
Проблеми кримінального права, 
кримінології та криміналістики

2011/117 113

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРВООСНОВЫ КРИМИНОЛОГИИ
Оболенцев В. Ф.

Статья посвящена методологическим основам криминологии. С учётом последних до-
стижений естественных наук прокомментированы проблемные вопросы науки о преступнос-
ти и сделаны прогнозы относительно её дальнейшего развития. 
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ІНФОРМАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОЦЕСУ 
СПІЛКУВАННЯ В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

У ході розслідування зло-
чину діяльність слідчого завжди 
пов’язана із безпосередньою 
взаємодією з іншими учасни-
ками кримінального процесу. 
Різноплановість, а іноді навіть 
повна протилежність інтересів 
усіх учасників процесу взаємодії 
потребує від слідчого реалізації 
певної стратегії поведінки, здат-
ності до рефлексивного мис-
лення та вдалого використання 
інших рекомендацій криміналіс-
тичної тактики. Саме для досяг-

нення найбільшої ефективності 
й досконалості процесу розкрит-
тя злочину одним з основних 
завдань слідчого є адекватне 
сприйняття поінформованості 
інших учасників процесу розслі-
дування, і тим самим, створення 
психологічних передумов для 
повноцінної інформаційної взає-
модії. Значний внесок у розроб-
ку та удосконалення положень 
криміналістичної тактики щодо 
процесу інформаційної взаємо-
дії зроблено такими провідними 
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вченими, як А. І. Вінберг, В.О. Ко-
новалова, В. А. Образцов, О. Р.     Ра-
тінов, В. Ю. Шепітько та ін. 

Безпосередня інформаційна 
взаємодія завжди відбувається 
в межах процесу спілкування. 
У широкому сенсі «спілкуван-
ня» – це складний, багатопла-
новий процес встановлення та 
розвитку контактів між особами, 
що породжується потребами 
спільної діяльності та охоплює 
обмін інформацією, вироблен-
ня єдиної стратегії взаємодії, 
сприйняття та порозуміння іншої 
особи [3, с. 23]. У діяльності з 
розслідування та розкриття зло-
чинів спілкування набуває осо-
бливого, самостійного значен-
ня, оскільки має низку суттєвих 
особливостей. Наприклад, воно 
втілюється як у процесуальній, 
так і в непроцесуальній формах. 
Саме тому спілкування в межах 
процесу розслідування злочину, 
з одного боку, наділено особли-
вим процесуальним режимом із 
суворим дотриманням певних 
правових норм, а з іншого – ре-
гулюється загальними правила-
ми мовного процесу та стійкими 
вимогами етикету загального со-
ціального спілкування.

Взагалі структуру спілку-
вання можна розглядати у двох 
аспектах: через виокремлення 
відповідних рівнів за допомогою 
аналізу цього явища або шля-
хом переліку загальних функцій 
(чи складових) зазначеного по-

няття. Щодо рівнів спілкування, 
доречним вважається виокрем-
лення таких: макрорівень (взає-
модія особи з іншими індивідами 
в межах різних соціальних груп); 
мезарівень ( тобто сукупність 
контактів та актів взаємодії , 
обумовлених певною загальною 
метою, в конкретному випадку – 
задля розкриття та розслідуван-
ня злочину); мікрорівень (од-
норазовий, певний акт обміну 
інформацією, наприклад, «запи-
тання-відповідь») [6, с. 364]. 

Відповідно до іншого підходу 
у структурі процесу спілкування 
прийнято виокремлювати інтер-
активну, перцептивну та комуні-
кативну складові [4, с. 50].

