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У статті здійснено аналіз стану наукової розробленості проблем 
оперативно-розшукового прогнозування шляхом узагальнення 
та систематизації наукових доробків вітчизняних і зарубіжних учених 
у галузі криміналістики, кримінології та оперативно-розшукової 
діяльності, присвячених цій проблематиці.
Наголошено на тому, що перші теоретичні розробки, присвячені 
юридичному прогнозуванню, зокрема таким його основним видам, 
як криміналістичне, кримінологічне та оперативно-розшукове 
прогнозування, сформувалася лише в другій половині ХХ століття.
З’ясовано, що найбільший обсяг теоретичних розробок (фундаментальних 
досліджень) у сфері прогнозування загроз національній безпеці як на 
державному, так і місцевих рівнях проводиться в економічно розвинутих 
країнах, зокрема: США, Німеччині, Данії, Великій Британії, Нідерландах, 
Японії та інших. Наприклад, у рамках спільного дослідницького проекту 
Департаменту поліції Лос-Анджелесу та Каліфорнійського університету 
у 2010 році було розроблено та впроваджено в практику правоохоронних 
органів систему прогнозування злочинності PredPol (алгоритмічне 
прогнозування злочинів). Згодом ця програма зарекомендувала себе як 
ефективний інструмент поліцейського контролю злочинності та почала 
впроваджуватися в інших регіонах США.
Зроблено висновок, що в науковій літературі сформовано достатню 
теоретичну базу для подальшого вдосконалення та розвитку теоретичних 
і практичних засад прогнозування у криміналістиці та кримінології. При 
цьому науково-теоретичні основи прогнозування в теорії оперативно-
розшукової діяльності залишаються малодослідженими – монографічні 
дослідження за часів незалежності України серед вітчизняних учених за 
цим напрямом не проводилися. За результатами опитування визначено, 
що стан вивчення окресленого питання потребує вдосконалення за 
такими напрямами: встановлення основних теоретичних підходів до 
трактувань поняття «оперативно-розшукове прогнозування» (56%); 
з’ясування відмінностей та співвідношення стратегічного, тактичного 
й організаційного прогнозування (59%). Першочергового опрацювання 
потребують питання, що стосуються сутності та змісту оперативно-
тактичного прогнозування як основи прийняття оперативно-тактичного 
рішення (75%).
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The article analyzes the state of scientific development of operational 
and forecasting problems by generalizing and systematizing the scientific 
achievements of domestic and foreign scientists in the field of criminology, 
criminology and operational and investigative activities on this issue.
It is emphasized that the first theoretical developments devoted to legal 
forecasting, in particular its main types, such as forensic, criminological 
and operational-search forecasting were formed only in the second half 
of the twentieth century.
It was found that the largest amount of theoretical development (basic research) 
in the field of forecasting threats to national security at both state and local 
levels is carried out in economically developed countries, including the United 
States, Germany, Denmark, Great Britain, the Netherlands, Japan and others. 
For example, a joint research project by the Los Angeles Police Department 
and the University of California in 2010 developed and implemented 
the PredPol crime forecasting system (algorithmic crime forecasting). Later, 
this program proved to be an effective tool for police crime control and began 
to be implemented in other regions of the United States.
It is concluded that the scientific literature has formed a sufficient theoretical 
basis for further improvement and development of theoretical and practical 
principles of forecasting in criminology and criminology. At the same time, 
the scientific and theoretical bases of forecasting in the theory of operational 
and investigative activities remain poorly studied - monographic studies during 
the independence of Ukraine among domestic scientists in this area were not 
conducted. According to the results of the survey, it was determined that the state 
of study of the outlined issue needs to be improved in the following areas: 
establishment of basic theoretical approaches to interpretations of the concept 
of "operational search forecasting" (56%); clarifying the differences 
and the ratio of strategic, tactical and organizational forecasting (59%). Issues 
related to the essence and content of operational and tactical forecasting as 
a basis for making operational and tactical decisions need to be addressed as 
a matter of priority (75%).
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Вступ. Порівняно з 90-ми роками мину-
лого століття сучасна організована злочин-
ність кардинально змінила так звану «стратегію  
злочинної діяльності», що передбачає  
перехід від «силових» способів учинення  
злочинів до «інтелектуальних» – ефективне 
використання злочинними спільнотами 
сучасних досягнень науки і техніки у своїй  
протиправній діяльності.

