
ТЕМА 7. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ СЛІДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ПСИХОЛОГІЇ ОКРЕМИХ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Заняття перше  

 

План 

 

1. Поняття та психологічні основи організації слідчої діяльності. 

2. Психологічна структура слідчої діяльності, її загальна характеристика. 

3. Психологічна характеристика особистості слідчого. Типи особистості 

слідчого. Психограма слідчого. 

4. Психологічні аспекти висунення слідчих версій. 

5. Психологічний вплив у слідчій діяльності. 

 

Заняття друге 

План 

 

1. Загальна психологічна характеристика учасників кримінального 

провадження. 

2. Особливості психології підозрюваного. 

3. Особливості психології потерпілого.  

4. Особливості психології свідка. 

 

Завдання та задачі (Заняття 1): 

 

1. Заповніть таблицю, відповідно до вказаних рубрик. 

 

Тип особистості 

слідчого 

Риси, якими повинен 

володіти відповідний тип 

слідчого 

Найсприятливіша сфера 

діяльності (категорії 

кримінальних проваджень, 

процесуальні дії) для цього типу 

слідчого 

   

   



   

   

 

2. На огляд місця події (пов'язаний з оглядом розчленованого трупа) 

виїхав молодий слідчий С. Прибувши на місце огляду та побачивши частини 

тіла людини, він зблід, у нього почалася нудота, підвищився артеріальний тиск. 

С. сказав, що не може працювати в таких умовах і наступного дня написав 

заяву про звільнення з роботи. 

1. Охарактеризуйте психологічний стан С.? 2. Які фактори вплинули на 

його виникнення? 3. Як можна було б їх уникнути (нейтралізувати). 

 

 3. Нижче наведено перелік окремих обставин (доказів), які свідчать проти 

підозрюваних. За даними проведених досліджень встановлено, що у 

кримінальному провадженні ці докази сприяють формуванню у слідчих 

переконання про вчинення особами кримінального правопорушення.   

• "невмотивований" і раптовий від’їзд з місцевості, де було вчинено 

злочин;  

• вигадане алібі; 

• підвищений інтерес до процесу розслідування; 

• поширення чуток про особу злочинця або потерпілого; 

• демонстративність поведінки, бажання у будь-який спосіб переконати 

оточуючих у непричетності до злочину, навіть коли про це ніхто не питає. 

 1. Чи погоджуєтеся Ви з таким твердженням ? 2. Як конкретні наведені 

обставини можуть вплинути на хід досудового розслідування? Відповідь 

обґрунтуйте.  

 

4. Громадянин К. був затриманий одразу ж після незаконного заволодіння 

транспортним засобом Opel Vectra C 2005. У слідчого, який розслідував цю 

справу, у провадженні була ще й справа про незаконне заволодіння 

автомобілем Octavia 1,6 MPI, вчиненого невідомою особою. На кермі 

автомобіля Octavia 1,6 MPI виявили сліди пальців рук, непридатні для 



ідентифікації. Оскільки спосіб заволодіння транспортним засобом в обох 

випадках був подібним, слідчий запідозрив К. у заволодінні автомобілем 

Octavia 1,6 MPI. Однак останній заперечував свою причетність до цього 

злочину. Тоді слідчий заявив К., що на кермі автомобіля Octavia 1,6 MPI 

залишились відбитки пальців рук злочинця, показавши йому фотографії слідів 

пальців рук з іншого кримінального провадження. Згодом слідчий приніс 

пристосування для дактилоскопіювання, а К. сказав, що автомобіль Octavia 1,6 

MPI викрав він. 

 Чи є правомірним застосований слідчим прийом психологічного впливу? 

 

5.  Слідчий А. розслідував убивство 7-річного хлопчика І., труп якого 

виявлено в колодязі. За однією з версій, убивство могла вчинити громадянка К., 

матір хлопчика.  

Провівши низку необхідних слідчих дій, слідчий вирішив допитати К. 

Якщо вбивцею є вона, розмірковував слідчий, то з моменту вчинення злочину 

перебуває у постійній емоційній напрузі, яка значно посилиться у зв’язку з 

викликом на допит. 