Інтерактивна сторона спіл-
кування знаходить свій прояв у 
розробленні загальної страте-
гії взаємодії слідчого з іншими 
учасниками як у процесі роз-
слідування злочину в цілому 
(тобто в широкому розумінні), 
так і щодо конкретної слідчої 
дії (більш вузьке значення). Ба-
гатоаспектність проявів інтер-
активної складової обумовлює 
багатоманітність підходів до 
вирішення проблем взаємодії 
між учасниками процесу роз-
слідування. У психології вио-
кремлюють два загальних типи 
інтерактивної взаємодії сторін: 
кооперація (безконфліктна си-
туація взаємодії) та конкуренція 
(ситуація виникнення, розви-
тку та загострення конфлікту) 
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[4, с. 58]. Відносини кооперації 
завжди передбачають коорди-
націю спільних зусиль, залу-
чення всіх учасників до процесу 
взаємодії на шляху до досяг-
нення поставленої мети [11, 
с. 464]. При розслідуванні зло-
чину інтерактивна сторона вияв-
ляється, перш за все, у взаємо-
дії слідчого з органами дізнання, 
експертними службами та інши-
ми підрозділами при провадженні 
досудового слідства. Такий прояв 
інтерактивної складової спілку-
вання має на меті не лише безпо-
середній обмін інформацією, а й 
виконує більш глобальне завдан-
ня – вироблення загальної стра-
тегії взаємодії між усіма учасника-
ми процесу розслідування. 

Істотною умовою успішності 
спілкування є відповідність по-
ведінки осіб, які взаємодіють, 
сподіванням один одного [10, с. 
174]. Але однією з основних осо-
бливостей спілкування в межах 
здійснення кримінального су-
дочинства є саме те, що «спо-
дівання» одних учасників про-
цесу знаходяться у жорстокому 
протиріччі зі «сподіваннями» 
інших учасників, які всіма засо-
бами намагаються протидіяти 
слідству. Саме тому йдеться про 
неминучість прояву іншої сто-
рони інтерактивної складової – 
конкуренції, тобто, конфлікту 
сторін спілкування. Відносини 
конкуренції являють собою кон-
фліктний тип відносин учасників 

взаємодії, що мають різні цілі. 
Конфлікти можуть бути як де-
структивними (тобто такими, що 
формують безперечні взаємні 
негативні установки учасників), 
так і продуктивними (тобто з не-
обхідністю пошуку спільних під-
ходів та засобів їх розв’язання) 
[11, с. 464]. За таких умов осо-
бливу значущість набуває розу-
міння слідчим та іншими особа-
ми, які знаходяться на захисті 
інтересів людини та держави, 
психологічних механізмів агре-
сивної поведінки особи, інтереси 
якої суперечать інтересам слід-
ства, та, відповідно, можливість 
застосовувати законні, допустимі 
та вибіркові методи стримування 
та подолання можливої протидії. 

Перцептивна складова ін-
формаційної взаємодії в межах 
слідчої діяльності являє собою 
процес формування образу ін-
шої особи, тобто виявлення її 
психологічних властивостей та 
особливостей поведінки. Г. М. 
Андрєєва дуже влучно, на нашу 
думку, зазначила, що сприй-
няття іншої людини означає 
сприйняття її зовнішніх ознак, 
співвідношення їх з особистіс-
ними властивостями особи, яка 
сприймається, та інтерпретацію 
на цій основі її вчинків [1, с. 120]. 

Взагалі уявлення про іншу 
особу, формування її образу від-
бувається за допомогою таких 
процесів, як ідентифікація, реф-
лексія, емпатія, атракція тощо [3, 
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с. 41-42; 4, с. 64; 11, с. 458-459]. 
Важливо зазначити, що сприй-
няття та аналіз поведінки іншої 
особи завжди тісно пов’язане з 
рівнем власної самосвідомості 
слідчого. На відміну від кримі-
налістичного визначення, у про-
блематиці спілкування процес 
ідентифікації пов'язують з уподі-
бненням себе іншій особі з ме-
тою її пізнання та порозуміння її 
думок та уявлень [6, с. 366].

Але основною складовою 
спілкування, безперечно, вва-
жається її комунікативна сторо-
на. Спілкування навіть можна 
розглядати як взаємне пізнання 
та обмін інформацією, яке здій-
снюється саме за допомогою 
різних засобів комунікацій [8, с. 
21]. У тактиці слідчих дій кому-
нікативний процес – це обмін 
інформацією між учасниками 
процесу розслідування, метою 
якого є точне й повне засвоєння 
повідомлень, що містять певну 
інформацію, яка має значення у 
конкретній справі. 

