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У статті за результатами узагальнення наукових позицій за тематикою дос-

лідження зроблено висновок, що такі категорії, як “тактична мета” і “тактичне 
завдання” – взаємопов’язані, але не тотожні поняття.  

Сформулювано власне визначення поняття “тактична мета” в теорії оперативно-
розшукової діяльності – це кінцевий очікуваний (бажаний) результат, досягненню якого 
передує чітке визначення (конкретизація) оперативно-тактичних завдань, і їх 
виконання у спосіб, що забезпечить успішну реалізацію оперативно-тактичного рішення 
(зміна конкретної оперативно-тактичної ситуації у сприятливий бік).  

Зазначається, що поняття “тактична мета” за змістом є ширше, ніж поняття 
“тактичне завдання”, і може включати декілька “тактичних завдань” у теорії 
оперативно-розшукової діяльності. Запропоновано класифікацію основних ознак, 
притаманних оперативно-тактичним завданням, що відрізняються від стратегічних 
завдань у теорії оперативно-розшукової діяльності, зокрема: за часовою ознакою; за 
масштабністю; за спрямованністю; за способом вирішення. 

Ключові слова: тактика, мета, завдання, ситуація, рішення, оперативно-роз-
шукова діяльність. 
 
Аналіз наукової літератури свідчить про те, що правильно визначена мета і сформульовані 

для її досягнення завдання сприяють ухваленню оптимального тактичного рішення  [1, c. 15]. 
 
Аналіз дослідження проблеми. Науково-теоретичним підґрунтям написання статті стали 

праці вчених у сфері оперативно-розшукової діяльності: О. М. Бандурки, В. І. Василинчука,  
К. К. Горяїнова, М. Л. Грібова, Д. В. Гребельського, Е. О. Дідоренка, Ю. Ю. Орлова, М. А. Пого-
рецького, В. Д. Пахомова, В. Г. Самойлова, В. В. Шендрика та ін. 

 
Однак аналіз наукової літератури свідчить про відсутність окремого дослідження, присвя-

ченого безпосередньо з’ясуванню сутності і співвідношення таких категорій у теорії оперативно-
розшукової діяльності, як “тактична мета” та “тактичне завдання”, що обумовлює мету цієї статті. 

 
Виклад основного матеріалу. Перед тим як розглянути безпосередньо предмет дослідження, 

вважаємо за потрібне коротко з’ясувати підходи вчених-правознавців до загальнотеоретичного 
розуміння сутності понять “мета” та “завдання” і їх співвідношення у науковій літературі. 
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Так, у працях окремих учених-правознавців доволі часто сутність категорій “мета” та  
“завдання” визначається одна через одну або ж взагалі використовуються як синонімічні  [с. 157]. 
Наприклад, П. С. Елькінд уважає, що не можна визнати виправданими спроби сформулювати в теорії й 
законодавстві дві системи відповідних категорій – мети і завдання. Будь-який критерій їхнього 
розмежування за змістом виявився б штучним і надуманим [3, с. 38; 4]. Схожої точки зору 
дотримуються й інші вчені  [5, с. 80–85; 6; 7; 8, с. 40], які зазначають, що розмежування таких 
понять, як “мета” і “завдання”, на практиці не існує, тому їх варто розглядати як рівнозначні 
синоніми.  

Проте така позиція, на нашу думку, є не зовсім обґрунтованою, оскільки може призвести до 
помилкового, неправильного розуміння схожих між собою, але не тотожних понять.  

Як цілком слушно з цього приводу зауважує В. В. Крикун, невірне використання понятійно-
категоріального апарату може призвести до негативного впливу як на теоретико-методологічні 
аспекти функціонування відповідної інституції, так і на правозастосовчу практику  [2, с. 158]. 

Тому у цьому питанні ми є солідарними з позицією тих учених-правників  [9, с. 7], які наго-
лошують на необхідності чіткого розмежування категорії “мета” від інших суміжних з нею категорій. 

