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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Важливу роль у складній взаємодіі ̈багатьох обставин, які 
обумовлюють злочин, відіграє особа злочинця, в якій відображаються усі ознаки та 

особливості кримінально караного діяння. Характеристика особи злочинця, 

вивчення ії ̈морально-психологічних ознак дозволяє правильно визначити характер і 

ступінь суспільноі ̈ небезпеки злочинного діяння, встановити причини конкретного 
злочину та злочинності в цілому, розробити науково обґрунтований прогноз та 

здійснити програмування профілактичних заходів.  

Крім того, активізація та поширення злочинності відбувається за умови 
формування особистості жертви та набуття віктимності в процесі соціалізації, 

поширення віктимної моделі поведінки в усіх сферах суспільного життя, звикання 

населення до потенційноі ̈ загрози стати жертвою злочину, недотримання правил 

особистої безпеки в повсякденному житті тощо. Це зумовлює формування в 
суспільстві соціального типу жертви злочинності, унормування віктимноі ̈поведінки 

та підвищення рівня віктимності, що призводить до активізаціі ̈ кримінальної 

активності певноі ̈ частини населення, а також вибору на роль жертв злочинних 
посягань осіб певного соціотипу. 

Це зумовлює необхідність вивчення не лише морально-психологічних ознак 

особи злочинця, а й жертви злочину. Важливо, що переважно злочини відбуваються 

через значний внесок жертви в те, що з нею сталося, тому злочин можна вважати 
результатом дій обох – злочинця і жертви.  

Узагальнені дані вивчення матеріалів кримінальних проваджень надали змогу 

виокремити найбільш типові негативні риси особи злочинця, що знайшли прояв під 
час вчинення злочинів: неврівноваженість, запальність, невитриманість (78,1 %), 

агресивність, конфліктність (9,9 %), жорстокість (2 %), цинізм (7,0 %) та злість 

(13,0 %). Жертвам злочину притаманні такі особистісні риси, як надмірна 

довірливість (48,0 %), необачність (23,0 %), підвищена запальність і дратівливість 
(19,0 %), агресивність, а в поведінці – схильність до авантюрних, нахабних, 

нестриманих вчинків (10,0 %).  

Отже, в умовах становлення громадянського суспільства в Україні виникла 
потреба в кримінологічному дослідженні особи злочинця та жертви злочину для 

більш ефективного запобігання злочинам, пов’язаних з насильницькими діями, 

корупційною складовою тощо через те, що злочинці стають усе більш зухвалими та 

освіченими, а рівень віктимізації населення зростає на фоні недовіри до 
правоохоронних органів. Дедалі частіше постає питання щодо неможливості 

уповноважених органів виконувати обов’язки з приводу перевиховання злочинців, 

профілактики злочинності та освіченості населення щодо заходів забезпечення 

власної безпеки. 
Проблемам вивчення особи злочинця та жертви злочину присвятили свої 

роботи такі вітчизняні вчені, як Ю. В. Александров, М. І. Бажанов, О. М. Бандурка, 

О. Ф. Бобильов, І. Г. Богатирьов, В. В. Василевич, М. Ю. Валуйська, В. О. Глушков, 
В. В. Голіна, В. К. Грищук, О. М. Гумін, І. М. Даньшин, О. М. Джужа, 

А. П. Закалюк, А. Ф. Зелінський, О. М. Ігнатов, А. О. Йосипов, В. В. Коваленко, 

В. В. Корочинськии,̆ О. М. Костенко, І. П. Лановенко, П. С. Матишевський, 
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М. А. Мисливий, М. І. Панов, О. Д. Сітковська, А. П. Тузов, В. О. Туляков, 

І. К. Туркевич, В. В. Топчій та ін.  

Розглядом і вивченням психології злочинця та психології жертви займалося 
багато вітчизняних та закордонних учених, а саме: Л. А. Андрєєв, Ю. М. Антонян, 

Р. А. Базаров, Ш. Б. Байрамів, В. Е. Берестова, О. І. Бойцов, В. І. Борисов, 

С. В. Бородін, Л. П. Брич, В. О. Владіміров, Б. В. Волжинікін, В. Г. Гончаренко, 

Л. В. Горбунова, В. К. Грищук, О. Б. Грязнова, О. М. Гумін, І. І. Давидович, 
А. В. Двойменний, Ф. М. Джавадов, В. В. Єраксіна, С. О. Загороднюк, О. М. Ігнатов, 

Т. В. Корнякова, К. І. Ілікчієва, К. В. Катеринчук, Л. Н. Кирюхіна, І. Я. Козаченко, 

М. І. Коржанський, Г. К. Костров, С. М. Коч, А. Н. Красиков, Г. А. Крігер, 
Н. Ф. Кузнєцова, В. О. Навроцький, Б. С. Нікіфоров, В. І. Осадчий, М. І. Панов, 

А. О. Пінаєв, Е. П. Побігайло, Р. Д. Сабіров, О. І. Санталов, М. М. Сенько, 

В. І. Сімонов, М. В. Стерехов, Н. С. Таганцев, В. П. Тихий, І. С. Тишкевич, 

В. І. Ткаченко, А. П. Тузов, І. Я. Фойницький, М. І. Хавронюк, О. М. Храмцов,  
М. І. Єнікеєв, С. М. Єніколопов, Т. М. Курбатова, К. Лоренца, О. Ю. Михайлова, 

І. П. Павлов, О. Р. Ратінов, Н. О. Ратінова, Ф. С. Сафуанов, О. Д. Сітковська, 

Д. Річардсон, Т. Г. Румянцев, А. О. Реан, Е. Фромм, В.М. Бехтерєв, З. Фрейд, 
Х. Хекхаузен та ін. 