Прибувши до слідчого, К. не запитала про причину її виклику і відразу ж 

розповіла, що, коли вона з сином поверталась від сусідів, хлопчик начебто 

образив її, побіг і кинувся в колодязь. Слідчий запитав:  

– Чи чинив І. опір, коли Ви хотіли кинути його в колодязь?  

К., ридаючи, відповіла:  

– Він не розумів, що я його туди кидаю. 

 Чи допустимими є прийоми психологічного впливу з метою зміни позиції 

допитуваного і одержання правдивих показань, що ґрунтуються на гострих 

емоційно-вольових переживаннях ? 

 

Завдання та задачі (Заняття 2): 

 

1. У 1964 році в Нью-Йорку сталося резонансне вбивство. 

Двадцятивосьмирічна Кетрін працювала менеджером у барі, тому звикла 

повертатися додому пізно. Жила вона у спокійному районі нью-йоркського 



округу Квінз (Queens, New York City). Тієї ночі вона, як завжди, залишила 

автомобіль недалеко від дому на стоянці. Але через декілька метрів дівчина 

насторожено оглянулася: її переслідував невідомий. Кетрін поспішила до свого 

будинку. Нападник швидко наздогнав дівчину та двічі вдарив ножем у спину. 

Шокована Кетрін кричала: "Допоможіть, допоможіть! Він уб’є мене!". Шум 

розбудив сусідів – у деяких квартирах увімкнули світло, а у вікнах з’являлися 

зацікавлені обличчя. Один із очевидців крикнув: "Дай дівчині спокій!" Це на 

деякий час зупинило нападника – він утік до свого автомобіля. А поранена 

дівчина, стікаючи кров’ю, повільно пішла до будинку. Через декілька хвилин 

нападник повернувся до своєї жертви, щоб закінчити заплановане. Згодом на 

допиті він відверто визнав: тієї ночі у нього був твердий намір убити жінку.   

Невідомий злочинець знайшов Кетрін за будинком недалеко від її 

квартири та продовжив наносити удари ножем. Потім маніяк зґвалтував 

дівчину, вкрав у неї 49 доларів і втік. Напад тривав близько півгодини. Через 

тиждень після вбивства Кетрін заарештували двадцятидев’ятирічного Вінстона 

Мослі (Winston Moseley). Кетрін Дженовезе стала його третьою жертвою.  

Згодом слідством було встановлено, що кількість сусідів, які або чули 

крики, або бачили з вікон напад, нарахували близько десяти. Більшість сусідів 

переконували, що просто не усвідомлювали, наскільки велика небезпека 

чатувала на дівчину. Деякі сусіди чули тільки шум. Хтось подумав, що це 

сварка закоханої пари або ж крики п’яних. А ще один сусід виправдовувався: 

він добре не володіє англійською мовою, тому не розумів, що саме кричать на 

вулиці. Проте деякі сусіди визнали відверто: вони були стомлені та хотіли 

спати, тому не мали бажання втручатися у конфлікт. 

1. Як ви можете пояснити поведінку свідків вбивства ? Чим зумовлена 

була така поведінка ? 2. Про який психологічний ефект (синдром) йдеться в 

описаній ситуації ? 

 

2. У 90-х роках ХХ ст. американські вчені Брайан Катлер (Brian L. Cutler) 

та Стівен Пенрод (Steven D. Penrod) провели такий експеримент.  



Одній групі студентів запропонували проаналізувати вигадану справу про 

пограбування і вбивство без показань свідків, іншій групі студентів - ту ж 

справу, але з показаннями свідків. Студентів зобов’язали проаналізувати 

матеріали справи і ухвалити рішення. Результати експерименту відрізнялися. У 

першому випадку (де показань свідків не було) рівень засуджень склав 18%, у 

другому - 72%. Після цього дослідники надали другій групі студентів докази, 

які вказували на помилковість показань свідків, дискредитували їх. Рівень 

засуджень за цих обставин склав 68%.  

1. Про що свідчать результати цього експерименту ? 2. Яке значення він 

має для юридичної психології ?Відповідь обґрунтуйте. 

 

 3. Проаналізуйте наведені ситуації і проведіть психологічну 

характеристику потерпілої особи. Яка роль потерпілого в генезисі злочину? 

