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Тема 8  

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ГЛАСНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ 

 

 

Психологічні основи ДОПИТУ та пред'явлення 

для впізнання 

 
 

Психологічна характеристика стадій допиту  

 

 

У літературі з юридичної психології та криміналістики допит прийнято 

поділяти на декілька стадій — 1. підготовчу, 2. початкову, 3. стадію вільної 

розповіді, 4. деталізуючу та 5. заключну. 

 

Важливим завданням слідчого при підготовці до допитує створення його 

інформаційної бази. Ознайомлюючись з матеріалами справи, слідчий, 

насамперед, визначає, кого та з яких питань необхідно допитати. З цією метою 

використовуються результати раніше проведених слідчих дій та дані, одержані 

шляхом проведення оперативно-розшукової діяльності. 

 

При вивченні особи допитуваного слідчий з´ясовує соціальний статус даного 

суб´єкта, соціальні ролі, що він виконує, референтні (авторитетні) для нього 

соціальні групи, соціально-позитивні та соціально-негативні особистісні якості, 

його психологічні можливості у практичних ситуаціях, що мають значення для 

розслідування, способи задоволення ним матеріальних та духовних потреб, 

світогляд, риси характеру. Для цього слідчий може одержати ряд незалежних 

характеристик, допитати родичів та знайомих допитуваного, з´ясувати 

обставини біографічного характеру, скористатися консультацією педагога або 

психолога.  

 

Вивчення особистості допитуваного спрямоване на визначення 

найефективніших прийомів психологічної взаємодії з даною особою і на 

побудову моделей найімовірнішої її поведінки на допиті. Підготовка до допиту 

завершується складанням його плану. 

 

На початковій стадії допиту діагностується психічний стан допитуваного, 

його емоційно-вольові настанови, прогнозується можливий розвиток 



міжособистісної взаємодії, відшукується можливість встановлення 

комунікативного контакту. 

 

Дії слідчого, що передують одержанню показань — встановлення особи 

допитуваного, роз´яснення йому прав та обов´язків, покликані ввести 

допитувану особу в процес офіційно-рольового спілкування. 

 

Встановлення комунікативного контакту — вихідна умова проведення 

допиту. На відміну від терміну «психологічний контакт», що передбачає 

загальне емоційне настановлення на основі єдиної мети та інтересів, термін 

«комунікативний контакт» означає взаємодію з метою обміну інформацією. 

Комунікативний контакт базується на усвідомленні необхідності 

інформаційного спілкування та спрямований на створення умов для одержання 

певних відомостей. Однак поряд з обміном уявою, ідеями він передбачає і 

обмін настроєм, почуттями. 

 

Комунікативний контакт — це ділова міжособистісна взаємодія. 

Перешкодами на шляху встановлення такого контакту (комунікативними 

бар´єрами) можуть бути міжособистісні антипатії, конфлікти, відмінності у 

моральних поглядах, соціальному статусі осіб, які спілкуються, психологічна 

несумісність. Завдання слідчого — подолати такі бар´єри. Передбачення 

вказаних перешкод, переконання допитуваного у доцільності правдивої 

поведінки, у необґрунтованості його побоювань, у необхідності сприяння 

правосуддю — одна з найважчих завдань комунікативної діяльності. 

 

Комунікативний контакт — це інформаційний процес, що ґрунтується на 

зворотному зв´язку. Він постійно залежить від сигналів, що одержують 

партнери по спілкуванню, та від їх інтерпретації в оціночній сфері осіб, які 

спілкуються. При цьому не лише слідчий, але й допитуваний постійно проявляє 

підвищену вибіркову чутливість до певних інформаційних блоків. 

 

Особливо важливе значення мають перші фрази слідчого, їх лексична 

побудова та емоційна тональність. Вони не повинні містити нічого негативного 

щодо особи допитуваного. Мова слідчого повинна бути позбавлена і награно 

підлещувального відтінку. 

 

«Золотим» правилом поведінки слідчого на цій стадії допиту є недопущення 

нічого, що могло б викликати негативне до нього ставлення. 