Поряд з цим варто констатувати, що сучасні теоретичні уявлення щодо 

кримінологічної характеристики морально-психологічних ознак особи злочинця і 

жертви злочину все ще перебувають на стадії активного наукового й ідеологічного 
переосмислення. Дискусії тривають як щодо поняття та особливостей особи 

злочинця, кримінологічного контексту її вивчення, так і щодо ефективної системи 

заходів запобігання злочинності на основі впливу на морально-психологічні ознаки 
особи злочинця і жертви злочину, зокрема заходів індивідуальної профілактики.  

Усе це визначає необхідність теоретико-методологічного аналізу широкого 

кола питань, пов’язаних з кримінологічною характеристикою морально-

психологічних ознак особи злочинця та жертви злочину. При цьому у дослідженні 
зроблено акцент на теоретичних і правових основах кримінологічної характеристики 

морально-психологічних ознак особи злочинця та жертви злочину, кримінологічних 

аспектах типологізації особи злочинця за морально-психологічними ознаками, 
зарубіжному досвіді запобігання злочинності шляхом впливу на морально-

психологічні ознаки особи злочинця та жертви злочину. Саме ці напрями 

дослідження є особливо актуальними на фоні тих змін, що упродовж останніх років 

відбуваються у національній системі діяльності правоохоронних органів. 
Наведене зумовлює актуальність дисертації, яка спрямована на дослідження 

кримінологічної характеристики морально-психологічних ознак особи злочинця і 

жертви злочину та розроблення системи заходів запобігання злочинності.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний 
напрям дослідження ґрунтується на положеннях Плану дій з реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р, 
Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів 

на 2015–2020 роки, схваленої Указом Президента України від 20 травня 2015 р. 

№ 276/2015, Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом 
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Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015, Рішення Ради національної 

безпеки і оборони України від 6 травня 2015 р. «Про заходи щодо посилення 

боротьби зі злочинністю в Україні», введеним у дію Указом Президента України 
від 16.06.2015 № 341/2015, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої 

Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, Пріоритетних напрямів 

розвитку правової науки на 2016–2020 рр., затверджених постановою загальних 

зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 р. 

Тема роботи затверджена Вченою радою ПВНЗ «Університет сучасних знань» 

(протокол № 3 від 16 березня 2015 року). 
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є теоретичне узагальнення 

та нове розв’язання наукового завдання, що полягає у виробленні належної моделі 

кримінологічної характеристики морально-психологічних ознак особи злочинця і 

жертви злочину, а також розроблення на цій основі науково обґрунтованих 
пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства та практики його 

застосування. 
Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі задачі: 
– з’ясувати генезу проблеми вивчення морально-психологічних ознак особи 

злочинця та жертви злочину;  

– дослідити особу злочинця та жертву злочину як об’єкти кримінологічного 

дослідження; 
– проаналізувати кримінологічний аспект формування морально-

психологічних ознак особи злочинця та жертви злочину; 

– охарактеризувати морально-психологічні ознаки особи злочинця; 
– дослідити кримінологічні засади типологізації особи злочинця за морально-

психологічними ознаками; 

– охарактеризувати морально-психологічні ознаки жертви злочину; 

– визначити особливості відносин жертви і злочинця у здійсненні механізму 
злочинної поведінки; 

– вивчити заходи впливу на морально-психологічні ознаки особи злочинця та 

особи жертви шляхом запобігання злочинності; 

– проаналізувати зарубіжний досвід запобігання злочинності шляхом впливу 
на морально-психологічні ознаки особи злочинця та жертви злочину. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв’язку із 

вивченням морально-психологічних ознак особи злочинця і жертви злочину.  
Предметом дослідження є кримінологічна характеристика морально-

психологічних ознак особи злочинця та жертви злочину. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить система 

загальнонаукових та спеціально-наукових методів і підходів, що забезпечили 
об’єктивний аналіз досліджуваного предмета. З урахуванням специфіки теми, мети і 

задач дослідження використовувалися такі методи: діалектичний метод – 

застосовано для проведення повного і всебічного дослідження кримінологічної 
характеристики морально-психологічних ознак особи злочинця і жертви злочину 

(розділи 1–2); теоретичного аналізу та синтезу (індукція, дедукція, порівняння, 

аналогія, абстрагування, класифікація) – проаналізовано наукові погляди на 

проблему кримінологічної характеристики морально-психологічних ознак особи 
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злочинця і жертви злочину, досліджено чинне законодавство, що регулює питання 

запобігання такого виду злочинності, визначено та проаналізовано основні прояви 

морально-психологічних ознак особи злочинця і жертви злочину (розділи 1–3); 
системно-структурний метод – використано для дослідження типологізації особи 

злочинця і жертви злочину за морально-психологічними ознаками (підрозділи 2.2, 

2.3); формально-логічні методи – застосовано для тлумачення та розмежування 

основних понять досліджуваного явища (підрозділи 1.2, 1.3, 2.3, 3.1); порівняльно-
правовий метод – застосовано щодо порівняння положень законодавства України з 

відповідними положеннями законодавства інших держав та міжнародно-правових 

актів (підрозділ 3.3); соціологічні методи дослідження у формі анкетування – надано 
змогу визначити сучасний стан запобігання злочинності шляхом впливу на 

морально-психологічні ознаки особи злочинця та жертви злочину (підрозділи 2.1, 

2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3).  