Така ситуація потребує впровадження в прак-
тику правоохоронних органів сучасних прийомів 
і методів боротьби зі злочинністю, розроблення 
адекватних підходів до розв’язання існуючих 
проблем. Оперативно-розшукове прогнозування – 
один із таких підходів [1].

Водночас вивчення матеріалів практики свід-
чить про те, що цей ефективний напрям вияв-
лення та документування злочинних спільнот не 
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завжди знаходить належне застосування в діяль-
ності оперативних підрозділів. Серед основних 
причин такої ситуації – недостатнє науково-тео-
ретичне й методичне забезпечення щодо ефектив-
ності застосування оперативно-розшукового про-
гнозування у практичній діяльності підрозділів, 
які здійснюють оперативно-розшукову діяльність 
(про що зазначило 61,2% опитаних).

Як слушно зазначають у цьому контексті 
окремі науковці [2, с. 70], недостатнє наукове, тео-
ретичне обґрунтування оперативно-розшукового 
прогнозування призводить до серйозних проблем, 
а іноді й до неможливості застосування такого 
виду прогнозування на практиці [2, с. 70]. Тому 
виникає потреба в аналізі стану наукової розро-
бленості проблем прогнозування в теорії опера-
тивно-розшукової діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичним підґрунтям дослідження стали 
наукові праці у сфері криміналістики, криміно-
логії та теорії оперативно-розшукової діяльно-
сті вітчизняних і зарубіжних учених, таких як 
Ю.М. Антонян, Г.А. Аванесова, Ю.А. Блувштейн, 
Р.С. Бєлкін, П.Д. Біленчук, О.Я. Баєв, О.Ю. Булу-
луков, Г.М. Бірюков, В.В. Василевич, С.Е. Віцин, 
В.К. Весельський, К.К. Горяїнов, Л.Г. Горшенін, 
О.Ю. Дементьєв, О.М. Джужа, В.А. Журавель, 
А.П. Закалюка, А.Ф. Зелінський, Г.Г. Зуйков, 
Л.В. Кондратюк, О.М. Литвинов, В.А. Лука-
шов, В.П. Меживой, Є.М. Моісеєв, С.С. Овчин-
ський, О.Г. Обложко, К.І. Сотніков, М.В. Стащак, 
І.О. Теслюк, В.Ю. Шепітько та інші. Недостатня 
теоретична розробленість означеної проблема-
тики зумовлює актуальність теми дослідження.

З огляду на зазначене метою статті є аналіз 
стану наукової розробленості проблем опера-
тивно-розшукового прогнозування шляхом уза-
гальнення та систематизації наукових доробків 
вітчизняних і зарубіжних учених у галузі кримі-
налістики, кримінології та оперативно-розшуко-
вої діяльності, присвячених цій проблематиці.

Адже, як слушно відзначається в науковій 
літературі [3, с. 107], головною умовою будь-
якого наукового дослідження є ґрунтовний ана-
ліз наукового доробку вітчизняних та іноземних 
учених різних історичних періодів. Такий аналіз 
дасть можливість з’ясувати найвагоміші з-поміж 
них, що стали теоретичним підґрунтям предмета 
дослідження, з одного боку, й акцентувати на про-
блемних аспектах, що залишилися поза межами 
дослідження попередників, у контексті соціаль-
но-економічних, політичних, нормативно-право-
вих, криміногенних та інших чинників – з іншого 
[3, с. 107].