 

 

У ряді випадків допитувані спершу проявляють сором´язливість, скутість, 

замкненість, недовіру, побоювання. Обстановка ускладнюється й необхідністю 

занесення до протоколу допиту анкетних даних допитуваного. Дану формальну 

сторону рекомендується оживляти більш детальним розпитуванням про життя 

допитуваного, про найзначніші для нього епізоди біографії. Щирий інтерес до 

особи допитуваного зазвичай знаходить відповідний емоційний відгук. 

 



Особливу чуйність та співчуття повинен проявити слідчий при допиті 

потерпілого, що зазнав психічної травми від насильницьких дій злочинця. 

 

Допитуючи підозрюваного (обвинуваченого), також необхідно враховувати 

особливості процесуального статусу даних суб´єктів кримінального процесу. У 

багатьох випадках підозрюваний (обвинувачений) може бути психічно глибоко 

травмований обставинами вчиненого злочину. Цей стан пригніченості, 

некомунікативності ускладнюється фактом затримання (обрання запобіжного 

заходу у вигляді взяття під варту), порушенням щодо нього кримінальної 

справи (винесенням постанови про притягнення як обвинуваченого), 

порушенням соціальних зв´язків. 

 

Різні психічні стани напруги відчувають і свідки. 

 

Надання допитуваній особі можливості вільної розповіді виключає 

сугестивні впливи (навіювання, підказки, натяки) з боку слідчого та негативний 

прояв ретроактивного та про активного гальмування, полегшує протікання 

асоціативних процесів, сприяє появі ремінісценції. 

 

Однак і в умовах вільної розповіді може проявитися конформність 

допитуваного, його бажання відповідати очікуванням слідчого. З іншого боку, 

можливі і небажання особи відтворити певну подію у цілісній розповіді, і, 

навіть, її неспроможність у цьому. У таких випадках застосовуються тактико-

психологічні прийоми. Одним з них є «розбиття теми вільної розповіді»: 

допитуваному пропонується розповісти спочатку тільки про один епізод події, 

який є найзначнішим для даної особи та простішим за фабулою. Початкова 

вербальна активність, яка при цьому виникає, полегшує допитуваному перехід 

до розповіді про подію в цілому. 

 

Сприймаючи вільну розповідь особи, яка дає показання, слідчий повинен 

аналізувати її наявні переживання, виділяти в них домінуючу спрямованість, 

рефлексувати позиції та ціннісні орієнтації, визначити психологічні 

особливості особистості. Одночасно слідчий робить оперативні помітки, готує 

базу для стадії детального допиту (однак записи необхідно звести до мінімуму, 

оскільки допитувані зазвичай більше розповідають тому слідчому, який їх 

уважно слухає). 

 

Основними завданнями слідчого на деталізуючій стадії допиту є: 

заповнення прогалин вільної розповіді, уточнення деяких висловлювань, 

усунення суперечностей; надання мнемічної допомоги допитуваному з метою 

найповнішого відтворення ним окремих епізодів події; одержання контрольних 

даних для перевірки та оцінки показань; діагностика причин замовчування 

допитуваним про окремі обставини події, психічне сприяння у подоланні 

«бар´єрів замовчування», нейтралізація мотивів замовчування; діагностика та 

викриття завідомо неправдивих показань; здійснення правомірного 

психологічного впливу на допитувану особу з метою одержання правдивих 

показань. 



 

На заключній стадії допиту необхідно враховувати наступні обставини. 

Закон (ч. 3 ст. 145, ч. 2 ст. 170 КПК України) вимагає фіксації у протоколі 

допиту всіх одержаних показань «по можливості дослівно». У ньому повинні 

бути відображені показання, отримані як на стадії вільної розповіді, так і на 

деталізуючій стадії з точним фіксуванням запитань та відповідей.  

 

 

 

Допит — це процес передавання слідчому допитуваним інформації про 

розслідувану подію чи пов'язані з нею обставини та осіб.  

 

Залежно від комунікативної ситуації, яка складається під час допиту, 

розрізняють допит в конфліктній (з гострим чи негострим суперництвом) та 

безконфліктній ситуації. 

 

Психологічні особливості допиту в безконфліктній ситуації. 