Емпіричну базу дослідження складають результати анкетування 379 слідчих 
Національної поліції, суддів, прокурорів у таких областях України, як Київська, 

Рівненська, Харківська, Черкаська, Хмельницька, Сумська, Волинська, Полтавська, 

м. Київ, статистичні дані Верховного Суду, Генеральної прокуратури і Єдиного 
державного реєстру судових рішень, узагальнені дані вивчення 276 матеріалів 

кримінальних проваджень. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за 

характером і змістом розроблених проблем дисертація є одним з перших в Україні 
комплексних монографічних досліджень кримінологічної характеристики морально-

психологічних ознак особи злочинця і жертви злочину. На основі сучасних уявлень 

про морально-психологічні ознаки особи злочинця і жертви злочину з 
використанням системного підходу дисертантом сформовано ряд нових положень, 

які визначають внесок автора в розроблення зазначеної проблематики, а саме: 

вперше: 

– виокремлено історичну періодизацію вивчення морально-психологічних 
ознак особи злочинця і жертви злочину, яку умовно поділено на чотири періоди: 1-й 

період – кінець ХVIII ст. – 50–60 рр. ХІХ ст.; 2-й період – 50–60 рр. ХІХ ст. – 20-ті 

роки ХХ ст.; 3-й період – 20–60 рр. ХХ ст.; 4-й період – з початку 60-х рр. ХХ ст. –
донині; 

– запропоновано та обґрунтовано пропозицію створити в Україні 

державний орган віктимологічного спрямування «Державна служба з питань 

захисту жертв злочинів», яка забезпечуватиме зібрання та аналіз статистичних 
даних щодо жертв злочинів, надання їм правового, соціологічного, психологічного 

видів допомоги, здійснюватиме відшкодування шкоди, завданої злочином, 

психологічну переорієнтацію та мінімізацію віктимологічних рис у жертв та 

забезпечить розробку разом з відповідними фахівцями віктимологічних моделей 
попередження злочинності; 

– на підставі проведеного анкетування, узагальнення статистичних даних та з 

метою запобігання негативного впливу на морально-психологічні ознаки особи 
злочинця і жертви злочину запропоновано закріпити у КК України відповідальність 

працівників правоохоронних органів за умисне приховування факту вчинення 

злочинів; 
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удосконалено:  

– наукові розробки щодо класифікації жертв злочину, виходячи не лише з 

мотиваційного забарвлення їхньої основної діяльності, особливостей взаємодії із 
суспільством, рівнів психічного відображення дійсності, але і з особливостей самих 

механізмів формування і розвитку людської мотивації; 

– поняття особи злочинця, під яким розуміється особа, якій притаманні 

функціонально-рольові, інтелектуальні, морально-психологічні ознаки, які в 
поєднанні із зовнішніми умовами (ситуацією) впливають на антисуспільну 

поведінку, у зв’язку з чим вона притягується до відповідальності, передбаченої 

законом про кримінальну відповідальність; 
– наукові положення про особливості психології особи злочинця, які 

виступають причинами злочинної поведінки; 

дістали подальшого розвитку: 

– стан наукової розробленості заходів впливу на морально-психологічні 
ознаки особи злочинця та жертви злочину, які потрібно закріпити на законодавчому 

рівні, прийнявши Закон України «Про профілактику правопорушень»;  

– кримінологічний аналіз морально-психологічних ознак особи злочинця та 
жертви злочину, який здійснено з використанням статистичної звітності 

Генеральної прокуратури та результатів проведеного анкетування і дослідження 

матеріалів кримінальних проваджень з 2015 до 2019 рр.; 

– наукові розробки щодо типологізації особи злочинця за морально-
психологічними ознаками, на підставі чого визначено обставини, які потрібно 

встановити для того, щоб віднести особу до певного типу злочинця. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
обґрунтовані за результатами дослідження положення і висновки 

використовуються та можуть бути використані у: 

– законотворчій діяльності – для удосконалення чинного кримінального 

законодавства України з питань реалізації заходів запобігання злочинності (довідка 
Інституту законодавства Верховної Ради України від 22 жовтня 2019 року 

№ 22/273-1-57; Довідка Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної 

діяльності України від 24 грудня 2019 р. № 147/4-24); 
– практичній діяльності – для організаційно-правового, методичного, 

інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів щодо запобігання 

злочинності (акти впровадження Головного слідчого управління Національної 

поліції України від 29 травня 2019 року та 4 березня 2019 року); 
– науково-дослідній сфері – у ході подальшого дослідження і вирішення 

проблем, пов’язаних із запобіганням злочинності (акт впровадження Державного 

науково-дослідного інституту МВС України від 10 грудня 2018 року);  

– освітньому процесі – для підготовки та проведення лекцій, семінарських і 
практичних занять з навчальних дисциплін «Кримінальне право. Особлива 

частина», «Кримінологія» (акт впровадження ПрАТ «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна академія управління персоналом» від 27 грудня 2018 року; акт 
впровадження Національної академії внутрішніх справ від 9 грудня 2019 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, 

висновки й практичні рекомендації, викладені у дослідженні, обговорювалися на 
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засіданні кафедри публічно-правових дисциплін ПВНЗ «Університет сучасних 

знань». Результати дослідження були оприлюднені на чотирьох міжнародних 

науково-практичних конференціях, зокрема: «Актуальні проблеми реформування 
системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 року); «Роль 

права та закону в громадянському суспільстві» (м. Київ, 9–10 лютого 2018 року); 

«Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове 

підґрунтя» (м. Дніпро, 4–5 травня 2018 року); «Проблеми боротьби із злочинністю в 
умовах трансформації сучасного суспільства» (м. Ірпінь, 20 грудня 2019 року). 

Публікації. Основні положення та висновки, що сформульовані в 

дисертаційному дослідженні, відображено у 9 наукових публікаціях, серед яких 
чотири наукові статті – у виданнях, включених МОН України до переліку наукових 

фахових видань з юридичних наук, одна стаття – у зарубіжному періодичному 

виданні та чотири тези доповідей, опублікованих у збірниках матеріалів 

міжнародних науково-практичних конференцій.  
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, що містять дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальнии ̆обсяг дисертаціі ̈становить 217 сторінок, з них основного тексту 
– 173 сторінки, списку використаних джерел – 26 сторінок (203 найменування) та 

десять додатків на 18 сторінках.  