Виклад основного матеріалу. Здатність 
людини до прогнозування (антиципації, випере-
джуючого синтезу) проявляється в різних видах 

діяльності (мисленнєва, мовленнєва, навчальна, 
професійна). Тобто це поняття масштабне за своїм 
значенням [4, с. 26]. Значною мірою формуванню 
сучасного бачення прогнозування у сфері проти-
дії злочинності сприяли праці видатних учених 
різних галузей знань, зокрема філософії, психоло-
гії, педагогіки, економіки та інших наук. Напри-
клад, як свідчить аналіз наукової літератури [5; 
6], вперше поняття «прогнозування» було вжито 
видатним давньогрецьким ученим-лікарем Гіппо-
кратом (460–377 рр. до н.е.) у фундаментальній 
праці під назвою «Прогностика». Про важливість 
передбачення в різних сферах людської діяльності 
зазначають й інші видатні вчені різних історичних 
епох.

Основоположником прогнозування злочин-
ності вважається бельгійський вчений А. Кетле 
(1796–1874), який одним із перших зазначив, що, 
використовуючи систематичні дані про злочин-
ність, можна розрахувати, скільки індивідуумів 
стануть убивцями, скільки – злодіями і шахраями, 
скільки осіб народиться і помре [7].

Водночас прогностика як наукова дисципліна, 
яка вивчає закономірності процесу розроблення 
прогнозів у різних наукових галузях [8, с. 130], 
сформувалася лише в другій половині ХХ сто-
ліття. У цей період з’являються перші теоретичні 
розробки, присвячені юридичному прогнозу-
ванню [1, с. 23], зокрема таким його основним 
видам, як криміналістичне, кримінологічне 
та оперативно-розшукове прогнозування.

Одним з основоположників ідеї криміналіс-
тичного прогнозування вважається Р.С. Бєлкін, 
у наукових працях якого визначалися можливо-
сті й завдання прогнозування в криміналістиці. 
У 1970 р. в одній зі своїх монографій учений 
визначив завдання, гносеологічні, логічні основи, 
напрями, а також структуру майбутньої теорії 
криміналістичного прогнозування [9; 10, с. 23].

У подальшому теорія криміналістичного 
прогнозування набула розвитку в комплексних 
дослідженнях таких науковців, як Г.Г. Зуйков 
(1970) [11], який обґрунтував окремі положення 
щодо прогнозування способу вчинення злочину, 
П.Д. Біленчук (1983), що присвятив моногра-
фічне дослідження безпосередньо криміналістич-
ному прогнозуванню поведінки обвинуваченого 
під час досудового розслідування [12], О.Я. Баєв 
(1985) [13] – вивчав прогнозування поведінки осіб 
в умовах конфліктних ситуацій під час досудового 
розслідування, К.І. Сотніков (1987) – досліджував 
інформаційну сутність прогнозування в діяльно-
сті слідчого [14; 10, с. 23–25].

Пізніше різні аспекти цієї проблематики 
розглядали у своїх працях вітчизняні та зару-
біжні вчені, зокрема: В.К. Весельський (2012), 
Л.Г. Горшенін (1994), О.Ю. Дементьєв (2003), 
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В.А. Журавель (1999), О.Ю. Булулуков (2010), 
В.Ю. Шепітько (2001) та багато інших учених. 
Серед останніх комплексних робіт вітчизняних 
учених, присвячених цій проблематиці, варто від-
значити монографічне дослідження І.О. Теслюка 
на тему: «Тактичні засади застосування криміна-
лістичного прогнозування у досудовому розслі-
дуванні (на прикладі органів Національної полі-
ції України)» (2017) [15], в якому порушується 
широке коло питань, пов’язаних із застосуванням 
методу криміналістичного прогнозування в досу-
довому розслідуванні (на прикладі органів Націо-
нальної поліції України). У монографії розглянуто 
загальнотеоретичні засади методу криміналістич-
ного прогнозування та визначено напрями вдоско-
налення тактики застосування методу криміналіс-
тичного прогнозування під час окремих гласних 
слідчих (розшукових) дій.