 

При допиті особи, яка намагається правдиво викласти обставини справи, 

особливу увагу слід звернути на з´ясування особливостей сприйняття нею 

різних об´єктів навколишнього світу умови, в яких вона сприймала подію, 

вплив сторонніх факторів на її рецептори, взаємодію різних почуттів, 

закономірності сприйняття, вплив життєвого, професійного досвіду 

допитуваного на процеси сприйняття, пам´яті, можливість спотворення 

сприйнятих явищ, щоб можна було найоб´єктивніше оцінити достовірність її 

показань. Згодом, використовуючи ці дані, потрібно відповідним чином 

формулювати запитання. 

  

Система запитань слідчого — тактичний засіб правомірного психологічного 

впливу на допитувану особу.  

Запитання повинні відповідати наступним вимогам: бути змістовно 

однозначними, зрозумілими та конкретними, простими за конструкцією та 

лаконічними, і у той же час стимулювати розгорнуту відповідь; бути 

належними до предмету допиту; відповідати логічним етапам вирішення 

слідчих завдань; не містити навідного впливу, а також тактично програшної 

інформації. 

 

а) нейтральні. Формулювання відповідей на ці запитання повністю залежить 

від ініціативи допитуваної особи; 

б) розділювальні ("або — або"); 

в) запитання непрямого навіювання. Конструкція таких запитань 

дає право вибору між двома варіантами відповідей, але позитивна 

відповідає очікуванням особи, яка запитує. Наприклад, "Чи не в чорній 

куртці була людина, яка вдарила монтуванням потерпілого?" 

г) запитання прямого навіювання. Це випадки, коли замість запитання "Хто 

знаходився поруч зі злочинцем?" ставиться запитання 

"Чи знаходився Алдаші на місці події поруч зі злочинцем?"; 



ґ) запитання обманного змісту (наприклад, причетність Вайди до злочину ще 

не встановлена, а формулюється запитання типу: "Чи був Вайда тверезий під 

час скоєння злочину?"). 

Запитання непрямого і прямого навіювання, а також запитання, які мають у 

собі обманний зміст, заборонені в діяльності слідчого. 

 

За обсягом запитання, які ставляться допитуваному, можуть бути основними 

(спрямовані на з´ясування основних відомостей у справі) та доповнюючими 

(спрямовані за з´ясування фактів, упущених допитуваним у вільній розповіді). 

  

Залежно від мети, запитання поділяються на:уточнюючі або 

конкретизуючи(спрямовані на найповніше і найточніше з´ясування обставин, 

що мають значення для справи),нагадуючи(спрямовані на оживлення пам´яті 

допитуваного, викликання у нього асоціацій) та контрольні(спрямовані на 

перевірку даних, що були повідомлені допитуваним). 

  

Виходячи із способу навіювання, запитання поділяються на нейтральні 

(формулювання відповіді на ці запитання цілком залежить від волі 

допитуваного) та розділювальні(або-або). 

  

Забороняється ставити також неправдиві запитання, у яких формулюється 

думка, завідомо відома слідчому як неправдива. Наприклад, знаючи, що свідок 

у названий день не міг бачити обвинуваченого, слідчий формулює питання 

наступним чином: «Коли Ви бачили обвинуваченого — зранку чи ввечері?». 

 

Психологічні особливості допиту в конфліктній ситуації. 

 

Конфліктна ситуація допиту характеризується активною протидією 

допитуваних осіб, незалежно від їх процесуального статусу, намаганнями 

слідчого встановити істину у справі шляхом одержання від них інформації.  

 

Основними способами протидії під час допиту є  

1. давання завідомо неправдивих (повністю або частково) показань чи  

2. взагалі відмова від давання будь-яких показань. 

  

Мотивами повідомлення завідомо неправдивих показань є: побоювання 

бути викритим у вчиненому злочині, в яких-небудь аморальних вчинках та 

отримати за це покарання, моральний осуд; побоювання бути відкинутим 

особистісно значимою для допитуваного групою внаслідок вчинення стосовно 

кого-небудь з її членів «зрадництва»; побоювання помсти з боку співучасників 

злочину; сором за вчинене; бажання приховати інтимні сторони життя; явна або 

прихована антипатія до слідчого тощо. 

