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Тема 7. Основи психології слідчої діяльності та окремих учасників 

кримінального провадження 

 

 

План 

1. Психологічні ознаки слідчої діяльності. 

2. Психограма слідчого. Психологічні типи особи слідчого. 

3. Психологічні аспекти застосування психологічного впливу під час 

досудового розслідування.  

4. Психологія деяких учасників під час досудового розслідування: 

4.1. Психологія підозрюваного. 

4.2. Психологія потерпілого. 

4.3. Психологія свідка. 

 

1. Психологічні ознаки слідчої діяльності 

Діяльність по розслідуванню злочинів (слідча діяльність) – 

цілеспрямований процес, метою якого є відтворення справжньої картини події 

злочину на основі дослідження як прямим, так і непрямими доказами. Її 

психологічна структура розглядається як сукупність певних (пізнавальної, 

конструктивної, комунікативної, організаційної, засвідчувальної та 

профілактичної) різновидів діяльності. 

Пізнавальна діяльність-пошук, сприймання, аналіз та узагальнення 

інформації, за допомогою якої встановлюється істинне знання щодо 

конкретного кримінального провадження. Конструктивна діяльність 

складається з відібрання та композиції зібраного доказового матеріалу 

(відновлення події злочину за матеріальними та ідеальними слідами) і 

планування розслідування (планування змісту майбутньої діяльності, тобто 

визначення предмета та заходів розслідування; планування організації 

перевірки версій; планування системи та послідовності власних дій; планування 

системи та послідовності дій інших учасників процесу розслідування). 

Комунікативна діяльність - процес встановлення та підтримання 

психологічного контакту з різними категоріями учасників процесу 

розслідування, а також здійснення на них психологічного впливу з метою 

одержання необхідної інформації про подію злочину. Організаційна 

діяльність-реалізація системи слідчих дій для одержання доказової інформації; 

координація зусиль працівників правоохоронних органів, які беруть участь у 

процесі розслідування злочину; формування технічної та психологічної 

готовності до виїзду слідчої групи при проведенні окремих слідчих дій. 

Профілактична діяльність полягає у виявленні причин та умов, що сприяють 

злочинності; здійсненні психологічного впливу на різні категорії учасників 

розслідування з метою корекції їх небажаної позиції чи поведінки. 

Засвідчувальна - надання всій одержаній Інформації спеціальних, передбачених 

законом форм (протокол, постанова тощо). 

2. Психограма слідчого. Психологічні типи особи слідчого. 
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Виключна багатогранність і складність, висока відповідальність і велика 

суспільна значущість діяльності слідчого вимагають від нього для успішного 

здійснення процесуальних функцій цілої низки психічних якостей. 

Перш за все і головним чином це:  

♦ розвинуті аналітичні здібності і одночасно здібності до узагальнення, 

синтезу, створення динамічних моделей розвинута уява, яка перетворюється з 

психічної якості на психологічну передумову діяльності).  

Слідчому у його повсякденній роботі доводиться мати справу з 

найрізноманітнішою, розрізненою і «зашифрованою» інформацією, яку 

залишає після себе у навколишньому середовищі подія, котру треба 

розслідувати, відтворивши її у, так би мовити, первозданному вигляді. Останню 

ознаку інформації, яку одержує слідчий, слід розуміти так, що матеріальні ві-

дображення минулих контактів зовні мають дуже мало спільного зі 

слідоутворюючими об'єктами. Для того, щоб на підставі наявної інформації 

встановити дійсні обставини і механізми минулих подій, що розслідуються, 

треба мати добрі знання з криміналістики та деякий професійний і життєвий до-

свід. Проте, як встановлено, цього виявляється замало. Виявлені окремі факти 

можуть залишитись лише механічною сумою фактів, якщо не вміти їх 

проаналізувати, знайти причинні зв'язки, об'єднати у причинно-наслідкову 

систему і на підставі цього, а також, безумовно, знань і досвіду, не утворити 

ідеальну модель минулої події, яка постає як момент істини на дискурсивному 

та інтуїтивному рівнях. Можливість людського мозку відтворювати в уяві події 

минулого більш-менш адекватно є природженою якістю, яку можна 

посилювати, удосконалювати в онтогенезі, але створити її неможливо. 