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дисертаційного 

дослідження, розкриваються стан її наукової розробленості та науково-
теоретична основа, зв’язок роботи з науковими програмами, планами й темами; 
визначаються об’єкт, предмет, мета, задачі та методи дослідження; висвітлюється 
наукова новизна, практичне значення отриманих результатів та форми їхньої 
апробації, зазначено структуру й обсяг дисертації. 

Розділ 1 «Теоретичні засади кримінологічної характеристики морально-
психологічних ознак особи злочинця та жертви злочину» складається з трьох 
підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Генеза проблеми вивчення морально-психологічних ознак 
особи злочинця та жертви злочину» розглянуто праці науковців, зокрема 

кримінологів, щодо дослідження морально-психологічних ознак особи злочинця та 

жертви злочину.  
Зазначено, що проблема «особи злочинця» та «жертви злочину» виникла 

давно. Їі ̈ витоки беруть початок із звичаєвого права. Звернено увагу на те, що 

стародавні законодавці часто приділяли проблемі жертви злочину набагато більше 

уваги, ніж правові системи та юриспруденція на значно пізніших етапах розвитку 
людського суспільства.  

Проблемам вивчення особи злочинця та жертви злочину присвятили свої 

роботи такі вітчизняні вчені, як Ю. В. Александров, М. І. Бажанов, О. М. Бандурка, 
О. Ф. Бобильов, І. Г. Богатирьов, В. В. Василевич, М. Ю. Валуйська, В. О. Глушков, 

В. В. Голіна, Б.М. Головкін, В. К. Грищук, О. М. Гумін, І. М. Даньшин, 
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О. М. Джужа, А. П. Закалюк, А. Ф. Зелінський, О. М. Ігнатов, А. О. Йосипов, 

В. В. Коваленко, В. В. Корочинський, О. М. Костенко, Т. В. Корнякова, І. П. 

Лановенко, П. С. Матишевський, М. І. Панов, О. Д. Сітковська, А. П. Тузов, В. О. 
Туляков, І. К. Туркевич та ін.  

Узагальнення наукових джерел з дослідженої проблематики дало 

можливість зробити висновок, що чимало питань, пов’язаних з морально-

психологічними ознаками особи злочинця і жертви злочину, є спірними і не до 
кінця з’ясованими, інші потребують додатковоі ̈аргументаціі.̈ З огляду на це існує 

нагальна потреба вирішення ряду теоретичних і практичних проблем, пов’язаних 

із з’ясуванням ознак та змісту понять «особа злочинця», «жертва злочину», 
«психологічні ознаки злочинців», і морально-психологічних ознак особи 

злочинця і жертви злочину.  

На основі аналізу праць науковців виокремлено недостатньо досліджені 

теоретичні і практичні проблеми: 1) визначення особливостей морально-
психологічних ознак особи злочинця та жертви злочину; 2) кримінологічні аспекти 

типологізації особи злочинця за морально-психологічними ознаками; 3) визначення 

напрямів впливу на морально-психологічні ознаки особи злочинця і жертви злочину 
як заходи запобігання злочинності; 4) теоретико-правові засади використання 

психологічного портрета невідомого злочинця; 5) зарубіжний досвід запобігання 

злочинності шляхом впливу на морально-психологічні ознаки особи злочинця та 

жертви злочину. 
У підрозділі 1.2 «Особа злочинця та жертви злочину як об’єкт 

кримінологічного дослідження» розглянуто позиції науковців щодо поняття особи 

злочинця та жертви злочину як об’єкта кримінологічного дослідження. 
Розглянуто думки науковців з приводу поняття «особа злочинця» як об’єкта 

кримінологічного дослідження. На підставі висловленого сформоване авторське 

поняття особи злочинця, під яким розуміється особа, якій притаманні 

функціонально-рольові, інтелектуальні, морально-психологічні ознаки, які в 
поєднанні із зовнішніми умовами (ситуацією) впливають на антисуспільну 

поведінку, у зв’язку з чим вона притягується до відповідальності, передбаченої 

законом про кримінальну відповідальність. 
На основі аналізу позицій науковців щодо поняття «жертва злочину» 

зазначено, що означені думки розділились не лише в тому, чи можливо визнавати як 

жертву соціальну спільноту або юридичних осіб, але й у тому, визнають чи не 

визнають автори як жертву особу, якій шкоду заподіяно опосередковано. З’ясовано, 
що під жертвою варто розуміти особу, яка потенційно або актуально здатна 

демонструвати поведінку, що відхиляється від норм, встановлених у суспільстві, і 

зумовлює ії ̈підвищену уразливість, доступність і привабливість для злочинця.  

У підрозділі 1.3 «Формування морально-психологічних ознак особи злочинця: 
кримінологічний аспект» проаналізовано загальні підходи до формування морально-

психологічних ознак особи злочинця. 

Кримінологічне вивчення особи злочинця здійснюється для виявлення й 
оцінки тих ії ̈ якостей і рис, які породжують злочинну поведінку, з метою її 

профілактики. У цьому проявляється тісна єдність трьох елементів кримінологічних 

проблем: особи злочинця, причин та механізмів злочинної поведінки, профілактики 
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злочинів. При цьому особа злочинця є центральною в тому значенні, що її 

кримінологічні особливості первинні, оскільки виступають суб’єктивною причиною 

злочинних дій, а тому саме вони, а не діі ̈ або поведінка повинні бути об’єктом 
профілактичних зусиль. Те, що ці внутрішні особливості можуть призвести до 

вчинення злочину, становить сутність суспільної небезпеки особи злочинця, а сама 

злочинна поведінка є її результатом. Якщо зазначати про цілеспрямоване 

перевиховання особи злочинця, то його можливо змінити, якщо вказані особливості 
залишаться незмінними.  

