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Оперативно-розшукову діяльність зазвичай розглядають у двох 
аспектах: практичному та теоретичному. Практичний забезпечуєть-
ся постійним застосуванням оперативними працівниками засобів і 
методів ОРД під час виконання своїх обов’язків. Теоретичний – нау-
ковими розробками та напрацьованим роками досвідом, сконцент-
рованим у методичних рекомендаціях та у настановних документах. 
Серед них і психологічний доробок, який зумовлює виникнення та 
розвиток окремої галузі знань – психології ОРД, потенціал якої не пов-
ним обсягом використовується для розв’язання практичних завдань, 
що часто пов’язано з недооцінюванням важливості вирішення теоре-
тичних проблем. Це стосується і діяльності працівників оперативних 
підрозділів, які здійснюють оперативне (розвідувальне) опитування, 
головною ознакою якої є конфіденційність, а часто й конспірація. 

Окремі аспекти означеної проблеми вивчали П. О. Бажан, Б. І. Ба-
раненко, А. А. Венедіктов, К. П. Гребєнєв, М. Л. Грібов, О. Ф. Долженков, 
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А. С. Карповський, В. А. Некрасов, Д. Й. Никифорчук, М. А. Погорецький,  
І. І. Приполов, І. В. Сервецький, С. О. Смирнов, В. Г. Соколов, В. М. Сол-
датов, В. М. Стойко, І. В. Тарасюк, І. Р. Шинкаренко, І. І. Шинкаренко та ін. 

Окреслене й зумовлює необхідність комплексного розгляду пи-
тання тактико-психологічних засад у процесі оперативного (розвіду-
вального) спілкування оперативного працівника з джерелами отри-
мання необхідної інформації. 

Перш за все, вважаємо за необхідне дослідити означене питання 
з розгляду термінології, яка застосовується у різних наукових галу-
зях, і визначити її застосування через призму оперативно-розшу-
кових наук. 

Отже, ми схиляємося до думки, що оперативне опитування –одна 
з оперативно-розшукових дій, що полягає у збиранні працівниками 
відповідних правочинних органів первинної фактичної інформації зі 
слів опитуваної особи, що має значення для вирішення завдань ОРД 
шляхом спонукання ними цієї особи (у тому числі з використанням 
правомірних тактичних прийомів) до надання відповідей на запи-
тання, які їх цікавлять і входять до їх компетенції [1, с. 65–74]. 

Також, окреслюючи поняття ОРД, як слушно зауважує М. А. По-
горецький, слід ґрунтуватися на концептуальних засадах людської 
діяльності, сформульованих, зокрема, у філософській, психологічній 
та іншій літературі [2, с. 153]. Тому дослідження поняття у площині 
діяльності оперативних працівників під час проведення оперативно-
го опитування є лише окремим видом такої поведінки. 

Визначення цієї поведінки має ґрунтуватися на усталених соціа-
льно-психологічних поняттях, зважаючи на сутність професії, а також 
зумовлюватися службовим становищем і змістом ОРД. Адже йому од-
ночасно доводиться зосереджувати увагу на тактиці встановлення 
довірчих стосунків, і на отриманні потрібної інформації. 

Залежно від конкретної ситуації, опитування може бути попере-
дньо підготовленим або непідготовленим. 

У першому випадку ретельно вивчають особистість людини, з 
якою має проводитися спілкування, її інтереси, ставлення до події, 
що є предметом спілкування, сильні й слабкі особистісні властивості 
тощо. Однак таке буває нечасто, оскільки, частіше оперативний пра-
цівник не знає заздалегідь джерело, з яким йому доведеться спілку-
ватися. Тому, найбільш поширеним є другий шлях – діагностування 
об’єкта безпосередньо під час спілкування. 

За критеріями об’єктів вирізняють оперативне опитування осіб: 
дружньо настроєних; нейтральних; та таких, які до спілкування з 
правоохоронними органами настроєні негативно. 
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Кожному з цих різновидів притаманні специфічні психологічні 
особливості, які оперативний працівник, має брати до уваги. 

Так, опитуючи осіб першої категорії, необхідно мати на увазі, що 
мотивація надання ними свідчень може бути різноманітною. Іноді 
основним мотивом є бажання допомогти встановити істину опера-
тивному працівникові щодо злочинної події, але об’єкт може виявля-
ти й бажання відвести підозру або від іншої людини, або й від себе. 