 

Набагато важче пояснити поведінку підозрюваного чи обвинуваченого, який 

вдається до самообмови. Безсумнівна, на перший погляд, винуватість такої 

особи, стан психічного напруження, що супроводжує її «зізнання», 

послаблюють контроль слідчого над ситуацією, викликають ілюзорне відчуття 



успішно здійсненої пізнавальної діяльності, у зв´язку з чим виникає переоцінка 

слідчим своїх можливостей та особистих якостей. 

  

Формуванню мотивів самообмови, з одного боку, може сприяти стан 

безнадійності, своєрідної безвихідності, зумовлений втратою людиною віри у 

справедливість, гуманність правоохоронних органів, законність їх діяльності, 

під впливом взяття під варту, затримання за підозрою у вчиненні злочину, а 

також під впливом того негативного соціального середовища, в якому він 

відразу ж опиняється, будучи затриманим або взятим під варту. 

  

З іншого боку, обмовляючи себе, допитуваний може переслідувати і суто 

егоїстичні, корисливі мотиви: визнавши себе винним у «вчиненні» менш 

тяжкого злочину, вийти з поля зору правоохоронних органів, які ведуть 

розслідування більш тяжкого злочину, який вчинив допитуваний; взявши на 

себе всю вину за вчинення групового злочину, домогтися звільнення від 

кримінальної відповідальності інших співучасників або ж отримати менш 

суворе покарання. 

  

Крім того, також слід мати на увазі, що причинами самообмови можуть 

виявитись тимчасовий психічний розлад, слабоумство, душевна хвороба. 

  

У будь-яких показаннях допитуваного, який умисно спотворює істину, 

міститься неправда. З психологічної точки зору неправда є умисно створеним 

продуктом мисленої діяльності людини, який у перекрученій (повністю або 

частково) формі відображає дійсність. 

 

Діагностичні ознаки повідомлення допитуваним завідомо неправдивої 

інформації поділяються на дві групи: вербальні та невербальні реакції. 

  

Вербальні реакції осіб, які дають завідомо неправдиві показання, можуть 

бути самовільними висловлюваннями та відгуками, на задані запитання. 

  

Самовільні висловлювання включають усні (словесні) висловлювання і 

паралінгвістичні сигнали (ключі), що вказують на думки, які приховуються. 

Останні характеризують те, як саме вимовляються відповіді. Це «як саме» 

дозволяє тлумачити відповіді допитуваного певним чином і є головною 

ознакою для діагностики поведінки за особливостями мови. До даної категорії 

належать: а) помітні зміни швидкості мови та гучності звуку (особи, які 

говорять неправду, зазвичай повідомляють відомості м´яким і високим 

голосом); б) бурмотіння, зміна тональності голосу і якості (глибини, частоти, 

ритму) дихання; в) надмірна дружелюбність або підкреслена повага; г) заява 

про те, що допитуваний почуває себе незручно або «неважно»; д) скарги на 

понижену чи підвищену температуру в приміщенні; е) заяви про те, що 

допитуваний обмежений в часі й не може затриматися на тривалий період; є) 

обвинувачення або усні атаки на слідчого з метою зміни теми розмови; ж) 

завчасні вибачення: допитуваний може сказати при цьому, що, на його думку, 

спілкування не буде вдалим, допит навряд чи досягне своєї мети тощо. 



 

Невербальні реакції є відповіддю, не вираженою словами. При цьому 

невербальна поведінка контролюється допитуваним менше, ніж словесна: люди 

зазвичай думають перед тим, як говорять, а тому перше може бути зафіксоване 

при візуальному контакті. Спостереження за невербальною поведінкою 

дозволяє виявляти групи ознак, що вказують на правдивість чи неправдивість 

показань допитуваного, не пов´язаних із самим фактом виклику на допит, що 

виникають як реакція на уточнюючі питання, на пред´явлення доказів у справі. 

До таких ознак належать: а) фізіологічні реакції — скорочення м´язів обличчя, 

розширення або звуження зіниць, спітніння чола, рум´янець на щоках, які 

проявляються долі секунди, порушення дихання, пересихання в роті; б) мова 

тіла — спрямування погляду в бік або вниз, в простір чи всередину себе, 

несвідоме потирання пальцем повіки, вушної раковини; набуття так званих 

закритих постав — схрещування рук на грудях, зціплення пальців рук; ритмічні 

рухи пальців рук, ступні, періодичне човгання на стільці, обертання різного 

роду невеликих предметів, що випадково опинились під рукою, покусування 

губ. 