Беручи до уваги усталені підходи до розуміння означеної структури 

особливостей особи злочинця, зроблено висновок, що усталені у кримінології 
орієнтири пізнання особи злочинця можуть належним чином сприяти не лише 

осмисленню девіантної особи, але й більш повно зрозуміти психологію злочинного 

світу, тенденції поширення злочинного світу на законослухняне суспільство та 

протидію цим процесам. Однак використання з цією метою структури морально-
психологічних ознак особи злочинця не буде результативним, якщо не брати до 

уваги гнучкість психіки особи (це стосується також і злочинців, незважаючи на те, 

що іх̈ психіка, як правило, характеризується високим рівнем ригідності).  
Розділ 2 «Характеристика морально-психологічних ознак особи злочинця 

і жертви злочину» складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 2.1 «Характеристика морально-психологічних ознак особи 

злочинця» визначено види та особливості морально-психологічних ознак особи 
злочинця.  

За результатами вивчення матеріалів кримінальних проваджень про 

насильницькі злочини, розглянутих судами майже всіх регіонів України (з них: 
22,3 %, матеріалів кримінальних проваджень було розглянуто у Київській області, 

10,1 % – у Рівненській області, 13,6 % – у Харківській області, 18,6 % – у Черкаській 

області, 10,0 % – у Хмельницькій області, 11,5 % – у Сумській області, 9,7 % – у 

Волинській області, 4,7 % – у Полтавській області), визначено, що значна частина 
морально-психологічних ознак особи злочинця має у своїй основі специфіку 

становлення особистості в умовах сімейного виховання. Гіперопіка чи гіпоопіка, 

суворе виховання, ігнорування, відсутність теплоти й емоційного контакту з боку 
батьків та інші недоліки перешкоджають нормальній соціалізації особи, 

закріплюють стереотипи зневажливості й агресивності у міжособистісних стосунках 

тощо. Негативний вплив родини впливає на розвиток в особи відчуття відчуженості, 

замкнутості, що сприяє формуванню і розвитку особистісних особливостей, 
пов’язаних із схильністю до накопичення внутрішніх переживань, домінування 

своїх інтересів та ігнорування інтересів оточуючих. У свою чергу, як жорстоке 

поводження та насильство з боку батьків до дитини, так і у стосунках між батьками 

призводять до формування такої характеристики особистості, як агресивність.  
Результати вивчення матеріалів кримінальних проваджень свідчать про те, що 

найменше третина тих, хто вчиняє насильницькі злочини, виховується в суворих 

умовах, зазнаючи образ, приниження та інших видів психічного чи фізичного 
насильства.  
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У підрозділі 2.2 «Кримінологічні аспекти типологізації особи злочинця за 

морально-психологічними ознаками» проаналізовано розроблені у кримінології 

типи особи злочинця, які сформовані за морально-психологічними ознаками. 
Звернено увагу на те, що для того, щоб краще зрозуміти морально-

психологічний аспект механізму вчинення злочину, необхідно приділити увагу 

типологіі ̈ злочинців, оскільки систематизація осіб за певними ознаками дає змогу 

охарактеризувати особистість, яка має кримінальну спрямованість, і на основі цього 
намагатись попередити вчинення злочину. Типологія узагальнює сукупність 

типових для всіх або певних груп злочинців соціальних особливостей, розкриває 

внутрішні стійкі зв’язки між істотними ознаками та їх проявами в конкретній 
особистості. 

На підставі аналізу наукових праць (Б. С. Волков, С. В. Познишев, 

Г. М. Міньковский тощо) визначено два основні злочинні типи: ендогенні та 

екзогенні злочинці. Зазначено, що це два різних злочинних типи: перший тип, у 
якого у свідомості переважає уявлення злочину і бажання до вчинення останнього, 

пояснюється особливими властивостями особи, які утворюють схильність до цього 

злочину; другий тип, у якого зазначене переважання пояснюється тиском зовнішніх 
обставин. Іншими словами, існують два типи злочинця: тип, який характеризується 

досить сильним бажанням до зайняття відомими видами злочинної діяльності, і тип, 

вільний від цього, але відрізняється від попереднього ослабленням морального 

тонусу, під час якого у людини немає достатньо сили і волі уникати вчинення 
злочинів (під впливом зовнішніх факторів такий тип осіб навіть не намагається 

розв’язати проблемну ситуацію незлочинним шляхом). 

У підрозділі 2.3 «Характеристика морально-психологічних ознак жертви 
злочину» охарактеризовано види морально-психологічних ознак жертви злочину, 

представлено класифікацію жертв за морально-психологічними ознаками.  

З’ясовано, що понад чверть звернень громадян про вчинення злочину не 

фіксуються у звітності правоохоронних органів: 16 %, звернувшись у правоохоронні 
органи за останній рік, взагалі не подавали письмових заяв, ще 12 % заявляють, що 

їх заяви не були зареєстровані. Потерпілі, які не зверталися в поліцію, найчастіше 

пояснюють це недовірою до правоохоронної системи. 
Більшість потерпілих від кримінальних посягань різного типу не вважають, 

що допустили будь-які помилки, які сприяли тому, що вони стали жертвами 

злочинців, але чимало і тих (30,0 %), хто вбачає в своїй поведінці аналогічні 

помилки (серед людей, яким були спричинені тілесні ушкодження, хто піддався 
грабежу, вимагання, в тому числі неправомірної вигоди). Постраждалі від дій 

шахраїв звинувачують себе набагато частіше за інших (17,0 %). 

Зазначено, що, аналізуючи свою поведінку, самокритичні жертви злочинів 

часто картають себе за зайву довірливість (19,0 %) і неуважність, безпечність, 
необачність (13,0 %). На третьому місці – порушення правил дорожнього руху (9,0 

%), оскільки саме зустріч з автоінспекторами за таких обставин уможливила 

вимагання неправомірної вигоди. До інших рис характеру й особливостей 
поведінки, що визначають людину в «групу ризику», опитані респонденти відносять 

довірливість, слабохарактерність і боязкість. 
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Деяка частина потерпілих постраждали від знайомих осіб. Найбільше таких 

серед жертв, яким завдана тяжка шкода здоров’ю (29,0 %) і які зазнали сексуального 

насильства (34,0 %). Потерпілі зазначають, що до вчинення злочину ставилися до 
потенційних злочинців позитивно, без антипатії. 