 А. Удень 3 жовтня 2016  року громадяни О. та А. на вулиці біля дому 

останнього розпивали пиво. В цей час до них підійшов М., який, за 

пропозицією А., також випив пляшку пива. Потім вони на квартирі А.  пили 

горілку. Приблизно о 20 год. 30 хв. після чергової випивки М. вийшов на 

вулицю, бо погано почувався. Слідом за ним вийшов А.  і, підійшовши до М., 

безпідставно, завдав йому 4 удари ножем у ділянку шиї, грудей і живота. М. був 

доставлений у лікарню, де через кілька годин помер. 

 Б. 11 листопада 2016 року Г. був ведучим на весіллі у Р. Увечері він 

звернув увагу на Б., який голосно викрикував щось, танцюючи в центрі залу. Г. 

зажадав, щоб присутній на весіллі Б. припинив так поводитися, оскільки інші 

через його поведінку не танцюють. Б. не послухав Г. і продовжував танцювати, 

викрикуючи непристойні слова на адресу ведучого. В результаті між ними 

відбулася сварка. На наступний день Г. взяв у батька мисливську рушницю, 

зарядив її, прийшов на роботу до Б. і двома пострілами з близької відстані вбив 

його. 

 В. У квітні 2016 року З. звернувся до керівника комерційного банку А. з 

проханням дати кредит на суму 100 тис. грн.  Гроші були терміново потрібні на 



операцію сина. Банкір спочатку відмовив, а потім погодився, вимагаючи за цю 

послугу  20 тис. грн. Ці гроші З. змушений був передати. 

 Г. 10 травня 2016 року близько 23 год. К.  зустрів незнайомого чоловіка, 

який був сильно п’яний. Незнайомець, як потім було встановлено, на прізвище 

Б., попросив у К. закурити, однак той відмовив, тому що цигарок у нього не 

було. Тоді Б. витягнув з кишені ніж і, погрожуючи, вдарив К. у коліно. К. побіг, 

Б. його переслідував. Тоді К., намагаючись обеззброїти нападника, підняв 

дерев’яну палку, яку побачив і вдарив нею Б. 3 рази, а сам утік. Б. згодом 

доправили у лікарню, де він помер. 
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Питання для самоконтролю: 

 



1) Охарактеризуйте поняття "психологія слідчої діяльності"? 

2) Яке місце психології слідчої діяльності в структурі юридичної 

психології? 

3) Які ознаки характеризують психологію слідчої діяльності? 

4) Назвіть психологічні особливості слідчої діяльності. 

5) Які елементи складають психологічну структуру слідчої діяльності ? 

6) Назвіть відомі вам типи особистості слідчого. 

7) Як проводять психологічний відбір кандидатів на посаду слідчого?  

8) Що таке психограма слідчого?  

9) Які пізнавальні процеси виявляються під час слідчої діяльності? 

10) Які фактори впливають на психологічну напруженість слідчої діяльності? 

Як їх нейтралізувати? 

11) Назвіть психічні властивості слідчого. 

12) Які психологічні фактори лежать в основі конструювання слідчих версій? 

13) Розкрийте зміст поняття "психологічний вплив" ? Назвіть його види. 

14) Назвіть межі допустимості застосування психологічного впливу у слідчій 

діяльності. 

15) Застосування яких видів психологічного впливу недопустимі на 

практиці? 
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Питання для самоконтролю: 

 

1) Назвіть психологічні ознаки особи підозрюваного. 

2) Назвіть психологічні детермінанти поведінки підозрюваного. 

3) Що треба розуміти під "захисною домінантою" під час вивчення особи 

підозрюваного ? 



4) Назвіть психологічні ознаки особи підозрюваного. 

5) Як співвідносяться поняття "потерпілий" та "жертва злочину" ? 

6) Назвіть види поведінки потерпілого від кримінального правопорушення 

(залежно від ролі у ході реалізації проти нього злочинних дій). 

7) Яке значення має тривожність (як психологічна риса) під час дослідження 

особи потерпілого ? 

8) Що таке "Стокгольмський синдром"? Яке його значення в юридичній 

психології ? 

9) Назвіть психологічні ознаки особи свідка. 

10) Назвіть фактори, які впливають на сприйняття події кримінального 

правопорушення свідком ? 

 