♦ вміння діяти в умовах дефіциту часу. 

Пізнання в юридичній роботі обмежено певними часовими рамками. У 

слідчій роботі ці рамки особливо звужені процесуальними приписами і бувають 

взагалі мізерними у зв'язку з ситуацією розслідування у даний момент, коли 

доводиться негайно приймати рішення і проводити певні дії. Долається дефіцит 

часу, безумовно, з досвідом, коли рутинні операції доводяться до автоматизму і 

закарбовуються програми дій в аналогічних ситуаціях, проте слід мати на увазі, 

що нерідко цей процес удосконалення відбувається за рахунок творчого 

елементу — не спить професіональна деформація. Тому, поза усяким сумнівом, 

набуття досвіду повинно постійно супроводжуватись антидеформаційними 

заходами, і це, перш за все, навчання, обмін досвідом, колективні обговорення. 

Вміння діяти за умови дефіциту часу не виникає саме собою, лише з 

досвідом. Воно залежить не лише від уміння робити свою роботу, але й від 

низки якостей слідчого, як-от: почуття відповідальності, акуратності, 

професійної зацікавленості, азарту, честолюбства. Добре, коли цей перелік 

доповнюється бажанням лідерства. Особам, позбавленим цих якостей, на 

слідчій роботі важко впоратися з часом, бо недбальство, байдужість у роботі, 

відсутність бажання діяти і одержувати задоволення від роботи, відсутність 

здорового честолюбства — в цілому безжалісно крадуть дорогоцінний час.  

♦ постійна готовність до протидії. 
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Ця риса повинна бути притаманною будь-якому юристу — із зазначених 

раніше причин. Що ж до слідчого, який все своє професійне життя займається 

кримінальними справами, під час розслідування яких протиборство є практично 

обов'язковим атрибутом, набуваючи іноді найнебезпечніших форм, то ця го-

товність стає неодмінною умовою його повсякденної діяльності. Чинниками, 

що зміцнюють психологічну стійкість у протиборствах, є передбачення 

поведінки і дій осіб, що чинять опір, заважають і перешкоджають нормальному 

ходу розслідування, та прояви на цій основі активності та ініціативності, які, з 

одного боку, підвищують впевненість слідчого у своїх діях і почуття 

переможця, а з іншого — змушують супротивників захищатися, помилятися, 

відчувати розгубленість і, зрештою, визнавати свою поразку.  

♦ висока організованість і послідовність. 

Слідчий повинен діяти у певних рамках кримінального процесу, причому 

треба виконувати всі приписи, як правило, буквально. До цього його повинні 

спонукати дві причини. По-перше, цілком зрозуміло, закон треба виконувати, 

бо він закон. Якщо цього не робити, то досудове слідство не матиме ніякої 

послідовності, втратить процедурний характер і разом з тим зникнуть 

контрольована організація процесу і гарантії дотримання прав його учасників. 

По-друге, норми процесуального права, як правило, є узагальненнями 

багаторічної практики розслідування, найкращих виявів цієї практики, чимало з 

яких стали доктринами права, і у цьому смислі забезпечують найбільш 

оптимальний шлях досягнення істини. Сказане свідчить, що слідчому у будь-

якому випадку вигідно дотримуватись правильної організації і послідовності 

розслідування, а тому він повинен розвивати в собі і зміцнювати зазначені риси 

характеру. 

♦ педантизм. 