Дослідники виділяють наступні правила психологічного впливу на осіб, 

які вчинили злочини, з метою схиляння їх до давання правдивих показань: 

  

1)правило демонстрації впевненості у винуватості.  

2)правило поміркованості. Не слід вимагати від допитуваного швидкого та 

повного визнання своєї вини та давання правдивих показань з усіх обставин 

справи.  

  

3)правило дистанції. За будь-якого ступеня соціального контакту з 

допитуваним слідчий повинен зберігати певну соціальну дистанцію.  

  

4)правило різноманітності вимагає використання різних прийомів 

психологічного впливу, пошуку серед них оптимального для конкретної 

ситуації.  

  

5)правило виконання обіцянок. Досить часто схиляння особи до давання 

правдивих показань супроводжується певним «торгом», коли слідчий замість 

достовірної інформації обіцяє допитуваному допомогу у вирішенні якихось 

проблем (зустріч із сім´єю, придбання сигарет, допомога родичам тощо). У 

зв´язку з цим, важливо дотримуватись двох принципів: по-перше, обіцяти 

тільки те, що можна виконати, по-друге, якщо обіцяно, то слід виконати. 

  

6)правило «оптимального блефу» покликане переконати підозрюваного у 

повній або частковій поінформованості слідчого про обставини вчиненого 

злочину. Необхідно уникати при допиті конкретизації обвинувачення і не 

розкривати деталей начебто відомих слідчому обставин.  

  

7)правило терплячого ставлення до спроб виправдання допитуваним 

злочину, який він вчинив. 

  



 

Психологічні прийоми допиту в конфліктній ситуації. Як вже 

вказувалось вище, слідчий зазвичай веде допит, коли допитувана особа 

знаходиться у стані стресу або стані, близькому до нього. Рівень стресу 

залежить від величини навантаження та пов´язаний з можливістю слідчого 

шляхом її збільшення викликати закономірне «звуження свідомості». Стрес, 

руйнуючи нераціональні для слідства психічні утворення допитуваного, знімає 

у нього підвищений самоконтроль, руйнує настановлення «на замикання» і 

неправильну уяву. 

  

Залежно від слідчої ситуації часто застосовуються прийоми 

протилежного значення: 

 форсований і уповільнений темп допиту, 

 раптовість і послідовність,  

допущення легенди і припинення неправди. 

  

Суть прийому форсованого і уповільненого темпу допиту Грунтується на 

тому, що інтенсивна зміна темпу допиту не дозволяє допитуваному ретельно 

обмірковувати варіанти відповідей і концентрувати увагу на деталях, які 

характеризують неправдивість його показань. Дослідники рекомендують 

малозначущі запитання вимовляти у повільному темпі, а викривальні — у 

прискореному. Усе це створює передумови для підвищення емоційної 

напруженості: нав´язаний темп бесіди порушує індивідуальний ритм 

допитуваного, внаслідок чого розвивається втома, знижується свідомий 

самоконтроль за мовою, поведінкою. 

  

Прийом раптовості полягає у несподіваній постановці запитання, не 

пов´язаного з раніше поставленими запитаннями та відповідями на них, на яке 

допитуваний повинен дати негайну відповідь. Натомість,послідовність подання 

доказів як психологічний прийом застосовується для послідовного 

пред´явлення доказів у порядку зростання їх сили для викриття допитуваної 

особи. 

  

Використовуючи прийом допущення легенди, допитуваному надається 

можливість безперешкодно викладати свій штучно створений завідомо 

неправдивий варіант розслідуваної події. Допускаючи легенду, слідчий не 

припиняє завідому неправду негайно, як тільки вона ним виявлена. На відміну 

від нього, прийом припинення неправди передбачає спростування кожного 

неправдивого свідчення допитуваного конкретним доказом, який таке 

свідчення заперечує. Наприклад, повідомлення про відсутність на місці події 

відразу ж спростовується висновком дактилоскопічної експертизи про залишені 

відбитки папілярних узорів або показаннями свідків. Декілька послідовних 

спростувань припиняють повідомлення допитуваним неправди. На початку 

допиту даний прийом не застосовується, оскільки легенда допитуваним ще не 

викладена. 