Доведено, що в цілому специфіка кримінальної віктимізації проявляється не 

стільки у віктимності потерпілого від певного злочину, скільки у віктимній 

поведінці і віктимогенній деформації особистості. Крім того, значна частина 
посягань могла залишитися нереалізованою, якби потенційна жертва в 

предкримінальній і кримінальній ситуаціях не піддалася віктимізації (не довіряючи 

випадковим знайомим, проявила стриманість, обачність, елементарну обережність 
тощо). 

Розділ 3 «Заходи впливу на морально-психологічні ознаки особи 

злочинця і жертви злочину як напрям запобігання злочинності» складається з 

трьох підрозділів. 
У підрозділі 3.1 «Відносини жертви і злочинця у здійсненні механізму 

злочинної поведінки» розглянуто механізм взаємодії жертви і злочинця в умовах 

криміногенної обстановки.  
Дослідження матеріалів кримінальних проваджень з огляду взаємин між 

злочинцем та жертвою дозволило виокремити шість видів соціальних зв’язків між 

учасниками насильницького конфлікту: шлюбні стосунки (зокрема, проживання у 

громадянському шлюбі) (27,6 %), родинні зв’язки (31,1 %), сусідські взаємини 
(11,8 %), службові стосунки (9,4 %), випадкові знайомства, а також відсутність 

будь-яких зв’язків між жертвою та злочинцем, тобто сторонні особи (20,1 %). 

Проаналізовано види ситуацій, які передують вчиненню злочину, до яких 
віднесено: а) діі ̈ жертви мають провокуючий характер, містять у собі привід до 

вчинення злочину. Це протиправна або аморальна поведінка; б) діі ̈ потерпілого 

мають необережний характер, через що створюється ситуація, яка полегшує 

вчинення злочину (недбале зберігання майна, що стимулює посягання на нього); 
в) діі ̈ потерпілого є правомірними та чинять супротив задоволенню потреби 

(бажання) особи, яка має злочинний намір, що викликає у неі ̈стимул до подолання 

цього супротиву у злочинний спосіб (захист майна від спроби його знищити 
викликає мотив насильно подолати цей захист).  

Під механізмом відносин жертви і злочинця в умовах криміногенної 

обстановки запропоновано розуміти комплекс відносин між особою злочинцем і 

жертвою злочину, який може включати випадкові відносини (що виникають 
мимоволі і не залежать від волі, бажання і спонукань учасників), невизначені 

(формуються виключно з ініціативи правопорушника у разі пасивної ролі жертви 

злочину) й обумовлені (в їх основі полягають особистісні якості, особливості 

поведінки, умови життя або інші обставини, пов’язані з жертвою злочину). 
У підрозділі 3.2 «Заходи впливу на морально-психологічні ознаки особи 

злочинця та жертви злочину шляхом запобігання злочинності» виокремлено заходи 

впливу на морально-психологічні ознаки особи злочинця, до яких віднесено: 
профілактичну бесіду; роз’яснення законодавства; усне попередження про 

неприпустимість протиправних дій; офіційне попередження про неприпустимість 

учинення насильства в сім’ї; офіційне застереження про неприпустимість 
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протиправної поведінки; профілактичний облік; соціальний патронаж осіб, які 

відбували покарання у вигляді обмеження волі або її позбавлення на певний строк, 

та осіб антисуспільної спрямованості. 
Звернено увагу на напрями впливу на морально-психологічні якісні 

характеристики жертв злочину: 1) проведення профілактичної роботи з 

потенційними жертвами злочинів з урахуванням демографічних, фізичних та 

соціально-рольових і соціально-психологічних властивостей особи; 2) навчання 
потенційних потерпілих засобам нейтралізації конфліктів у сфері соціально-

економічних та сімейно-побутових відносин, створення у свідомості людей 

стереотипу ненасильницького вирішення конфліктної ситуації, прийняття 
спеціальних заходів щодо потерпілих з підвищеним ступенем віктимності; 3) 

впровадження і фінансування спеціальних комплексних програм заходів щодо 

організації фізичної та психологічної безпеки жертви, інформування про 

передбачені законом заходи самооборони тощо. Запропоновано закріпити напрями 
впливу на морально-психологічні ознаки особи злочинця та жертви злочину на 

законодавчому рівні. 

У підрозділі 3.3 «Заходи впливу на морально-психологічні якісні 
характеристики особи злочинця та жертви злочину за законодавством зарубіжних 

країн» проаналізовано досвід країн Європи щодо системи заходів впливу на 

морально-психологічні ознаки особи злочинця та жертви злочину. 

З’ясовано, що в країнах Західної Європи і США присутня потужна державна 
підтримка віктимологічних програм. Наприклад, у США створено Національну 

організацію допомоги жертвам злочинів, при Міністерстві юстиції функціонує 

Департамент допомоги таким жертвам. У 80-х роках ХХ ст. був заснований 
Федеральний фонд допомоги жертвам для додаткового фінансування двох основних 

національних програм. Перша програма розрахована на утримання державних, 

громадських і приватних служб; друга – на забезпечення штатів додатковими 

коштами для виплати потерпілим державної компенсаціі ̈ за шкоду, заподіяну 
злочином.  

