної 
ділянки та самовільного будівництва. 
Очевидно, що у цьому разі регулятивна 
функція сприяє оптимальному вирі-
шенню тактичного завдання і впливу 
на слідчу ситуацію, що досягається 
організацією з провадження слідчих 
дій, оперативно-розшукових заходів 
тощо [26, с. 119]. Виходячи із цього, 
контроль та зміна слідчої ситуації 
у потрібному напрямі під час розсліду-
вання самовільного зайняття земельної 
ділянки та самовільного будівництва 
відбуваються завдяки регулятивній 
функції тактичних операцій, яка вдало 
оптимізує цей процес.

Головний її сенс полягає у тому, що 
під час реалізації логічно спланованих 
тактичних операцій суб’єктами досудо-
вого розслідування відбувається зміна 
слідчої ситуації, яку вони регулюють. 
При цьому особливість слідчих ситу-
ацій самовільного зайняття земельної 
ділянки та самовільного будівництва 
проявляється як сукупність умов, в яких 
відбувається розслідування, і характе-
ризується встановленням незаконних 
операцій із землею, що зумовлює про-
ведення певних слідчих (розшукових) 
та негласних слідчих (розшукових 
дій) [27, с. 129–130]. У даному разі 
йдеться про негативні наслідки фактич-
ної безкарності, яка призвела до того, 
що земельну ділянку стало простіше 
і вигідніше самовільно зайняти і трива-
лий час безоплатно використовувати, 
ніж оформляти права на неї. Тобто 
особа при цьому самовільно, без жод-
них правових підстав займає земельну 
ділянку і протиправно її використовує 
[28, с. 3]. А тому вказане цілком під-
тверджує факт того, що розглядуваний 
злочин характеризується антисуспіль-
ною спрямованістю, і, як наслідок, спе-
цифіка слідчих ситуацій під час розслі-
дування цього злочину має підвищену 

складність, відрізняється несприятли-
вим характером та потребує постійного 
коригування слідчими. 

Організаційна – організаційна спря-
мованість тактичних операцій визнача-
ється передусім природою цих засобів, 
які апріорі передбачають провадження 
не однієї слідчої (судової) дії чи заходу, 
а цілого їх комплексу, що наперед 
визначає необхідність реалізації органі-
заційно-управлінських підходів із метою 
визначення оптимальної послідовності, 
своєчасності, узгодженості провадження 
окремих компонентів операції [29, с. 57]. 
Реалізація цієї функції під час розсліду-
вання самовільного зайняття земельної 
ділянки та самовільного будівництва 
відображається у плануванні послідов-
ності проведення тактичних операцій, їх 
побудови з урахуванням специфіки слід-
чої ситуації, кола учасників, обстановки 
вчинення злочину тощо.

Зокрема, переконливою є думка 
В.О. Коновалової, що природа розсліду-
вання злочину припускає як необхідну 
передумову власної організації поєд-
нання слідчих та оперативно-розшу-
кових дій, оскільки одних зусиль слід-
чих органів не завжди достатньо для 
вирішення безлічі завдань, пов’язаних 
із розкриттям злочинів [30, с. 15–16]. 
На нашу думку, такий підхід повно 
й точно відображає специфіку сучас-
них реалій розслідування самовільного 
зайняття земельної ділянки та само-
вільного будівництва, оскільки розріз-
нені слідчі дії переважно є неефектив-
ними, а тому потрібна упорядкована 
сукупність елементів для забезпечення 
реалізації тактичної операції. При 
цьому В.Ю. Шепітько та В.А. Жура-
вель розглядають тактичні операції 
як організаційно-тактичний засіб. 
На їхню думку, організаційні засади 
означають оптимальне взаєморозта-
шування і взаємозв’язок елементів 
певного комплексу, провадження яких 
зумовлене єдиною метою та здійсню-
ється в певних умовах місця і часу 
[31, с. 186]. Окрім того, організаційна 
функція проявляється й у взаємодії 
суб’єктів досудового розслідування 
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з іншими учасниками кримінального 
провадження, такими як експерти, 
свідки, співробітники правоохоронних 
органів тощо. 