  



Окрім наведених, до найпоширеніших психологічних прийомів 

викриття завідомо неправдивих показань належать: 

  

1)метод повторного допиту (повторного задавання питань)— розрахований 

на не дуже добру пам´ять допитуваного, який, давши одного разу завідомо 

неправдиві показання, намагається давати їх і згодом. Однак, забувши окремі 

деталі зі свого вимислу, допускає суперечності з раніше повідомленими 

відомостями; 

  

2)методи, які створюють спотворене уявлення про поінформованість 

слідчого — до них можна віднести: повідомлення допитуваному детальних 

відомостей про певні другорядні обставини справи, про спосіб життя, зв´язки та 

наміри допитуваного, про його поведінку як до, так і після вчиненню злочину; 

продумане розташування на робочому столі слідчого, в інших місцях 

службового кабінету (в зоні спостереження допитуваного) різного роду 

документів, таблиць, речових доказів, фотографій, що мають відношення до 

розслідуваного злочину; прийоми суто поведінкового характеру (впевнена 

манера тримати себе і задавати запитання, тон, за якого ставляться такі 

запитання, очікувальні, багатозначні паузи, що вклинюються у мову, посмішки, 

які виражають сумнів щодо того, про що говорить допитуваний, прямий, 

відкритий погляд, відповідні мімічні реакції). Поінформованість слідчого про 

минуле допитуваного підсвідомо формує в останнього враження і про його 

поінформованість про дійсність; 

  

3)метод постановки непрямих запитань (непрямого допиту)— суть якого 

полягає в тому, що допитуваному ставляться питання, які мають другорядне 

для нього значення, але, відповідаючи на них, він вимушений повідомити саме 

ті відомості, заради яких і були задані ці «другорядні» питання; 

  

4)метод пред´явлення доказів, що викривають допитуваного— до цього 

методу вдаються, як правило, після того, як особа, яка становить інтерес для 

правоохоронних органів, розповіла «все відоме їй про обставини, у зв´язку з 

якими її викликано на допит». Залежно від обставин справи, індивідуально-

психологічних особливостей особи допитуваного, тактичного задуму, 

останньому спочатку можуть пред´являтись докази, що підтверджують 

другорядні моменти, а згодом слідчий переходить до пред´явлення доказів, які 

відносяться до більш серйозних обставин. Можливий й інший, зворотній 

порядок пред´явлення доказів, що викривають допитуваного в даванні завідомо 

неправдивих показань, головним чином, з використанням фактора раптовості; 

  

5)метод стимулювання позитивних рис допитуваного— звернення до 

кращих рис людини (позитивні моменти її біографії, прояви порядності, 

людяності, громадської позиції тощо), яка намагається говорити неправду, 

нерідко супроводжується формування у неї особистісного сенсу в тому, щоб 

перейти від неправди до правдивих показань, до формування у нього потреби і, 

відповідно, мотивів пояснювати, оправдовуватись, але не запереченням того, 

що вона вчинила, а участю в діалозі зі слідчим. Той факт, що слідчий помітив 



позитивні сторони у допитуваного, підвищує почуття власної значущості в 

останнього, допомагає налагодженню з ним психологічного контакту; 

  

6)методи використання «слабких місць» допитуваного— у кожної людини є 

свої «слабкі» та «сильні» риси особистості. «Слабкими» зазвичай вважаються 

такі риси характеру як завищена самооцінка, надмірна тривожність, а також 

нервово-психічна неврівноваженість, понижений рівень інтелектуального 

розвитку. До «слабких місць» можна також віднести і такі психічні стани, як 

емоційна напруженість, підвищена афективна збудливість. «Слабкими 

місцями» допитуваного можуть бути не тільки психологічні особливості, але і 

його пристрасть до чого-небудь, хобі, почуття до когось, знаючи про які, 

слідчий може їх використати у налагодженні психологічного контакту з 

допитуваною особою; 

  

7)метод групового допиту— полягає в тому, що діалог слідчий — 

допитуваний поступово, непомітно для останнього підміняється діалогом 

перший слідчий — другий слідчий, а допитуваному залишається пасивна роль 

невільного слухача цієї дискусії, зміст та сценарій якої заздалегідь детально 

обмірковується. Основним змістом цього діалогу двох слідчих є оцінка ними 

доказів, наслідків для допитуваного, пов´язаних з даванням ним завідомо 

неправдивих показань, в кінцевому підсумку — зняття у нього «бар´єру 

недовіри» до першого слідчого. Допитуваний, хоче цього чи ні, вимушений 

сидіти та слухати весь діалог. У такий спосіб на його психіку, свідомість 

починає діяти феномен групового тиску із супутнім йому ефектом навіюваного 

впливу групи. 

