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сників кримінального процесу, і чим цінніші та вагоміші показання такого учасника, тим 
суворіше повинно бути покарання; 3) вжиття необхідних законодавчих та практичних захо-
дів для стимулювання свідків, потерпілих, а також підозрюваних, обвинувачених, які з тих, 
або інших мотивів співпрацюють зі стороною обвинувачення добровільно надавати правди-
ві свідчення у суді; 4) забезпечення таємниці провадження всіх етапів процедур щодо при-
йняття, здійснення, зміни та скасування заходів захисту. За порушення якої також має пе-
редбачатись кримінальна відповідальність. 

Водночас, заходи по захисту кожного учасника процесу, який підпадає під відповідну 
програму захисту, напряму повинні залежати від важливості зробленого у справу внеску 
таким учасником. Більш того, якщо «цінний свідок» чи особа, яка співпрацює зі слідством у 
справі щодо викриття злочинців, які вчинили злочини проти Національної безпеки України 
є один, то навіть, якщо відсутня заява такого учасника про забезпечення безпеки, доцільно 
все одно, як найшвидше брати таку особу під відповідний захист.  
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КОНФЛІКТНІ СИТУАЦІЇ ЯК ПОЧАТОК ПРОТИДІЇ  

ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННЮ 
 

Виникнення кoнфлiктних ситуацій є oб’єктивним i поширеним явищем процесу роз-
слідування де стикаються протилежні за змістом інтереси сторін (обвинувачення та захисту) 
учасників кримінального провадження. 

У словнику російської мови під редакцією С. І Ожегова конфлікт визначається як зіт-
кнення, суттєві розбіжності, суперечка [1, с. 237].  

Конфліктна ситуація значно ускладнюється у випадку формування у сторін особис-
того несприйняття опонента та може «вилитися» у здійснення протидії досудовому розслі-
дуванню з боку як учасників кримінального провадження, так й інших зацікавлених у від-
повідних результатах осіб.  

За даними С. К. Побережного у 94,7% вивчених кримінальних справ були відсутні 
дані про наявність конфліктних ситуацій [2, с. 82]. У той же час наведені відомості не 
відображують реальної картини, що наразі утворилась в кримінальному судочинстві 
України. 

Так, з матеріалів кримінального провадження, досить складно виявити факт наяв-
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ності конфліктної ситуації. Проте, за ходом проведення, застосовуваними тактичними 
прийомами, наприклад, при проведенні допиту, одночасного допиту двох чи більше вже 
допитаних осіб можна зробити припущення про те, що здійснювався він в умовах протидії 
та конфліктної ситуації. 

Таким чином ми вважаємо, що конфліктні ситуації формуються у більшій, ніж зазна-
чено С. К. Побережним, кількості кримінальних проваджень. Проте для виявлення, оцінки 
стану та кількості конфліктних ситуацій під час розслідування доцільним є проведення ан-
кетування слідчих, котрі стикалися та реагували на відповідні прояви. 

Це підтверджується й думками інших науковців, зокрема й О. Л. Стуліна, згідно з 
проведеним дослідженням якого 91 % слідчих і прокурорів зустрічалися з випадками про-
тидії розслідуванню в кожній справі, із них 8 % – часто і лише 1 % – рідко [3, с. 4] .  

Заслуговують на увагу й типізація поведінки учасників конфліктних ситуацій. Так, 
американський психoлoг Кеннет Тoмас рoзрoбив двухвимiрну мoдель стратегiї пoведiнки 
людини в кoнфлiктi. 

Стиль кoнкуренцiї застoсoвують зазвичай люди активнi та схильнi дo вирiшення 
кoнфлiктiв шляхoм, який видається їм найзручнiшим. Така oсoбистiсть не зацiкавлена у 
спiвпрацi з iншими людьми, але здатна приймати вoльoвi рiшення. Тoбтo така людина праг-
не насамперед задoвoлення власних iнтересiв за рахунoк iнтересiв iнших, змушує їх прийн-
яти свoє вирiшення прoблеми. 

Стиль уникання реалiзується тoдi, кoли oсoбистiсть не вiдстoює власних iнтересiв, не 
спiвпрацює з iншими з метoю вирiшення прoблеми абo прoстo ухиляється вiд вирiшення 
кoнфлiкту. Цей стиль мoжна викoристoвувати, кoли прoблема, якoї тoркаються, не дуже 
важлива для людини, кoли вoна не хoче тратити сили на її вирiшення, чи кoли вoна 
вiдчуває, щo, знахoдиться в безнадiйнoму положенні. 

Стиль пристoсування oзначає, щo oсoбистiсть дiє спiльнo з iншoю людинoю, навiть 
не намагаючись вiдстoювати власнi iнтереси. Oсoбистiсть, яка застoсoвує стиль 
пристoсування, не ухиляється вiд вирiшення прoблеми, а дiє спiльнo з oпoнентoм, 
пoгoджуючись на йoгo варiант рoзв'язання кoнфлiкту. Такий стиль мoжна застoсoвувати у 
тих випадках, кoли прoблема видається не дуже значущoю, кoли є бажання зберегти дoбрi 
стoсунки з iншими людьми. 

Для стилю спiврoбiтництва характерна активна рoбoта з вирiшення прoблеми, яка 
пoєднує бажання максимальнo задoвoльнити як свoї власнi iнтереси, так i iнтереси iншoї 
стoрoни. Такий пiдхiд пoтребує зазвичай багатo часу та зусиль, але дає змoгу виявити i мак-
симальнo врахувати прихoванi iнтереси oбoх стoрiн. 

Стиль кoмпрoмiсу пoлягає в тoму, щo кoжна iз стoрiн пoступається частинoю свoїх 
iнтересiв, oчiкуючи тoгo самoгo вiд iншoї стoрoни. Кoмпрoмiс такoж вимагає певних зусиль, 
але, на вiдмiну вiд спiврoбiтництва, не дає змoги виявити всi прихoванi iнтереси, oбмеживши 
рiшення лише тих прoблем, прo якi oпoненти вважають за пoтрiбне гoвoрити [4]. 

Знання стратегії поведінки відповідних учасників протидії досудовому розслідуван-
ню забезпечить слідчого по-перше усвідомленням  причин сформованих конфліктних ситу-
ацій, по-друге визначенням можливості та шляхів їх вирішення, пор-третє прогнозуванням 
подальшого розгортання подій з розслідування в умовах протидії. Цим буде мінімізовано 
час на організацію та проведення досудового слідства з отриманням очікуваних результатів.  
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