Конструктивна – основна суть цієї 
функції у процесі розслідування само-
вільного зайняття земельної ділянки 
та самовільного будівництва полягає 
у можливості створення в результаті 
планування уявної моделі майбутньої 
діяльності з розслідування злочинів, 
елементами якої є комплекси слідчих 
(розшукових) дій, негласних слідчих 
(розшукових) дій, оперативно-розшу-
кових, превентивних та інших захо-
дів. Указана уявна модель фіксується 
у плані розслідування, інших допо-
міжних матеріалах (схемах, графіках 
та ін.) і конкретизується у плані про-
ведення тактичної операції [9, с. 143].

При цьому конструктивна функція 
тактичних операцій сприяє вибору пра-
вильного напряму розслідування само-
вільного зайняття земельної ділянки 
та самовільного будівництва, забез-
печує вирішення тактичних завдань, 
висунення та перевірку версій за допо-
могою раціонально вибраних тактичних 
операцій. Визначити напрям розслі-
дування означає визначити комплекс 
дій, які є необхідними й оптимальними 
для встановлення обставин, пов’я-
заних із подією злочину [32, с. 174]. 
Слід зазначити, що висунення типо-
вих версій потребує їх перевірки. Як 
наслідок, перевірка версій становить 
зміст планування розслідування, яке 
має суттєве значення для успішного 
вирішення завдань у кримінальних 
справах щодо злочинів у сфері земель-
них відносин, до яких належать і само-
вільне зайняття земельної ділянки 
та самовільне будівництво. При цьому 
у письмовому плані розслідування 
злочинів у сфері земельних відносин 
доцільно відображати такі елементи: 
1) слідчі версії; 2) обставини, що вима-
гають з’ясування; 3) слідчі дії та опе-
ративно-розшукові заходи; 4) термін 
виконання; 5) виконавці; 6) примітки 
[33, с. 241–242]. Таким чином, наяв-
ність плану дає змогу слідчому більш 

цілеспрямовано проконтролювати хід 
розслідування, проведення тактичних 
операцій [34, с. 103–104], що є необхід-
ним для досягнення поставлених цілей 
під час розслідування цього злочину.

Пошукова – в основі цієї функції 
лежить пошукова діяльність як орга-
нізація та ведення пошуків із метою 
виявлення об’єктів, місцезнаходження 
яких невідомо [9, с. 145; 17, с. 38–48]. 
У процесі розслідування самовільного 
зайняття земельної ділянки та само-
вільного будівництва зазначена функція 
тактичних операцій дає змогу вибирати 
найбільш ефективні засоби та методи 
проведення пошукових дій для вияв-
лення невідомих об’єктів. Розглядаючи 
пошукову функцію тактичних операцій, 
у спеціальній літературі зазначається, 
що під час розслідування самовільного 
зайняття земельної ділянки та само-
вільного будівництва об’єктами пошуку 
є: 1) особи; 2) документи; 3) речі. При 
цьому особливості технологій учи-
нення цього злочину, а також головне 
значення документів у механізмі слі-
доутворення свідчать про можливість 
виокремлення типової тактичної опе-
рації «Документ». У контексті розслі-
дування цього злочину зміст указаної 
операції полягає у комплексі заходів, 
спрямованих на пошук та збереження 
документів, у яких відображено важ-
ливі для кримінального провадження 
дані [4, с. 152].