До цієї риси характеру ставляться з деякою іронією, а, буває, навіть з 

осудом, плутаючи його, очевидно, з крючкодерством. Між тим педантизм є не 

лише прийнятною рисою характеру юриста, а необхідною, бо смисл його 

роботи полягає не просто в пізнанні істини і прийнятті правильних рішень для 

врегулювання правовими методами певних відносин, а в доказуванні на основі 

бездоганно зафіксованих даних у точно встановлених документах, що походять 

з абсолютно однозначних джерел або які самі є такими. Тут не може бути 

нічого «загального» і невизначеного, такого, що не відповідає процедурі 

провадження аж до останньої літери, аж до останньої коми (принагідно 

згадайте засвідчувальну функцію юридичної діяльності). 

♦ ініціативність (розслідування — творчий пошук).  

Розслідування проходить у постійному збиранні інформації (доказів), у 

пошуку даних, які складають предмет доказування, воно відбувається за всіма 

канонами пізнання, тобто йде від незнання до знання, від меншого знання до 

більшого. Цілком зрозуміло, що це знання приходить не самопливом, як манна 

небесна, воно здобувається цілеспрямовано, у перевірці припущень, гіпотез 

(версій), подоланні опору і протидії, з аналізом здобутого, відступами і 

невдачами, корекцією запланованого і, зрештою, досягненням істини. Щоб 
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забезпечити цей процес, потрібна постійна ініціатива, активність, пошук, 

творчість.  

♦ стійкість до стресових станів (тренована воля і вміння володіти 

своїми почуттями). 

Стрес — супутник юриста, особливо слідчого. До них певною мірою 

можна адаптуватись із набуттям досвіду, але як би там не було, а слідчий весь 

час одержує негативні подразнення, які накопичуються і не покращують його 

життя. Звичайно, можна тренувати волю, загартовуватись, виховувати 

стриманість, і це допоможе легше переборювати стреси. Великі резерви 

містяться в зміні видів розумової праці, занятті фізичною роботою, спортом. Не 

слід забувати й про аутотренінг. 

Дослідження психологічних властивостей слідчих працівників показали, 

що серед них є різні психологічні типи стосовно їхніх функціональних 

особливостей і структури слідчої роботи. Всі ці типи мають свої переваги і 

недоліки. Кожен слідчий повинен знати свої сильні і слабкі сторони і 

враховувати їх під час планування роботи, осмислено компенсувати «відсталі» 

ланки. Це потрібно знати і слідчим начальникам для врахування у розподілі 

навантаження, створенні оперативно-слідчих груп, планування проведення 

окремих слідчих дій тощо.  

Слідчий-організатор. Прагне колективізму, вміє використовувати 

особисті і професійні якості багатьох людей. Дуже корисний для керівництва 

оперативно-слідчою бригадою, підрозділом в установі. 

Слідчий-мислитель. Дуже розвинуті реконструктивні якості, що надає 

йому можливість створювати складні моделі. Як правило, він любить складні 

справи, працює звичайно один, керувати не любить. Може «провалити» 

нецікаву для нього, «дрібну» справу. Таким слідчим доцільно доручати старі, 

нерозкриті справи про вбивства, великі господарські справи. 

Слідчий-комунікатор. Розвинуті комунікативні якості. Він легко вступає 

у контакт, дуже любить проводити допити, очні ставки, перевірку показань на 

місці. Справи, насичені такими слідчими діями, йому й слід доручати. 

Слідчий-слідопит. Дуже розвинені пошукові якості, спостережливість, 

мобільність, готовність до переслідування, боротьби. Любить проводити 

огляди, обшуки. Неперевершений під час роботи у групах, у розслідуваннях по 

«гарячих» слідах. 

 

3. Психологічні аспекти застосування психологічного впливу під час 

досудового розслідування 

Критерієм допустимості психологічного впливу на досудовому слідстві є 

можливість або неможливість свободи вибору особою своєї позиції у 

спілкуванні, висловлювань, вчинків, поведінки, якщо певні обмеження прямо 

не передбачені законом. 