Про необхідність розмежування таких понять, як “мета” і “завдання” зазначають й окремі 
вчені у сфері оперативно-розшукової діяльності. Зокрема, І. В. Сервецький та О. М. Юрченко 
вважають, що мета розшукової діяльності у вузькому значенні полягає в захисті людини від 
злочинних посягань, а саме: від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів  [10, с. 167]. 
Натомість завданнями розшукового права, як наголошують дослідники, є виконання доручень 
(волевиявлення, наказ) законодавця, передбачених законодавчими актами, що регламентують 
оперативно-розшукове право (законодавство), виконанням яких досягається мета  [10, с. 169]. 

Цікавою в цьому контексті є думка О. М. Овчинникова, який, досліджуючи співвідношення 
мети і завдань оперативно-розшукової діяльності, зазначає, що, на відміну від мети, завдання – це 
певні наміри, визначені самим індивідом, або зовнішні вимоги, що встановлюються іншими 
особами чи зовнішніми обставинами, спрямовані на досягнення конкретної мети  [11, с. 467]. 

У свою чергу М. А. Погорецький, здійснивши аналіз словникової літератури  [12;13;14], 
дійшов висновку про те, що в етимологічному й семантичному значенні мета визначається як “те, 
чого хтось прагне, чого хоче досягти”, а завдання – “те, що хочуть здійснити”, “те, що вимагає 
виконання, розв’язання”, “питання для вирішення”  [4]. 

Принагідно варто зауважити, що в Законі України “Про оперативно-розшукову діяльність” 
відсутня правова норма, яка безпосередньо визначає “мету” оперативно-розшукової діяльності. 
Водночас у ст. 1 цього закону законодавець визначив, що завданням оперативно-розшукової 
діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, 
відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну 
діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень 
та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки 
громадян, суспільства і держави  [15]. 

Отже, виходячи зі змісту ст. 1 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”, 
можна дійти висновку, що вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності (пошук і фіксація  
фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передба-
чена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб 
іноземних держав та організацій) спрямовано на досягнення мети оперативно-розшукової діяль-
ності (припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання 
інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави). 

Викладене вище та узагальнення наукових позицій  [16; 11; 17] дає змогу зробити висновок 
про те, що визначені у ст. 1 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” завдання у  
теорії оперативно-розшукової діяльності визначаються як стратегічні (загальні або основні), 
вирішення яких спрямоване на досягнення стратегічної мети оперативно-розшукової діяльності. 
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Натомість сутність тактичної мети і тактичних завдань у нормативно-правових актах, що 
регулюють здійснення оперативно-розшукової діяльності, прямо не визначена.  

Не знайшла ця проблематика належного відображення й у наукових доробках вітчизняних 
учених у сфері оперативно-розшукової діяльності. 

Зокрема, ґрунтовний аналіз наукової літератури з доступних (відкритих) джерел свідчить про 
те, що наукова дискусія щодо такої категорії, як “тактична мета” та її співвідношення із суміжною 
категорією “тактичне завдання” серед дослідників у сфері оперативно-розшукової діяльності 
взагалі відсутні. 

Більш ґрунтовно ця проблематика розроблена в теорії криміналістики. 
Тому вважаємо за потрібне звернутися до напрацювань учених-криміналістів у цій сфері.  
Результати аналізу наукової літератури свідчать про те, що в криміналістичній літературі 

окремі вчені  [18; 19] зазначають про рівнозначність і тотожність таких категорій, як “тактична 
мета” і “тактичне завдання”. 

На нашу думку, такі позиції є дискусійними та потребують додаткового обґрунтування. 
Попри це, не вдаючись до їх детального аналізу, зауважимо, що ми дотримуємося протилежної 
точки зору і вважаємо, що такі категорії, як “тактична мета” і “тактичне завдання” – взаємо-
пов’язані, але не тотожні поняття. Про це вже згадувалося нами вище при розгляді загаль-
нотеоретичних понять мети і завдання. 

Адже, як слушно зазначають окремі вчені, мета і завдання тактичних рішень – поняття, що 
розрізняються за змістом  [1, с. 17]. 