  

 

Пред 'явлення для впізнання — слідча (судова) дія, сутність якої полягає у 

встановленні тотожності чи розбіжності пропонованого об' єкта з його уявним 

образом, відображеним у пам' яті того, хто впізнає.  

 

Процес упізнання може бути зображено у вигляді схеми, яка поєднує його 

сутність і розвиток, що охоплюють три основні елементи: а) сприйняття 

зовнішності людини або сприйняття якого-небудь об' єкта; б) повідомлення про 

прикмети зовнішності або ознаки сприйнятих об' єктів; в) упізнання 

сприйнятих об' єктів серед пред' явлених. 

 

З психологічної точки зору, впізнання — це процес, при якому особа 

сприймає пред'явлені їй об'єкти, зіставляє, порівнює їх з уявними образами 

об'єктів, які сприйняті нею раніше, і на основі цього доходить висновку про 

їхню тотожність, схожість чи відмінність. Упізнання здійснюється на підставі 

перцептивного порівняння образу поточного сприйняття з образом, який 

зберігається в пам'яті.  

 



Об'єктами впізнання можуть бути люди, трупи і частини трупів, тварини, 

різноманітні предмети, документи, приміщення, ділянки місцевості та ін. Сам 

процес упізнання здійснюється безпосереднім пред'явленням натуральних 

об'єктів чи їхніх зображень.  

 

Суб'єктами впізнання виступають свідки, потерпілі, підозрювані та 

обвинувачені. 

 

З позиції змісту впізнання виділяють дві стадії: 1) підготовча. На цій стадії 

проходить попередній допит про обставини, при яких ті, що впізнавали, раніше 

сприймали певне обличчя чи предмет, з'ясовуються основні прикмети, 

особливості об'єкта впізнання. Важливо при цьому враховувати 

психофізіологічні особливості особи, яка впізнає, її психічний стан у момент 

сприйняття об'єкта, місце, час, умови спостереження об'єкта, який впізнається, 

а також ступінь її зацікавленості в результатах справи. При підготовці до 

впізнання людей, особі, що впізнає, ставлять запитання за системою 

"словесного портрета" (стать, зріст, статура, особливості форми голови, колір і 

довжина волосся, ознаки обличчя і його відмінні особливості, особливі 

прикмети і т. д.); 

 

Названі характеристики зовнішності у плані їх соціальної структури нас 

цікавлять у зворотному, суто зовнішньому комплексі, що відображає ознаки 

зовнішності людини, словесного портрета, а не їх змістовного порядку. Коли 

при описі зовнішності людини, що передує пред' явленню для впізнання, 

трапляються терміни, що мають збірний і змістовний характер, необхідно 

встановити їх зміст, аби згодом перевести у характеристики ознак зовнішності. 

Наприклад, важливо з' ясовувати і розшифровувати такі фрази: «у нього було 

розумне обличчя», «вольове підборіддя», «хитрі оченята», «відкрите обличчя», 

«злий вираз обличчя», «добродушний», «червонолиций» та ін., які містять 

характеристики, що спираються на дані про зовнішність. Тому, проводячи 

цільовий допит, слідчий повинен звертати увагу на те, що саме породжує таке 

уявлення про зовнішність, уточнювати, чому допитуваний має таке уявлення, 

на яких даних воно ґрунтується, пов' язуючи останнє з усталеними життєвими 

еталонами. Це в багатьох випадках сприятиме одержанню інформації про 

зовнішність у криміналістичному плані, що необхідно для складання 

словесного портрета, який може бути використаний при розслідуванні. 

 

2) основна — саме впізнання.  