Опитуючи другу категорію осіб, беруть до уваги відсутність мо-
тивів приховування інформації, тому такі об’єкти оперативного спіл-
кування зазвичай більш цінні й корисні. Набагато складніше вести 
опитування вороже настроєних осіб, сприймання яких найчастіше 
асоціюється з підозрою в причетності їх до злочинної діяльності. 

У будь якому випадку оперативний працівник має заздалегідь 
продумати свою поведінку, зважаючи на специфічні психологічні 
риси особистості опитуваних, а також істинного предметного інте-
ресу опитування. Обов’язково беруть до уваги, що реакція опитува-
них на запитання, які їм ставляться, може бути найрізноманітнішою. 
Проте в ній завжди (за умови, якщо людина психічно повноцінна) є 
своя логіка і сенс. Тому на будь-яку непередбачувану реакцію пра-
цівник, що проводить оперативне опитування, має відповідати адек-
ватно її змісту та закономірностям. 

Наприклад, заперечення з боку об’єкта опитування здебільшого 
виконує роль психологічного буфера між несподіваними запитання-
ми і природним інстинктом самозахисту. Заперечення під час опера-
тивного опитування найчастіше виявляються за таких психологіч-
них станів особи, як здивованість або оторопіння; нерозуміння 
запитання; сумнівів щодо кінцевої мети використання оперативни-
ком повідомленої йому інформації чи побоювання розправи за її на-
дання тощо. 

У разі вияву злості, лютості й обурення з боку опитуваної особи 
спілкуватися стає дуже важко. Більше того, цей стан може перерости 
в агресію та загрозу особистій безпеці оперативника. Вихід з цієї си-
туації потребує, насамперед, заспокоєння об’єкта опитування, а на-
далі, можливо, виникає потреба припинення спілкування. 

Тому потрібно запобігти їх виникненню або забезпечити їх зміну 
позитивними емоціями. Це завдання може бути виконане за допомо-
гою використання сукупності психологічних прийомів, заснованих 
на рефлекторній природі психіки [3]. Такі прийоми були визначені 
шляхом аналізу науково-практичної літератури з психології спілку-
вання та успішно апробовані шляхом експериментів. Перша група цих 
прийомів пов’язана з невербальною соціальною перцепцією та ґрун-
тується на стереотипах інтерпретації зовнішнього вигляду людей. 
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Адже у кожного складаються стереотипи, якi поширюються на ту чи 
іншу групу людей. Такі стереотипи є результатом соціального досві-
ду, а пов’язане з ними емоційне реагування – умовним рефлексом. 
Друга група прийомів застосовується у межах вербального спілку-
вання [4]. 

Нерідко також виявляється стан самовиправдання опитуваної 
особи, коли вона намагається відновити втрачений баланс. 

Таким чином, можна зробити висновок, що однією з головних 
умов успішних довірчих стосунків із джерелами інформації під час 
проведення оперативного опитування є попереднє вивчення індиві-
дуальних особливостей осіб, з якими буде проводитися спілкування. 
Ті самі прийоми і способи їх налагодження у разі застосування до 
різних людей можуть мати різні, а то й протилежні результати. Тому 
особливого значення набувають знання про індивідуальні особливо-
сті осіб за психологічними, соціальними і фізіологічними чинниками, 
щільно пов’язаними між собою. У зв’язку з викладеним, сьогодні, на 
нашу думку, є потреба у продовженні розробок такого напряму, що 
передбачатиме: застосування індивідуального підходу до викорис-
тання різних категорій осіб як джерел інформації під час здійснення 
оперативного опитування; урахування психічних станів людини; 
адаптацію досягнень статевої та вікової психології; взяття до уваги 
психічних властивостей особистості (темперамент, спрямованість 
особистості, психологічні установки, екстраверсія-інтроверсія, особ-
ливості сприйняття); врахування особливості етнічної психології 
окремих спільнот, наявних на території України; взяття до уваги 
особливостей професійної психології різних категорій осіб (учителі, 
лікарі, правоохоронці, робітники, приватні підприємці, ринкові реа-
лізатори, державні службовці, таксисти, бармени, офіціанти, гарде-
робники, працівники сільських рад тощо). 
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