Досліджуючи особливості інформаційних і тактичних рішень у складних слідчих ситуаціях, 
О. Є. Шуклін акцентує увагу на тому, що “тактична мета” є кінцевим бажаним результатом (при 
реалізації тактичного рішення), тоді як “тактичне завдання” є проміжним результатом цієї 
діяльності  [20, с. 84]. Вважаємо такий підхід лаконічним і водночас ємним.  

Вдало, на нашу думку, критерії розмежування співвідношення понять “тактична мета” і 
“тактичне завдання” запропонував О. Ю. Булулуков. Зокрема, вчений зазначає, що відмінність у 
цих поняттях полягає в тому, що термін “завдання” передбачає певну діяльність, спрямовану на 
досягнення конкретної мети. Мета ж як певне бачення кінцевого результату може припускати 
завдання або ряд завдань, які необхідно вирішити для її досягнення, проте мета не передбачає 
процедури вирішення завдання.  

Слушною також є думка дослідника про те, що зовнішня схожість понять “мета” і “завдання” 
тактичного рішення передбачає їх внутрішню підпорядкованість. З одного боку, конкретна мета 
тактичного рішення зумовлює конкретне завдання (ряд завдань), без вирішення якого (яких) вона 
не має сенсу. З іншого боку, формулювання завдання і його вирішення здійснюється з певною 
метою, яка є основою прийняття тактичного рішення. Пріоритетною у цьому зв’язку є мета, яка 
визначає напрям формулювання і вирішення визначених тактичних завдань  [1, с. 17]. 

З огляду на викладене вище, сформулюємо власне визначення поняття “тактична мета” в  
теорії оперативно-розшукової діяльності – це кінцевий очікуваний (бажаний) результат, досяг-
ненню якого передує чітке визначення (конкретизація) оперативно-тактичних завдань, і їх вико-
нання у спосіб, що забезпечить успішну реалізацію оперативно-тактичного рішення (зміна 
конкретної оперативно-тактичної ситуації у сприятливий бік). 

Водночас для того, щоб правильно сформулювати тактичну мету під час вироблення опера-
тивно-тактичного рішення, потрібно здійснити всебічну оцінку (аналіз) конкретної оперативно-
тактичної ситуації. 

Отже, беручи до уваги викладене вище, можна дійти висновку про те, що поняття “тактична 
мета” за змістом є ширше, ніж поняття “тактичне завдання”, і може включати декілька “тактичних 
завдань” у теорії оперативно-розшукової діяльності.  

Що стосується поняття “тактичне завдання”, варто зазначити про фрагментарний характер 
наукової дискусії щодо цього визначення в теорії оперативно-розшукової діяльності.  
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Зокрема, ґрунтовний аналіз наукової літератури свідчить про наявність у відкритих джерелах 
лише декількох визначень цього поняття в теорії оперативно-розшукової діяльності. Так, автори 
навчального посібника “Основи оперативно-розшукової діяльності” (2015 р.) зазначають, що тактичні 
завдання оперативно-розшукової діяльності, як правило, полягають у вивченні, аналізі й оцінці 
оперативної обстановки, що склалася на території обслуговування (за лінією, на об’єкті), та, 
відповідно, виборі тих оперативно-розшукових заходів, що необхідні для досягнення стратегічних  
завдань оперативно-розшукової діяльності  [21, с. 24]. 

На думку О. М. Бандурки, тактичні завдання оперативно-розшукової діяльності полягають у: 
виявленні, розкритті і сприянні розслідуванням злочинів та дій осіб, які причетні до їх вчинення; 
попередженні і припиненні конкретних злочинів; здійсненні розшуку осіб, які ухиляються від 
слідства, суду та відбуття кримінального покарання; здійсненні розшуку безвісно зниклих осіб, 
встановленні місцезнаходження та розшуку об’єктів, майна, предметів, які вже відомі і можуть бути 
доказами у кримінальній справі  [17, с. 59–60]. 

У навчальному посібнику за загальною редакцією С. В. Албула визначено, що тактичні  
завдання оперативно-розшукової діяльності полягають у досягненні кінцевої мети, тобто у 
виявленні, запобіганні та припиненні злочинів або у розшуку осіб, які переховуються від органів 
досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального 
покарання, та їх затриманні  [22, с. 53–54]. 