Завданнями психологічного впливу на особу є: 

• виховання і перевиховання; 

• активізація психічної діяльності осіб, що дозволяє отримати правильні і 

повні відомості про факти; 
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• спростування свідчень, в яких навмисно спотворюються відомі 

допитуваним особам факти; 

• створення психологічно плідного клімату у ході проведення 

правоохоронних заходів. 

Суть, спрямованість і засоби впливу визначаються цілями спілкування, 

встановленими дозволами та обмеженнями. 

Метод передачі інформації, який полягає в передачі повідомлень про 

події, факти, знання. 

В межах юридичної роботи мета цього методу містить ідею зміни або 

спрямування розумової діяльності особи, на яку здійснюється вплив. 

Використовується заздалегідь зібрана і у певному порядку, умовах, способах 

передавана інформація. 

За допомогою цього методу стимулюється пригадування забутого, 

робиться певний внесок у зміни настанови (її пом'якшення, посилення чи 

витіснення її іншою), збуджується деякий емоційний стан, так чи інакше 

регулюється розумова діяльність. 

Умови передачі інформації повинні концентрувати увагу на цій 

інформації. їх треба створювати або зважати на існуючі. 

Засоби передачі інформації — мова, зображення. Передача може йти 

прямо або з підтекстом. Наприклад: 1) «Вам пред'являється фотографія, на якій 

зображено...»; 2) «Випадково» залишений на столі предмет. 

Форма передачі — запитання, ствердження, сумнів тощо. 

Порядок і послідовність, швидкість передачі залежать від багатьох 

факторів психофізіологічного і тактичного гатунку — як з боку правника, так і 

з боку особи, з якою йде спілкування. Між іншим, ці параметри передачі 

інформації можуть залежати і від темпераменту, що вимагає, як вбачається, 

всебічної підготовки до спілкування. 

Метод переконання. Цей метод несе в собі навантаження морального 

виховання, викликає благородні спонукання, активізує громадянські почуття. 

Метою методу переконання є ліквідація протиправної настанови. 

Слід звернути увагу на кілька різновидів переконання: 

Логічне переконання — виклад переконливої сукупності фактів і 

аргументів. 

Емоційне переконання — вплив на почуття, сферу інстинктів, 

ірраціонального, щоб спонукати до вчинення певних дій або виникнення 

певних мотивацій. 

Переконання-агітація — вплив на масову аудиторію; зустрічається у 

правоохоронній діяльності рідко, як правило, у роботі адміністрації ВТУ. 

Переконання-дискусія — вплив на особу в результаті обміну думками, 

аргументами. 

Процес переконання обов'язково передбачає з'ясування доводів, 

заперечень, спростувань з боку того, кого переконують. 

У слідчій практиці зустрічається такий різновид переконання, як 

відтворення у мові подій, які відбулися і про які допитуваний з тих чи інших 

причин дає неточну інформацію . 
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Метод наказу. Цей метод належить до розряду психологічного примусу, 

який може сприйматися з повагою і готовністю до виконання, а може 

викликати неприйняття і навіть опір. Зрозуміло, що для виконання законного 

конкретного наказу такий опір правомірно може бути подолано, але з 

дотриманням встановленої процедури. 

Практика, досвід виховної роботи свідчать, що виховання свідомої 

дисципліни неможливе без певного примусу, у тому числі й у формі наказу. А 

отже, і в юридичній діяльності цей метод є цілком допустимим. 

Метод наказу широко застосовується у стосунках у слідчо-оперативних 

групах, під час проведення окремих слідчих дій (зокрема, обшуку), в роботі 

виправних установ. 