У криміналістичній тактиці 
комунікативна сторона спілку-
вання охоплює майже всі стадії 
розслідування злочину: вирі-
шення процесуальних та органі-
заційних завдань, пов’язаних із 
порушенням кримінальної спра-
ви, безпосередня організація та 
проведення процесу досудового 
слідства, судовий розгляд. На-
приклад, комунікативний про-
цес, тобто обмін інформацією, 

має місце впродовж всіх етапів 
розслідування, але залежно від 
його безпосередніх учасників та 
конкретної встановленої мети 
безпосередньої взаємодії на-
правленість цього процесу може 
бути різною: наприклад, збиран-
ня доказової інформації або ви-
рішення організаційно-управлін-
ських завдань розслідування з 
метою оптимізації процесу дока-
зування на досудовому слідстві 
чи на стадії судового розгляду. 
З огляду на це комунікативні 
зв’язки, пов’язані з діяльністю з 
розслідування та розкриття зло-
чинів, на нашу думку, потребу-
ють більш ретельного аналізу. 

Комунікативне спілкування 
можна розглядати за загальни-
ми принципами процесу пере-
дачі та отримання інформації [7, 
с. 63]. Наприклад відповідно 
до теорії інформації, комуні-
кативний процес включає такі 
обов’язкові елементи:

– джерело передачі інфор-
мації (відправник). Специфі-
кою комунікативного процесу, 
пов’язаного з розкриттям злочи-
ну, є те, що відправником інфор-
мації, як правило, виступає слід-
чий (суддя, дізнавач), оскільки 
саме ця особа визначає пред-
мет інформаційного обміну та 
межі інформаційної взаємодії;

– канали передачі інформа-
ції. Будь-якій передачі інформації 
передує її кодування за допомо-
гою певних символів та обрання 
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відповідного каналу інформуван-
ня шляхом використання відпо-
відних засобів комунікативного 
процесу. Засобами комунікатив-
ного процесу є різноманітні зна-
кові системи: перш за все, мова, 
пара- та екстралінгвістична сис-
теми знаків (інтонація, темп мови 
та ін.), оптико-кинетична система 
знаків (рухи, міміка, пантомімі-
ка), система організації простору 
та часу комунікаційного процесу 
(проксеміка), система візуально-
го спілкування та ін. [9, с. 245]. 
До окремої групи можна віднести 
так звану речово-знакову комуні-
кацію (тобто речі матеріального 
походження, які можуть викорис-
товуватися як самостійні знаки 
кодування певної інформації. Іс-
нує й інша думка, відповідно до 
якої не всі комунікативні системи 
можна вважати знаковими [12, 
с. 14]. Від того, за допомогою 
яких систем відбувається пере-
дача інформації, залежить ефек-
тивність процесу комунікації; 

– канали отримання інфор-
мації. Належність сприйняття ін-
формації обумовлена кількістю 
каналів, за якими ця інформація 
сприймається. Установлено, що 
ступінь впливу інформації сут-
тєво збільшується, якщо її отри-
мувач користується не одним, а 
кількома органами чуття; 

– переробка, декодування 
отриманої інформації. Завдяки 
зазначеному елементу видо-
змінюється процес спілкування, 

можливості взаємопорозуміння 
осіб, тобто створюються відпо-
відні умови для подальшого роз-
витку процесу спілкування або 
його припинення. 