У ціи ̆ краін̈і діє більше 2 000 таких програм щодо захисту жертв злочинів, з 

них більше 1 400 підтримується міністерством юстиції, на іх̈ здійснення виділений 
федеральний Фонд у розмірі приблизно 35 млн доларів. Нефедеральне фінансування 

є ще більшим і становить 200 млн. доларів. Реалізація подібних програм реально 

дозволяє знизити окремі види злочинів і надати необхідну допомогу жертвам 

злочинних зазіхань. 
Зазначено, що доцільно було б створити і в Україні державний орган 

віктимологічного спрямування, який буде забезпечувати зібрання та аналіз 

статистичних даних щодо жертв злочинів, надання їм правового, соціологічного, 

психологічного видів допомоги, здійснюватиме відшкодування шкоди, завданої 
злочином, психологічну переорієнтацію, мінімізацію віктимологічних рис у жертв 

та забезпечуватиме разом з відповідними фахівцями створення віктимологічних 

моделей попередження злочинності. Таку позицію підтримали й 59 % опитаних 
респондентів. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 
розв’язання наукового завдання, що полягає в комплексному дослідженні 

кримінологічної характеристики морально-психологічних ознак особи злочинця та 

жертви злочину. До основних результатів, сформульованих на підставі 

дослідження законодавства, наукових джерел і правозастосовної практики, 
належать такі положення: 

1. Проаналізовано ґенезу вивчення морально-психологічних ознак особи 

злочинця і жертви злочину, завдяки чому виокремлено історичну періодизацію, яку 
умовно поділено на чотири періоди: 1-й період – кінець ХVIII ст. – 50–60 рр. ХІХ ст. 

– з часів Іоганна Каспера Лафатера, який відродив цікавість до стародавньої науки 

фізіогноміки і дав початок розвитку вивчення особи злочинця; 2-й період – 50–60 

рр. ХІХ ст. – 20-ті роки ХХ ст. – початок кримінально-антропологічного 
направлення, який поклав дослідження англійських тюремних лікарів Вінслоу, 

Мейю, Томсона і Деспина; 3-й період – 20–60 рр. ХХ ст. – пошук причин 

злочинності на основі аналізу внутрішніх якостей особистості, оскільки, відповідно 
до ідеологічноі ̈ установки того часу, при соціалізмі не могло бути соціальних 

причин для породження злочинності (С. В. Познишев, І. І. Станкевич,                   

О. А. Скворцова тощо); 4-й період – з початку 60-х рр. ХХ ст. – донині – вивчення 

морально-психологічних ознак особи злочинця і жертви злочину стало 
перспективним напрямом кримінально-правових та кримінологічних досліджень    

(О. М. Джужа, В. О. Туляков, Т. В. Корнякова, С. А. Шалгунова, Б. М. Головкін,    

О. М. Гумін та ін.). 
2. Розглянуто особу злочинця та жертву злочину як об’єктів кримінологічного 

дослідження. Визначено авторське поняття особи злочинця, під яким запропоновано 

розуміти особу, якій притаманні функціонально-рольові, інтелектуальні, морально-

психологічні та інші ознаки, які в поєднанні із зовнішніми умовами (ситуацією) 
впливають на антисуспільну поведінку, у зв’язку з чим вона притягується до 

відповідальності, передбаченоі ̈кримінальним законом. 

Під жертвою запропоновано розуміти особу, яка потенційно або актуально 
здатна демонструвати поведінку, що відхиляється від норм, установлених у 

суспільстві, і зумовлює ії̈ підвищену уразливість, доступність і привабливість для 

правопорушника.  

3. Проаналізовано кримінологічний аспект формування морально-
психологічних ознак особи злочинця та жертви злочину. 

Доведено, що дослідження змінюваності морально-психологічних рис 

злочинця повинно здійснюватися в межах таких напрямів: встановлення структури 

гіпотетичних морально-психологічних рис злочинця, що охоплює такі етапи 
змінюваності цих рис: 1) етап до вчинення злочину; етап, що охоплено моментом 

виникнення кримінально-правових відносин з державою (момент вчинення 

злочину); 2) етап з моменту виникнення кримінально-правових відносин з державою 
до моменту «контакту» з правоохоронним органом; 3) встановлення структури 

морально-психологічних ознак особи злочинця, що охоплює такі періоди 

змінюваності вказаних ознак: з моменту «контакту» особи з правоохоронним 
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органом до моменту його викриття; з моменту викриття особи злочинця до 

винесення обвинувального вироку; етап перебування у стані караності; 

4) постпенітенціарний етап.  
4. Охарактеризовано морально-психологічні ознаки особи злочинця. На 

підставі аналізу матеріалів кримінальних проваджень дає можливість доведено, що в 

більшості злочинців під час вчинення злочину домінують неврівноваженість, 

запальність, невитриманість, що є наслідком низького рівня їх правовоі ̈свідомості, 
правової культури, що має досягатися разом з іншими чинниками, правовим 

вихованням.  

Щодо морально-психологічних якостей особи злочинця, які безпосередньо 
впливають на вчинення злочину, узагальнення матеріалів кримінальних проваджень 

показало, що найбільш типові негативні риси особи злочинця, що знайшли прояв 

під час вчинення погроз або насильства, – це насамперед неврівноваженість, 

запальність, невитриманість – 61,3 %. На другому місці з досить значним відривом у 
бік зменшення показника фігурує агресивність – 12,6 %, на третьому – 

конфліктність – 11,9 %. Жорстокість як емоційний стан мала місце у 6,9 % 

злочинців, цинізм – у 3,9 %, а злість – у 3,4 %.  
Аналіз кримінальних проваджень дав змогу встановити, що на підставі 

проведеної психіатричної експертизи в рамках вказаних проваджень 14,9 % 

злочинців, які вчиняють погрози або насильство, виявилися схильними до 

емоційних, неврозоподібних поведінкових розладів тощо, а 9,5 % страждають 
хронічним алкоголізмом. Більшість злочинців (75,5 %) не виявили психіатричних 

ознак, які потребують спеціального лікування або постановки на облік.  

5. Розглянуто типологізацію особи злочинця за морально-психологічними 
ознаками, зокрема детально проаналізовано екзогенний та ендогенний типи. 