Метод прикладу. Цей метод може застосовуватись шляхом демонстрації 

особистої поведінки, вчинків (особистий приклад), повідомлення про поведінку 

інших людей, надання можливості спостерігати за поведінкою інших, у тому 

числі у кінофільмі. У той же час метод прикладу передбачає високу 

моральність і етичність. Як негативне явище слід визнати спроби окремих 

працівників правоохоронних органів підстроюватись під поведінку і звички 

підозрюваних, злочинців. Вони вживають брутальну лайку, блатний жаргон, 

намагаючись привернути до себе вказаних осіб.  

Метод постановки і варіювання розумових задач. Даний метод являє 

собою здійснення впливу на психіку шляхом постановки запитання — 

розумової задачі. Цей вплив полягає в: 

а) спеціальних прийомах постановки задачі; 

б) спрямованості розумових процесів в результаті запитання; 

в) наданні неупередженої допомоги у вирішенні поставленої 

розумової задачі (допомога не повинна викликати єдиноможливий результат). 

Поставлене запитання повинно викликати певну інформацію (рефлексивне 

мислення), якщо, звісно, особа володіє цією інформацією. Тому кожне 

запитання повинно мати конкретне значення, активізовувати розумову 

діяльність особи. 

Запитання можна не лише поставити, але й виявити до нього своє 

ставлення. Правда, тут є небезпека натяку, наведення. Але треба професійно 

користуватись цим прийомом, особливо використовуючи запитальні частки, 

міміку, інтонації, емоційні тони, тощо. Особливо корисні дрібні, малозначущі 

запитання на фоні головного запитання, якого поки що практично не 

торкаються, наприклад, під час перевірки алібі. 

 

4. Психологія деяких учасників під час досудового розслідування 

4.1. Психологія підозрюваного 

Психічний стан підозрюваного характеризується пануванням захисної 

домінанти. Під домінантою у психології розуміють тимчасово переважну 

рефлекторну систему, що зумовлює роботу нервових центрів у даний момент і 

тим самим додає поведінці відповідну спрямованість. Домінанта, як 

переважний осередок збудження, підсумовує та накопичує імпульси, що 

надходять у центральну нервову систему, одночасно пригнічуючи активність 
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інших центрів. Оборонна домінанта визначає спрямованість психічної 

діяльності підозрюваного, формує у нього спеціальні механізми психологічного 

захисту. Психологічний захист у літературі з психології розглядається як 

спеціальна регулятивна система стабілізації особистості, спрямована на 

усунення або зведення до мінімуму почуття тривоги, пов’язаного з 

усвідомленням конфлікту.  

Затримання особи за підозрою у вчиненні злочину, обрання щодо неї 

запобіжного заходу пов´язане з різкими змінами у її житті, соціальному статусі, 

із значним звуженням її соціально-рольових функцій, зі зрушеннями у психіці, 

що посилюються умовами ізоляції. Затримання або вручення підозри 

викликають в одних людей підвищений рівень тривожності, почуття відчаю, 

безвиході, повної залежності від осіб, які ведуть провадження у кримінальній 

справі, а в інших — почуття озлобленості, агресивності, активну протидію 

правосуддю. 

Особливо драматичним є психічний стан невинуватого, якому вручена 

підозра. Нещастя, що раптово звалилося на нього, різко дезорганізує його 

психіку, породжує неадекватні поведінкові вчинки, які можуть бути 

інтерпретовані недосвідченим слідчим як непрямі докази винуватості. 

Намагаючись покласти край такому болісному стану, невинна особа може 

вдатися навіть до самообмови. 

Психологічні особливості такого учасника кримінального процесу як 

підозрюваний визначаються наступними факторами: 1) їх процесуальним 

статусом (значною заінтересованістю у вирішенні справи, правом відмовитися 

від давання показань та відповідей на запитання, відсутністю кримінальної 

відповідальності за давання завідомо неправдивих показань); 2) характером 

вчиненого злочину (його тяжкістю, суспільним резонансом); 3) особистісними 

характеристиками (спрямованістю особистості, мотиваційною сферою, 

світоглядом, ціннісними орієнтаціями і т. п.); 5) у ситуації позбавлення волі — 

дезадаптацією аж до суїцидних проявів; 6) конфліктною ситуацією спілкування 

(як явною, так і латентною); 7) формуванням захисної домінанти, протидією 

слідству (як активною, так і пасивною), негативним ставленням до свідків 

обвинувачення; 8) постійною психічною напруженістю; 9) активною мисленою 

діяльністю, підвищеним самоконтролем, загостреною увагою до 

«найнебезпечніших» обставин. 