Не вдаючись до дискусії щодо визначених дефініцій, маємо зазначити, що наведені підходи 
лише частково (фрагментарно) розкривають таку складну категорію у теорії оперативно-
розшукової діяльності, як поняття “тактичне завдання”. 

Ось чому варто погодитися з тими науковцями, які вважають, що “слід шукати такі ознаки, 
які б дозволяли більш чітко відрізняти це поняття від суміжних (стратегічного) і виражали б його 
сутність”  [23, с. 205]. 

Адже, як слушно з цього приводу зазначають Г. К. Синілов (1975) та К. К. Горяїнов (1987), 
незважаючи на те, що у теорії ОРД давно доведена доцільність розмежування системи різнопла-
нових завдань боротьби зі злочинністю на стратегічні і тактичні, цей науково обґрунтований 
принцип систематично ігнорується, що породжує помилкові управлінські рішення, розпорошує 
сили, засоби та методи, знижує їх ефективність і репутацію науки  [24, с. 20].  

Отже, зважаючи на викладене, на основі аналізу літературних джерел  [25, с. 18; 26, с. 22; 27, 
с. 13–20; 28, с. 223–228; 29, с. 96–105] пропонуємо класифікацію основних ознак, притаманних 
оперативно-тактичним завданням, що відрізняються від стратегічних завдань у теорії оперативно-
розшукової діяльності, зокрема: 

– за часовою ознакою. Оперативно-тактичні завдання є короткостроковими – обмежені 
часовими рамками, натомість стратегічним завданням притаманний довгостроковий характер. 
Як слушно зазначає В. П. Шиєнок, на стратегічному рівні, на відміну від тактичного, має місце 
більш тривалий часовий інтервал між початком дій і прогнозованим стратегічним результатом  
[16, с. 109]; 

– за масштабністю. Оперативно-тактичні завдання є локальними (проміжними) і обумовлені 
конкретною оперативно-тактичною ситуацією. Натомість стратегічні завдання є глобальними та 
зумовлені оперативною обстановкою загалом у державі. При цьому, як зазначається в контр-
розвідувальному словнику КДБ СРСР (1972), – “тактичні завдання випливають із стратегічних 
завдань, пов’язані з ними і сприяють їх вирішенню”  [30, с. 264]; 

– за спрямованістю. Оперативно-тактичні завдання сприяють досягненню кінцевого очіку-
ваного результату (тактичної мети) в конкретній оперативно-тактичній ситуації – реалізації 
оперативно-тактичного рішення. Натомість стратегічні завдання забезпечують досягнення страте-
гічної мети оперативно-розшукової діяльності (припинення правопорушень та в інтересах 
кримінального судочинства, отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і 
держави)  [15]; 
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за способом вирішення. Найбільш ефективним способом вирішення оперативно-тактичних 
завдань, спрямованих на досягнення тактичної мети, є проведення оперативної комбінації, що 
полягає в штучному створенні сприятливих умов задля зміни конкретної оперативно-тактичної 
ситуації в інтересах оперативних підрозділів  [31, с. 76]. При цьому одним із основних способів 
вирішення стратегічних завдань оперативно-розшукової діяльності є формування (постійне 
удосконалення) правового регулювання оперативно-розшукової діяльності щодо реалізації дер-
жавної політики у сфері боротьби (протидії) з організованою злочинністю  [32]. 

Водночас проведений нами аналіз співвідношення категорій “оперативно-тактичне завдання” 
і “стратегічне завдання” в оперативно-розшуковій діяльності є неповним (поверхневим, частковим, 
фрагментарним), оскільки не становить мету нашого дослідження і потребує окремого вивчення. 