При цьому треба враховувати, що 
пошукова функція має психологічну 
основу, пов’язану із закономірностями 
психології приховування і психології від-
шукування, використання рефлексивного 
мислення й управління [35, с. 144–156]. 
У цьому аспекті для злочинів у сфері 
земельних відносин, у тому числі само-
вільного зайняття земельної ділянки 
та самовільного будівництва, характер-
ним є те, що поведінка суб’єкта після 
вчинення злочину загалом представлена 
діями приховування слідів злочину, вияв-
ляється переважно в мінімальних діях 
зі знищення відповідних документів, 
формальних діях з усунення заподіяної 
шкоди тощо [36, с. 122].
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Розвиваючи вказану думку, під час 
реалізації пошукової функції тактич-
них операцій, спрямовану на вияв-
лення шуканого, потрібно враховувати 
особливості приховування, що харак-
терні для цього злочину. У зв’язку із 
цим положення спеціальної літератури 
вказують, що серед типових способів 
приховування, що можуть бути вико-
ристані злочинцем після самовільного 
зайняття земельної ділянки та самовіль-
ного будівництва, насамперед потрібно 
назвати: 1) заходи, спрямовані на виро-
блення документів, що засвідчують 
право власності на земельну ділянку; 
2) вироблення відповідних дозволів на 
будівництво вже після її зайняття чи 
початку проведення будівельних робіт; 
3) заяву про втрату частини доку-
ментів, що підтверджують відповідне 
право на землю чи дозвіл на будів-
ництво; 4) спрямування безпідставних 
скарг у відповідні інстанції на влас-
ника земельної ділянки; 5) передання 
незаконно зайнятої земельної ділянки 
третім особам нібито на законних під-
ставах; 6) включення власника земель-
ної ділянки до членів фермерських 
господарств [20, с. 50]. Таким чином, 
пошукова функція тактичних операцій 
у досудовому розслідуванні полягає 
у виконанні слідчим розумово-пошуко-
вих завдань, спрямованих на встанов-
лення об’єктивної істини у криміналь-
ному провадженні.

Профілактична – функція тактич-
них операцій, яка полягає, головним 
чином, у профілактичній діяльності 
слідчого з приводу виявлення обста-
вин, що стають передумовами вчи-
нення самовільного зайняття земельної 
ділянки та самовільного будівництва, 
а також ужитті заходів щодо їх усу-
нення. Разом із тим необхідно врахо-
вувати, що виокремлення тактичних 
операцій профілактичної спрямованості 
та їх проведення в ході розслідування 
злочинів сприяють досягненню загаль-
них цілей профілактичної діяльності 
слідчого [37, с. 59–69]. На наше пере-
конання, під час розслідування само-
вільного зайняття земельної ділянки 

та самовільного будівництва слідчими 
повинні проводитися тактичні опера-
ції, які спрямовані на профілактику, до 
яких належить: 1) виявлення злочинів, 
що готуються; 2) ужиття всіх необхід-
них заходів щодо запобігання можли-
вому злочину; 3) встановлення причин 
та умов, що сприяють учиненню цього 
злочину.

Розглядаючи виявлення причин 
та умов, а також можливості при-
йняття заходів усунення злочинного 
прояву самовільного зайняття земель-
ної ділянки та самовільного будівниц-
тва, варто звернути увагу, що кримі-
налістична профілактика злочинів як 
специфічна діяльність уповноважених 
законом суб’єктів здійснюється на під-
ставі застосування засобів криміналіс-
тичної техніки, прийомів, криміналіс-
тичної тактики, методів розслідування 
певних злочинів і пов’язана з установ-
ленням причин та умов, що сприяють 
учиненню злочинів, а також ужиття 
спеціальних криміналістичних засобів 
для профілактики, запобігання і припи-
нення злочинної діяльності конкретних 
осіб [38, с. 175–176].

Таким чином, функціональне при-
значення тактичних операцій під час 
розслідування самовільного зайняття 
земельної ділянки та самовільного 
будівництва – це відображення так-
тичних операцій через систему власти-
востей як надійного засобу організації, 
оптимізації, підвищення ефективності 
розслідування з метою впливу на слідчу 
ситуацію для її зміни у сприятливий 
бік і вирішення конкретних тактичних 
завдань цього злочину.

Виходячи з викладеного, зміна 
структури й характеру протиправних 
посягань, підвищення активізації про-
тидії розслідуванню злочинних проявів, 
зокрема самовільного зайняття земель-
ної ділянки та самовільного будівництва, 
потребують широкого запровадження 
у практику слідчої діяльності ефек-
тивних комплексних засобів боротьби, 
а саме тактичних операцій. Разом із 
тим реалізація тактичних операцій 
пов’язана з осмисленням властивостей 
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цього тактичного засобу, які вказують 
на його роль у рамках розслідування 
конкретного злочину, тобто визначення 
функціонального призначення. 

Отже, проведене дослідження дало 
змогу дійти висновку, що функціо-
нальне призначення слід розглядати 
як сукупність взаємопов’язаних функ-
цій, які відображають основні аспекти 
і напрями проведення тактичних опера-
цій, орієнтовані на вирішення тактич-
них завдань, при цьому забезпечуючи 
ефективність, оптимізацію розсліду-
вання самовільного зайняття земельної 
ділянки та самовільного будівництва 
у цілому.