Психологічні особливості конкретного підозрюваного визначають 

найефективніші заходи по його викриттю у вчиненні злочину, одержання 

правдивих показань, досягнення завдань розслідування. Найповніше це 

реалізується під час допиту, який найчастіше відбувається в умовах 

конфліктної ситуації, що передбачає наявність психологічної боротьби. Це 

ставить високі вимоги до особистості та психологічної підготовки слідчого при 

його проведенні: володіння способами психологічного впливу та 

психологічного захисту. 

До основних психологічних дій, що проводяться слідчим під час допиту 

підозрюваного, належать: 1) діагностика конфліктної ситуації допиту, 

психологічний аналіз форми психологічного захисту особистості та методів, що 
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нею використовуються, попереднє планування тактики допиту; 2) 

психологічний аналіз та оцінка ставлення особи до події злочину, його 

наслідків, своєї ролі у ньому, до потерпілого, слідчого; 3) психологічний аналіз 

та оцінка основних особистісних характеристик: загальної та соціальної 

спрямованості, ціннісних орієнтацій, настанов, мотивів, поглядів, переконань; 

4) вибір лінії поведінки, комунікативної позиції, засобів та методів 

психологічного впливу, нейтралізації психологічної протидії; 5) оперативний 

аналіз та оцінка невербальних реакцій; 6) використання спеціальних 

психологічних прийомів для діагностики завідомо неправдивих показань, спроб 

ввести слідство в оману; 7) використання спеціальних психологічних прийомів 

для переформування настанов, поглядів, ціннісних орієнтирів на позитивні; 8) 

використання тактико-психологічних прийомів схиляння до визнання своєї 

вини; 9) застосування тактико-психологічних прийомів та методів пред´явлення 

доказів; 10) використання спеціальних прийомів та методів допиту для 

схиляння до визнання своєї вини за відсутності достатніх доказів. 

 

 

4.2. Психологія потерпілого 

Потерпілий — особа, якій злочином заподіяна моральна, фізична або 

майнова шкода. Тому його психологічні стани можуть визначатися 

«обвинувальним» ухилом, перебільшенням збитку і вини підозрюваного. 

Почуття потерпілого можуть бути пов’язані з депресією, соромом, образою 

тощо. У переважній більшості випадків потерпілі відчувають тривогу, страх 

перед можливою помстою злочинця. 

У механізмі злочину існує взаємозв’язок злочинця і жертви (потерпілого), 

певна вибірковість з боку винного. Психологія конфлікту злочинець — жертва 

може набувати різних форм. Причому жертва злочину до злочинної події 

відрізняється тією чи іншою поведінкою. Залежно від ролі потерпілого 

(жертви) у ході реалізації злочинного наміру розрізняють кілька видів типової 

поведінки з боку жертви злочину: позитивна, нейтральна, провокуюча. 

Позитивна поведінка — це поведінка, спрямована на запобігання конфліктній 

ситуації, на припинення злочину і затримання злочинця (соціально позитивна 

поведінка). Нейтральною називається поведінка, що не сприяє вчиненню 

злочину, але і не перешкоджає останній (байдужа поведінка). Провокуюча 

поведінка — така поведінка з боку жертви злочину, що створює реальну 

можливість, сприяє реалізації злочинного наміру (характером, тривалістю й 

інтенсивністю). Провокуюча поведінка стає причиною вчинення злочинного 

акту або сприятливо впливає на формування злочинного наміру. Провокуючу 

поведінку іноді називають негативною. 