Важливого значення набуває також питання класифікації оперативно-тактичних завдань у  
теорії оперативно-розшукової діяльності. Передусім заслуговує на увагу класифікація оперативно-
тактичних завдань з урахуванням основних організаційно-тактичних форм у теорії оперативно-
розшукової діяльності. Зокрема, на цій підставі можна виокремити: оперативно-тактичні завдання 
оперативного пошуку (виявлення (встановлення) осіб, фактів, предметів та документів, що 
становлять оперативний інтерес); оперативно-тактичні завдання оперативної розробки (підго-
товка до проведення оперативної розробки; підбір негласного працівника для проведення опера-
тивної розробки; планування оперативної комбінації (найбільш оптимальні способи введення та 
виведення негласного працівника з оперативної розробки), проведення найбільш ефективних 
оперативно-розшукових заходів та інше); оперативно-тактичні завдання оперативно-розшукової 
профілактики (проведення заходів, які забезпечують недопущення вчинення злочинів, які 
задумуються або готуються). 

При цьому, як свідчить аналіз матеріалів практики, тактичні (проміжні) завдання, що підля-
гають вирішенню під час проведення тієї чи іншої організаційно-тактичної форми, є різно-
манітними та визначаються з урахуванням аналізу та оцінки конкретної оперативно-розшукової 
ситуації. 

Тому особливого значення набуває класифікація оперативно-тактичних завдань залежно від 
оперативно-тактичних ситуацій (проміжна, кінцева; сприятлива (проста), несприятлива (складна); 
типова, специфічна; ситуація, що вимагає негайного реагування, тощо). 

Зрештою, зважаючи на викладене вище, варто говорити про те, що наведені класифікації є 
загальними та потребують подальших наукових розвідок.  

 
Висновки і пропозиції. На підставі узагальнення основних положень сутності і співвідно-

шення таких категорій у теорії оперативно-розшукової діяльності, як “тактична мета” та “тактичне 
завдання”, отримані такі результати: 

За результатами узагальнення наукових позицій за тематикою дослідження зроблено 
висновок, що такі категорії, як “тактична мета” і “тактичне завдання” – взаємопов’язані, але не 
тотожні поняття. 

Сформулювано власне визначення поняття “тактична мета” в теорії оперативно-розшукової 
діяльності – це кінцевий очікуваний (бажаний) результат, досягненню якого передує чітке визна-
чення (конкретизація) оперативно-тактичних завдань, і їх виконання у спосіб, що забезпечить 
успішну реалізацію оперативно-тактичного рішення (зміна конкретної оперативно-тактичної 
ситуації у сприятливий бік). 

Зазначається, що поняття “тактична мета” за змістом є ширше, ніж поняття “тактичне зав-
дання”, і може включати декілька “тактичних завдань” у теорії оперативно-розшукової діяльності.  

Запропоновано класифікацію основних ознак, притаманних оперативно-тактичним завдан-
ням, що відрізняються від стратегічних завдань у теорії оперативно-розшукової діяльності, зокрема: 
за часовою ознакою; за масштабністю; за спрямованністю; за способом вирішення. 
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Перспективами подальших розвідок у цьому напрямку є більш глибоке дослідження 
співвідношення категорій “оперативно-тактичне завдання” і “стратегічне завдання” в опера-
тивно-розшуковій діяльності, а також класифікація оперативно тактичних завдань залежно від 
конкретної оперативно-тактичної ситуації.  
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPTS OF "TACTICAL PURPOSE" AND 
"TACTICAL TASK" IN THE THEORY OF OPERATIONAL AND EXPLORATORY ACTIVITY 

 
In the article, based on the results of generalization of scientific positions on the research topic, it 

is concluded that such categories as "tactical goal" and "tactical task" are interrelated, but not identical 
concepts.  

The own definition of the concept of "tactical goal" in the theory of operational and investigative 
activities – is the final expected (desired) result, which is preceded by a clear definition (specification) of 
operational and tactical tasks, and their implementation in a way that will ensure successful 
implementation of operational and tactical solutions (change of a specific operational and tactical 
situation in a favorable direction). 

 It is noted that the concept of "tactical goal" in content is broader than the concept of "tactical 
task", and may include several "tactical tasks" in the theory of operational and investigative activities. 
The classification of the main features inherent in the operational and tactical tasks, which differ from 
the strategic tasks in the theory of operational and investigative activities, in particular: by time; by 
scale; by orientation; by way of solution. 
Key words: tactics, purpose, tasks, situation, decision, operative-search activity. 
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