Аналогічні дослідження прогнозування здійс-
нювались у кримінології. Значний інтерес у цьому 
контексті становить дисертація Г.А. Аванесова на 
тему «Кримінологічне прогнозування (теоретичні 
та організаційні основи)» (1972) [16], де вперше 
комплексно досліджено теоретичні, правові 
та організаційні засади кримінологічного прогно-
зування в кримінології.

Також значну увагу проблематиці кримі-
нологічного прогнозування в різні часи при-
діляли у своїх наукових дослідженнях такі 
вчені, як С.Є. Віцин (1972), Ю.В. Лобов (1976), 
Ю.М. Антонян, Ю.А. Блувштейн, Г.П. Чикваідзе 
(1977), А.Ф. Зелінський (1980), К.К. Горяїнов, 
Л.В. Кондратюк (1983), Г.М. Міньковський (1988), 
В.Д. Мінаєв (1989), О.Є. Жалінський (1989), 
М.П. Клейменов (1989), С.Р. Тютіков (1998), 
О.М. Джужа, Є.М. Моісеєв (2000), В.Є. Новіч-
ков (2003), О.М. Литвинов (2011), В.В. Василе-
вич (2012), А.М. Бабенко (2014), І.Г. Богатирьов 
(2018) та багато інших учених.

Найбільш суттєво та глибоко аспекти з озна-
ченої проблематики серед наших співвітчизників 
висвітлено в докторській дисертації А.П. Зака-
люка на тему «Теорія і практика індивідуального 
прогнозування та профілактики злочинної пове-
дінки» (1986) [17]. Варто зазначити, що це перша 
робота зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне 
право і кримінологія; кримінально-виконавче 
право, в якій фактично запропоновано новий 
напрям кримінології – теорію індивідуального 
прогнозування злочинної поведінки. У роботі 
надано концепцію індивідуальної профілактики 
злочинної поведінки, що ґрунтується на ймовір-
ному прогнозуванні. Також автором обґрунто-
вано наукові положення щодо тактичних основ 
індивідуально-профілактичної діяльності та інші 
концептуальні фундаментальні теоретичні і прак-
тичні положення.

У теорії оперативно-розшукової діяльності 
В.А. Лукашов у докторському дослідженні на 
тему: «Правові та організаційно-тактичні про-
блеми радянського карного розшуку» (1972) 
одним із перших звернув увагу на необхідність 
застосування оперативно-розшукового прогнозу-
вання в діяльності оперативних підрозділів [18; 
19, с. 20].

Пізніше С.С. Овчинський опублікував ряд 
робіт, присвячених індивідуальному прогнозу-
ванню злочинної поведінки та інформаційно-про-
гностичному забезпеченню індивідуальної профі-
лактики, в яких він побічно порушував і питання 
оперативно-розшукової діяльності [29; 21;  
19 с. 20]. Згодом у своїх працях С.С. Овчинський 
спільно з О.Г. Обложком приділяв значну увагу 
питанню прогнозування в оперативно-розшуко-
вій діяльності як новій організаційно-тактичній 
категорії [1, с. 6]. Пізніше О.Г. Обложко захистив 
докторську дисертацію на тему «Прогнозування 
оперативно-розшукової діяльності органів вну-
трішніх справ» [22], де вперше в теорії оператив-
но-розшукової діяльності комплексно дослідив 
означену проблематику.

За роки незалежності України наукова пробле-
матика актуальних (концептуальних) питань тео-
рії і практики оперативно-розшукового прогно-
зування не віднайшла належного відображення 
в наукових працях – комплексних (монографіч-
них) досліджень не проводилося.