Провокуюча поведінка жертви сприяє виникненню у злочинця негативних 

емоційних станів (агресивність, гнів, озлоблення тощо), що зумовлюють 

учинення вбивств, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та ін. Так, 

систематичні приниження й образи можуть викликати гнів, у результаті можуть 

бути заподіяні тілесні ушкодження кривднику. Провокуючою поведінкою є 
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легковажні або аморальні дії потерпілої (розпусність відносин, демонстрація 

сексуальної приступності й ін.) при зґвалтуваннях. 

Вчення про жертву злочину має назву віктимологія (від лат. victima — 

жива істота, принесена в жертву богу, жертва; і грецьк. l`goV — слово, вчення). 

У віктимології виділяють індивідуальну віктимність, видову і групову. 

Віктимність визначається як підвищена здатність людини через ряд 

духовних і фізичних властивостей, а також соціальну роль чи статус, ставати за 

певних обставин жертвою злочину. 

Важливе значення має вирізнення видів віктимності: 1) віктимогенна 

деформація — сукупність соціально-психологічних особливостей особистості, 

пов’язаних із особливостями її соціалізації; 2) професійна віктимність 

(зумовлена виконанням деяких соціальних функцій; наприклад, інкасатор, 

таксист, міліціонер та ін.); 3) вікова віктимність (як біологічна властивість); 4) 

віктимність «патологія» (як наслідок патологічного стану особистості — 

тяжкий соматичний розлад, фізична недуга чи психічне захворювання). 

Потерпілий - це одна з центральних фігур досудового розслідування і 

судового розгляду справи, особливо якщо мова йде про злочин проти особи. 

Конкретні обставини, причини та умови злочину не можуть бути розкриті 

повністю, якщо до уваги не береться особистість потерпілого, тому що дуже 

часто злочинні дії підозрюваного викликаються неправомірними, необачними 

або просто легковажними діями потерпілого. Його поведінка, яка стосується 

об'єктивних ознак складу злочину, може впливати на вину підозрюваного, а 

іноді (необхідна оборона) і виключати її. Від структури особистості 

потерпілого і від його поведінки, яке тісно пов'язане з особою і є її функцією, 

залежить здійснення злочинних намірів, активна оборона від злочинних 

посягань, оборона громадських інтересів і т. д. 

Психологічне дослідження особи потерпілого і його діяльності під час 

досудового розслідування і судового розгляду представляється досить 

актуальним, тому що сприяє вирішенню цілого ряду питань: більш правильної 

кваліфікації злочину, глибокому дослідженню причин і умов, більш всебічному 

і повному розслідуванню кримінальних справ, виявлення нових доказів і т. д. 

Дослідження особи потерпілого можна розглядати в двох аспектах: 

1) «статична сфера» - це вік, стать, національність, службове становище і 

т. д.; ряд цих ознак потрібно з'ясувати за безпосередньою вимогою закону, 

причому деякі з них можуть прямо впливати на кваліфікацію злочину 

(наприклад, вік при статевих злочинах ) і т. д.; 

2) "динамічна сфера", т. тобто поведінка потерпілого в період, що 

безпосередньо передував події злочину, і в період події злочину, і зв'язок цієї 

поведінки з поведінкою злочинця. 

До спеціальних методів дослідження особистості і поведінки потерпілого 

відносяться аналіз слідчої і судової статистики, вивчення матеріалів судово-

психологічної та судово-психіатричної експертиз, соціально-психологічні та 

судово-психологічні дослідження конфліктних ситуацій. 

Поведінка потерпілого в момент вчинення злочину залежить від: 
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1) впливу зовнішнього середовища, в даному випадку злочинного нападу 

або іншого впливу, і 

2) індивідуальних особливостей особистості. 