У науковій літературі запро-
поновано концепцію, за якою 
процес кодування, передачі та 
декодування інформації відбу-
вається у так званому «комуніка-
тивному полі», яке охоплює певні 
норми комунікації й, відповідно, 
певні часові та просторові об-
меження [5, с. 12]. Норми кому-
нікації регулюють етичність пе-
редбачуваних тем спілкування, 
допустимість певних словоспо-
лучень і граматичних конструк-
цій, форми звернення до співроз-
мовника, основи невербального 
спілкування тощо. Сукупність 
таких норм, що регулюють фор-
му повідомлень, створює певний 
стиль комунікації. У сучасній лі-
тературі пропонується багато 
різновидів і навіть класифікацій 
стилів комунікації. Наприклад, за 
ступенем виразу внутрішнього 
переконання за допомогою мов-
них засобів розрізняють пряму 
та непряму комунікації. За без-
посередньою метою взаємодії 
комунікація може розподілятися 
на інструментальну та емоційну. 
За своєю тривалістю та експре-
сивністю комунікація може бути 
вигадливою або стислою. Цікаво 
зазначити, що деякі автори ви-
окремлюють навіть чоловічій та 
жіночій стилі комунікації [5, с. 16]. 
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Ефективність комунікатив-
ної взаємодії учасників процесу 
розслідування зумовлена ба-
гатьма чинниками, деякі з яких 
уявляються найбільш суттєви-
ми, а саме: 

1) ступінь усвідомлення мети 
комунікативної взаємодії, оскіль-
ки чим більш усвідомлюваною є 
мета спілкування, тим більш по-
вним та ефективним є комуніка-
тивний зв'язок; чітка усвідомле-
ність мети спілкування збільшує 
канали передачі та отримання 
інформації, підвищує інтенсив-
ність процесу її належної пере-
робки. Таке усвідомлення може 
бути як одно- , так і двобічним;

2) комунікативні здібності 
особи, які умовно можна поді-
лити на зовнішні та внутрішні: 
до зовнішніх відносяться фізичні 
дані особи, поведінка, зовнішній 
вид – саме те, що збуджує ціка-
вість і полегшує початковий етап 
спілкування; до внутрішніх кому-
нікативних здібностей особи слід 
віднести світогляд особи, став-
лення до обраної професії, що 
знаходить свій прояв у доброзич-
ливості, бажанні допомогти спів-
розмовнику у встановленні та 
підтриманні відповідного зв’язку;

3) якість інформації, що пе-
редається, тобто можливість 
сприйняття інформації зале-
жить від особливостей її пере-

дачі (швидкість, об’єм в одини-
цю часу); значне збільшення 
швидкості передачі інформації 
зменшує процес сприйняття її 
якісних особливостей; 

4) наявність або відсутність 
перешкод у процесі передачі та 
отримування інформації, тоб-
то зовнішні умови спілкування, 
психічний стан особи – отриму-
вача інформації;

5) ступінь психічної готов-
ності до майбутнього комуніка-
тивного спілкування (з ураху-
ванням статі, віку, професійних 
навичок особи та ін.);

 6) спільні системи кодуван-
ня та декодування інформації.

Процес комунікації не мож-
на асоціювати лише з переда-
чею певної інформації. Комуні-
кативне спілкування виконує й 
інші, не менш важливі функції, 
а саме: регулятивну (як в меж-
ах ситуації слідчої дії, так і сто-
совно ситуації розслідування), 
емоційно-афективну (обмін по-
чуттями, емоціями), фатичну 
(встановлення контактів) тощо 
[2, с. 11]. 

Розглянуті підходи щодо 
процесу спілкування, безумов-
но, не є взаємовиключними та 
вичерпними, а це, у свою чергу, 
означає, що процес комуніка-
тивного спілкування потребує 
детального системного аналізу.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Фуникова Е. В.

В статье рассмотрено понятие общения при расследовании и раскрытии преступлений, 
проанализированы различные подходы к структуре исследуемого процесса. Выделена ком-
муникативная составляющая общения, установлены факторы, влияющие на эффективность 
коммуникативного взаимодействия. 

Ключевые слова: структура общения, коммуникативный процесс, эффективность ком-
муникативной деятельности.

THE STRUCTURE OF COMUNICACION IN THE PROCCESS OF INVESTIGATION
Funikova O. V.

The term «communication» in the process of investigation is reviewed; various approaches to 
the structure of the studied process are analyzed. Communicative component is outlined; factors 
that affect the effi ciency of communicative interaction are described.

Key words: the structure of communication, the effi ciency of communicative interaction.
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