Окремі аспекти оперативно-розшукового про-
гнозування фрагментарно розглядались у пооди-
ноких закритих наукових статтях окремих науков-
ців, таких як М.Л. Грібов «Прогнозування в роботі 
підрозділів оперативної служби МВС України» 
(2011), В.В. Єфімов «Особливості прогнозування 
та планування в оперативно-розшуковій діяль-
ності» (2011), О.В. Тихонова «Оперативно-роз-
шукове прогнозування в забезпеченні фінансової 
безпеки держави» (2012).

У загальнодоступних джерелах цій пробле-
матиці були присвячені окремі наукові статті 
вітчизняних учених, зокрема Д.О. Акіменка 
«Тактичне прогнозування при проведенні спеці-
альних операцій» (2007), В.П. Меживого «Опе-
ративно-розшукове прогнозування як важливий 
елемент тактичного мислення оперативника» 
(2008), Г.М. Бірюкова «Оперативно-тактичне про-
гнозування як елемент оперативно-розшукової 
тактики» (2010), Р.А. Халілева «Оперативно-роз-
шукове прогнозування у сфері протидії злочинно-
сті на ґрунті етноконфесійних відносин» (2010), 
О.Ю. Бусол «Підрозділи аналітичної розвідки 
як спеціальний суб’єкт оперативно-розшукового 
прогнозування» (2011), М.В. Стащака «Зміст, види 
та значення прогнозування оперативної обста-
новки під час оперативного обслуговування сфери 
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надрокористування» (2012), Т.О. Рекрутенка 
«Оперативно-розшукове прогнозування як спосіб 
виявлення організованих злочинних формувань» 
(2015), В.Л. Ортинського «Особливості інформа-
ційного забезпечення оперативно-розшукового 
прогнозування в протидії злочинам у сфері обігу 
наркотичних засобів» (2017).

Не можемо обійти увагою напрацювання 
з означеної проблематики учених країн СНД. 
Зокрема, теоретичні основи оперативно-роз-
шукового прогнозування знайшли своє відо-
браження в наукових працях М.І. Журавленка 
«Оперативно-розшукове прогнозування злочи-
нів економічної спрямованості», В.Є. Дівольда 
«Проблемні питання реалізації оперативно-роз-
шукового прогнозування» (2019), С.В. Харченка 
«До питання про прогнозування ОРД ОВС під час 
боротьби з кримінальним автобізнесом» (2015), 
Д.О. Васильченка «Особливості оперативно-роз-
шукового прогнозування злочинної поведінки 
в діяльності оперативних підрозділів органів вну-
трішніх справ» (2020) та інших.

На особливу увагу заслуговує дисертаційне 
дослідження В.В. Агеєва «Теоретичні та органі-
заційно-правові основи оперативно-розшукового 
прогнозування» (2008) [1], в якому досліджено 
історичні періоди становлення та розвитку про-
гнозування в теорії та практиці оперативно-розшу-
кової діяльності, сформульовано авторське визна-
чення поняття «оперативно-розшуковий прогноз» 
та здійснено класифікацію оперативно-розшуко-
вих прогнозів. Також у науковій праці автором 
запропоновано рекомендації щодо підвищення 
ефективності оперативно-розшукового прогнозу-
вання в практичній діяльності підрозділів, які здій-
снюють оперативно-розшукову діяльність.

Зрештою, слід зазначити, що найбільший 
обсяг теоретичних розробок (фундаментальних 
досліджень) у сфері прогнозування загроз наці-
ональній безпеці як на державному, так і місце-
вих рівнях проводиться в економічно розвинутих 
країнах. Наприклад, у рамках спільного дослід-
ницького проекту Департаменту поліції Лос-А-
нджелесу та Каліфорнійського університету [23] 
у 2010 році було розроблено та впроваджено 
в практику правоохоронних органів систему про-
гнозування злочинності PredPol (алгоритмічне 
прогнозування злочинів) [24]. Згодом ця програма 
зарекомендувала себе як ефективний інструмент 
поліцейського контролю злочинності та почала 
впроваджуватися в інших регіонах США [25]. 
Також варто зазначити, що аналогічні програми 
використовуються у правоохоронній діяльності 
в Німеччині, Данії, Великій Британії, Нідерлан-
дах, Японії [25] та інших країнах.