Ці особливості особистості характеризуються типом вищої нервової 

діяльності потерпілого, рисами його характеру і т. д. Життєвий досвід має 

велике значення в поведінці потерпілого у справах про статеві злочини, 

злочинах на транспорті, в сфері порушення правил техніки безпеки. На 

поведінку потерпілого має суттєвий вплив правосвідомість: знання закону, 

своїх прав дає додаткові можливості при відображенні злочинного нападу, 

створює переконаність в правильності дій, які перешкоджають злочинному 

посяганню. 

При вивченні злочину на рівні індивідуальної злочинної поведінки 

потерпілий представляє інтерес в тій мірі, в якій його поведінка вписується в 

подію злочину і несе в собі заряд криміногенності. Таку властивість має 

негативно оцінювана суспільством, причинно пов'язана із злочином, поведінка 

потерпілого. 

Оскільки злочин завдає душевну травму потерпілому, він подумки 

багаторазово повертається до того, що трапилося, згадуючи різні обставини 

злочинної події. При цьому потерпілому нерідко вдається згадати якісь суттєві 

обставини, про які він не повідомив при першому допиті. Ось чому з 

урахуванням фізичного і психічного стану потерпілого, намагаючись не 

заподіювати йому зайвих психологічних травм, доцільно в разі необхідності 

провести повторний допит. Слід мати на увазі, що часті спогади того, що 

трапилося і пов'язаних з цим переживань активізують розумові процеси 

потерпілого, підсилюють його прагнення знайти винних. Ось чому потерпілі 

часто схильні самі висувати численні припущення про те, хто і чому скоїв 

злочин. Допускаючи, що багато з таких припущень не засновані на будь-яких 

фактичних даних, слідчий не повинен відкидати їх. По-перше, це допомагає 

встановленню психологічного контакту. По-друге, у версіях потерпілого цілком 

може бути здорове зерно. Слідчій практиці відомо чимало випадків, коли 

припущення потерпілого підтверджувалися в ході розслідування. 

 

4.3. Психологія свідка. 

Свідком є особа, якій можуть бути відомі будь-які обставини, що 

підлягають встановленню у даній справі. Свідок як процесуальна фігура 

«породжений» самим фактом злочину і тому є незамінним. Особа, викликана 

слідчим, прокурором або судом як свідок, зобов’язана з’явитися в зазначені 

місце і час і дати правдиві показання про відомі їй обставини в справі. 

Сакраментальна фраза літературного героя Остапа Бендера: «Бажаючі бути 

свідками — записуйтеся» — відображає деякі негативні соціально-психологічні 

стосунки, що виникають між слідчим і свідком. Насамперед, йдеться про 

кількаразові допити свідка спочатку на досудовому розслідуванні, а потім і в 

суді. Далі — це проблема впливу на свідка заінтересованими особами (погрози, 

шантаж, фізичне насильство, підкуп тощо). 
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Особа свідка має бути надійно захищена. У розвинутих країнах існують 

певні програми, спрямовані на захист свідків. 

Психологічна характеристика свідка як особистості охоплює 

інтелектуальні, вольові, моральні та інші якості. Свідки відрізняються за 

обсягом сприйнятої ними інформації і можуть характеризуватися 

повідомленням неправдивих відомостей із різних мотивів. 

Ефект свідка, ефект стороннього, синдром Дженовезе - психологічний 

ефект, що проявляється в тому, що люди, які стали свідками надзвичайної 

ситуації (ДТП, злочину), не намагаються допомогти потерпілим. 

Встановлено, що ймовірність того, що хто-небудь зі свідків почне 

допомагати потерпілим, тим менше, чим більше людей стануть просто стояти і 

дивитися. Іншими словами, кожен з очевидців вважає, що допомогти 

постраждалим повинен не він, а хтось інший. 

Навпаки, єдиний очевидець розуміє, що крім нього допомогти 

постраждалим більше нікому, і діє набагато рішучіше 

 