Статтю присвячено досліджен-
ню функціонального призначення 
тактичних операцій під час роз-
слідування самовільного зайняття 
земельної ділянки та самовільного 
будівництва. Запропоновано роз-
глядати функціональне призна-
чення тактичних операцій під час 
розслідування вказаного злочину 
як сукупність взаємопов’язаних 
функцій, оскільки під функціями 
тактичних операцій слід розуміти 
систему властивостей, що відбива-
ють і зумовлюють роль та призна-
чення цього тактичного засобу для 
оптимізації процесу досудового роз-
слідування і вирішення тактичних 
завдань щодо певних слідчих ситуа-
цій. Проведено аналіз наукових під-
ходів до проблем визначення функ-
цій тактичних операцій, висловлено 
авторське бачення цієї проблемати-
ки. Обґрунтовано, що пізнання сут-
ності функціонального призначення 
тактичних операцій під час роз-
слідування самовільного зайняття 
земельної ділянки та самовільного 
будівництва забезпечить поглибле-
не дослідження функцій діяльнісної 
спрямованості. Визначено, що до 
функцій діяльнісної спрямованості 
тактичних операцій можна відне-
сти: пізнавальну; прогностичну; 
регулятивну; організаційну; кон-
структивну; пошукову; профілак-

тичну. Запропоновано функціональ-
не призначення тактичних операцій 
під час розслідування самовільного 
зайняття земельної ділянки та само-
вільного будівництва розглядати як 
відображення цих тактичних засо-
бів через систему властивостей як 
надійного засобу організації, опти-
мізації, підвищення ефективності 
розслідування з метою впливу на 
слідчу ситуацію для її зміни у спри-
ятливий бік і вирішення конкретних 
тактичних завдань цього злочину. 
Розглянуто специфіку формування 
та реалізації тактичних операцій 
під час розслідування самовільно-
го зайняття земельної ділянки та 
самовільного будівництва у контек-
сті розглядуваних функцій. Визначе-
но перспективні напрями подальших 
досліджень указаної проблематики.

Ключові слова: розслідування са-
мовільного зайняття земельної ділянки 
та самовільного будівництва, функції 
тактичних операцій, тактичні засоби 
розслідування, роль та призначення 
тактичних операцій, тактичні операції.

Hryshko I. Functional purpose 
of tactical operations in investigating 
unauthorized occupation of land 
and unauthorized construction

The article is devoted to the 
research of the functional purpose of 
tactical operations in the investigation 
of unauthorized occupation of land 
and unauthorized construction. It is 
proposed to consider the functional 
purpose of tactical operations in the 
investigation of this crime as a set of 
interrelated functions, as the functions 
of tactical operations should be 
understood as a system of properties 
that reflect and determine the role and 
purpose of this tactical tool to optimize 
the process of pre-trial investigation 
in this situations. The analysis of 
scientific approaches to problems of 
definition of functions of tactical 
operations is carried out, the author's 
vision of this problem is expressed. It 
is substantiated that the knowledge of 
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the essence of the functional purpose of 
tactical operations in the investigation 
of unauthorized occupation of land and 
unauthorized construction will provide 
an in-depth study of the functions of 
activity orientation. It is determined that 
the functions of activity orientation of 
tactical operations include: cognitive; 
prognostic; regulatory; organizational; 
constructive; search engine; preventive. 
It is proposed to consider the functional 
purpose of tactical operations in 
the investigation of unauthorized 
occupation of land and unauthorized 
construction as a reflection of these 
tactical means through the system 
of properties, as a reliable means of 
organization, optimization, efficiency 
of investigation, in order to influence of 
the investigation situation and solution 
tactical tasks of this crime. The specifics 
of formation and implementation of 
tactical operations in the investigation 
of unauthorized occupation of land 
and unauthorized construction, in the 
context of the considered functions 
are considered. Perspective directions 
of further researches of the specified 
problems are defined.

Key words: investigation of 
unauthorized occupation of land and 
unauthorized construction, functions 
of tactical operations, tactical means 
of investigation, role and purpose of 
tactical operations, tactical operations.
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