Проблематика прогнозування злочинності 
віднайшла широке обговорення серед іноземних 

учених, зокрема таких, як: Джей Олбанезе (Jay 
Albanese) «Прогнозування та контроль організо-
ваної злочинності: Інструмент оцінки ризиків для 
орієнтування діяльності правоохоронних органів» 
(2001) [26]; Вілпен Горр, Річард Харрісб (Wilpen 
Gorr, Richard Harriesb) «Основні засади прогнозу-
вання злочинів» (2003) [27]; Вікас Гровер, Річард 
Аддерлі, Макс Брамер (Vikas Grover, Richard 
Adderley, Max Bramer) «Огляд сучасних мето-
дів прогнозування злочинів» (2007) [28]; Джоел 
М. Каплан (Joel M. Caplan) «Моделювання: кримі-
налістична теорія і методи для прогнозування зло-
чинності» (2010) [29]; Різван Ікбал, Масра Азріфа 
Азмі Мурад, Аїда Мустафа, Пайам Хассані Шаріат 
Панах, Насім Ханахмадліраві (Rizwan Iqbal1, 
Masrah Azrifah Azmi Murad, Aida Mustapha, Payam 
Hassany Shariat Panahy, Nasim Khanahmadliravi) 
«Експериментальне вивчення алгоритмів кла-
сифікації для прогнозування злочинів» (2013) 
[30]; Абба Бабакура; Насир Сулейман; Махмуд 
А. Юсуф (Abba Babakura; Md Nasir Sulaiman; 
Mahmud A. Yusuf) «Удосконалення методів кла-
сифікації алгоритмів прогнозування злочинності» 
(2014) [31]; Лірія Беннет Моисей (Lyria Bennett 
Moses) «Алгоритмічне прогнозування в поліцей-
ській діяльності: припущення, оцінка та підзвіт-
ність» (2016) [32]; Хитеш Кумар Редді Тіппі Редді, 
Бхавна Сайні, Джініка Махаджан (Hitesh Kumar 
Reddy Tippi Reddy, Bhavna Saini, Ginika Mahajan) 
«Основи прогнозування та моніторингу злочин-
ності на основі просторового аналізу» (2018) 
[33]; Одхран Дж. Маккарті (Odhran. J. McCarthy) 
«Штучний інтелект та глобальне управління: 
запобігання злочинності за допомогою прогнозу-
вання в поліцейській діяльності» (2019) [23].

Висновки. Підсумовуючи викладене, можна 
констатувати, що в науковій літературі сформо-
вано достатню теоретичну базу для подальшого 
вдосконалення та розвитку теоретичних і прак-
тичних засад прогнозування в криміналістиці 
та кримінології. При цьому науково-теоретичні 
основи прогнозування в теорії оперативно-роз-
шукової діяльності залишаються малодослідже-
ними – монографічні дослідження за часів неза-
лежності України серед вітчизняних учених за 
цим напрямом не проводилися. За результатами 
опитування визначено, що стан вивчення окресле-
ного питання потребує вдосконалення за такими 
напрямами: встановлення основних теоретич-
них підходів до трактувань поняття «оператив-
но-розшукове прогнозування» (56%); з’ясування 
відмінностей та співвідношення стратегічного, 
тактичного й організаційного прогнозування 
(59%). Першочергового опрацювання потребують 
питання, що стосуються сутності та змісту опера-
тивно-тактичного прогнозування як основи при-
йняття оперативно-тактичного рішення (75%).
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