 

Впізнання може бути (синтетична форма впізнання)симультанним1 — це 

впізнання відразу, в результаті миттєвого збігу образу людини (предмета), що 



знаходиться в пам'яті особи, яка впізнає, і об'єкта, який їй пред'явлений для 

впізнання. Впізнання може бути (аналітична форма впізнання)сукцесивним2 — 

впізнання проходить поступово, шляхом мисленого порівняння, відбору, 

зіставлення ознак об'єкта, відбитих в пам'яті і які сприймаються у процесі 

впізнання. Впізнання пов'язане з властивістю людини виділяти в об'єкті його 

стійкі особливості — ознаки (у криміналістиці ці стійкі властивості об'єктів 

називаються ідентифікаційними ознаками). Всі предмети мають характерні 

зовнішні властивості, прояви, які дають змогу відрізнити один предмет від 

іншого.  

Ознаки можуть бути суттєвими і несуттєвими, властивими і випадковими. 

Пояснимо це поняття: 

• суттєвою є ознака, яка обов'язково належить предмету за будь-яких умов, 

ознака, без якої предмет не може існувати, яка відрізняє один предмет від усіх 

інших; 

• властивою є та ознака, яка належить усім предметам цього класу, але не є 

суттєвою. 

Цілком зрозуміло, що достовірне впізнання може здійснюватися тільки на 

підставі суттєвих і властивих ознак. 

 

Правильність і повнота сприйняття зумовлюються суб' єктивними та 

об' єктивними чинниками, які впливають на даний процес. 

 

До системи суб'єктивних чинників належать психічний стан люди¬ни під 

час сприйняття (хвилювання, страх та ін.), спрямованість уваги, тривалість 

сприйняття, фізичний стан (біль, хвороба тощо), стан органів чуття вибірково 

до сприйманого (зорове, слухове, дотикове чи інше сприйняття). У перелічених 

чинниках, поєднаних одним терміном — суб' єктивні, немає більше або менше 

важливих, кожен із них відповідно до свого місця і значення у конкретному 

сприйнятті виконує ті функції, що певною мірою зумовлюють правильність і 

повноту сприйняття. Нерідко ці чинники діють комплексно і у взаємозв'язку, 

тому не завжди можна встановити вплив того чи іншого чинника і зробити 

відповідну поправку при оцінці одержаної інформації про сприйняте. 

 

Правильність сприйняття зумовлюється також низкою об'єктивних 

чинників. До них належать чинники, які традиційно виділяються загальною 

психологією як такі, що впливають на перебіг і повноту сприйняття, наприклад, 

освітленість об'єкта, який сприймається; відстань, на якій відбулося 

спостереження; погодні умови; час спливу події тощо. Залежність сприйняття 

від цих чинників є очевидною і не вимагає докладного аналізу, оскільки 

перебуває у природному співвідношенні «гірше освітлення — гірше 

сприйняття», хоча і має певні особливості, продиктовані індивідуальними 



якостями суб'єкта, який сприймає. Так, зокрема, деякі особи дуже добре бачать 

у темряві, чітко розрізняють ознаки зовнішності тих чи інших осіб та ознаки 

інших об'єктів. Це саме стосується і слухового сприйняття у тому разі, коли 

суб'єкт має високий поріг такого сприйняття. 

Інші об'єктивні чинники, що впливають на повноту і правильність 

сприйняття, виявляють свої властивості залежно від того, який характер 

сприйняття (зорове, слухове чи ін.) і в якому індивідуальному співвідношенні 

воно перебуває із суб'єктивними якостями особи, яка сприймає. Наприклад, 

особа з далекозорістю не відчуває впливу чинника відстані на сприйняття так 

гостро, як особа з нормальним зором. Це поширюється і на інші форми 

сприйняття, зокрема слухове. 

У процесі допиту, що передує пред'явленню для впізнання, для правильної 

оцінки одержаних показань потрібно враховувати названі обставини. Тут 

важливо знати, що несприятливі об' єктивні чинники часто створюють 

передумови для перекручень сприйнятого (імла, сутінки, снігопад — при 

зоровому сприйнятті; шум, велика відстань, звуконепроникні перешкоди — при 

слуховому сприйнятті). 

 