Визначено обставини, які потрібно встановити для того, щоб віднести особу 

злочинця до екзогенного типу: 1) в житті особи злочинця передувала зовнішня 

подія, яка поставила його або будь-кого з близьких йому осіб у скрутне становище; 
2) ця подія суттєво вплинула на особу; 3) в особи немає схильності до такого 

способу дій, який подібний зі злочинним діянням; 4) у нього ослаблені ті елементи 

кримінорепульсивної частини особистості, які були потрібні для того, щоб подолати 
враження, отримане від несприятливих зовнішніх обставин. Для повної впевненості 

у приналежності особи до екзогенних злочинців потрібно прослідкувати, чи не було 

в його житті випадків, коли він у несприятливих життєвих умовах дещо інших, ніж 

поточне скрутне становище, справлявся з труднощами незлочинним шляхом  
(наприклад, зміна напряму трудової діяльності тощо). 

Проаналізовано обставини, які необхідно встановити для того, щоб визнати 

злочинця ендогенним: 1) наявність у нього таких поглядів, які наказують, 

виправдовують або дозволяють вчинення цього злочину; 2) схильність у характері 
такого образу дій, з яким цей злочин внутрішньо пов’язаний; 3) вчинення суб’єктом 

злочину не внаслідок сильного тиску виключно несприятливих зовнішніх подій, а на 

підставі того, що у нього з’явилася схильність до вчинення злочину.  
6. На основі аналізу матеріалів кримінальних проваджень за 2015–2019 рр. 

встановлено, що особами, які постраждали від фізичного насильства, здебільшого 

були: чоловік – 24,7 %, дружина – 51,7 %, син – 40,4 %, донька – 52,1 %, бабуся – 
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32,1 %, мати – 51,9 %, онук (онучка) – 40,4 %, рідна сестра – 25,9 %. У психічному 

насильстві дещо інші показники: дружина – 59,7 %, син – 41,5 %, донька – 43,7 %, 

дідусь – 35,5 %, бабуся – 32,6 %, батько – 33,3 %, мати – 32,9 %, онук (онучка) – 
37,2 %, рідна сестра – 43,6 %, тітка – 35,9 %, колеги по роботі – 56,4 %, сусіди – 

41 %, сторонні особи – 55,8 %, друзі – 51,8 %, знайомі – 53,3 %, інші – 42,6 %.  

Жертвами сексуального насильства здебільшого ставали: дружина – 84,2 %, 

донька – 72,3 %, батько – 49,9 %, мати – 57,8 %, онук (онучка) – 55,5 %, рідна сестра 
– 32,9 %, колеги по роботі – 43,5 %, сусіди – 33,2 %, сторонні особи – 41,1 %, друзі – 

35,7 %, знайомі – 53,6 %, інші – 52,8 %. Особи, що постраждали від економічного 

насильства, як правило, перебувають у таких стосунках з кривдником: чоловік – 
65,7 %, дружина – 74,3 %, син – 42,2 %, донька – 51,4 %, бабуся – 66,9 %, рідна 

сестра – 54,3 %, дядько – 62,1 %, двоюрідний брат – 65,5 %, двоюрідна сестра – 

61,9 %, колеги по роботі – 63,2 %, сусіди – 62,6 %, сторонні особи – 66,2 %, друзі – 

74,4 %, знайомі – 62,2 %, інші – 74,5 %. 
7. Визначено питання, на які потрібно дати відповідь для встановлення ролі 

потерпілого в механізмі конкретного злочину: 1) якою мірою ситуація, яка 

спричинила формування у злочинця рішучість вчинити злочин або містить умови, 
що сприяють учиненню злочину, була зумовлена поведінкою потерпілого; 2) яким 

був об’єктивний зміст ситуації, що вплинула на вчинення злочину, і наскільки 

адекватно потерпілий сприйняв те, що йому заподіяли шкоду; яким чином і якою 

мірою потерпілий вплинув на формування особистісноі ̈ установки злочинця, 
реалізованоі ̈ у взаємодії із ситуацією в заподіянні шкоди; 3) які особистісні якості 

потерпілого зробили його більш вразливим для злочинця; 4) яка ситуація, пов’язана 

з потерпілим, могла спричинити злочинну реакцію.  
8. Виокремлено заходи впливу на морально-психологічні ознаки особи 

злочинця та особи жертви як заходи запобігання злочинності: 1) заходи, спрямовані 

на виявлення осіб, що відхиляються від норм поведінки: оперативно-розшукові 

методи; прийоми вивчення навколишнього мікросередовища; проведення 
кримінально-психологічного дослідження та ін.; 2) тестування осіб із застосуванням 

проєктних тестів. З урахуванням зазначених заходів запропоновано прийняти Закон 

України «Про профілактику правопорушень», який стане правовим підґрунтям для 
здійснення профілактичних заходів правоохоронними органами, що, у свою чергу, 

сприятиме зменшенню рівня злочинності в Україні. Таку саму позицію підтвердили 

і 68 % опитаних практичних працівників. 

Звернено увагу на систему заходів захисту жертв злочинів, який повинен 
включати в себе надання матеріальної допомоги будь-яких інших злочинних дій, у 

результаті яких особа зазнала збитків. 

У зв’язку з цим запропоновано створити і в Україні державний орган 

віктимологічного спрямування, який буде забезпечувати зібрання та аналіз 
статистичних даних щодо жертв злочинів, надання їм правового, соціологічного, 

психологічного видів допомоги, здійснюватиме відшкодування шкоди, завданої 

злочином, психологічну переорієнтацію та мінімізацію віктимологічних рис у жертв 
та забезпечуватиме разом з відповідними фахівцями створення віктимологічних 

моделей попередження злочинності. Таку позицію підтримали 85 % опитаних 

практичних працівників. 



15 

9. Проаналізовано зарубіжний досвід запобігання злочинності шляхом впливу 

на морально-психологічні ознаки особи злочинця та жертви злочину. 

Завдяки досвіду зарубіжних країн, накопиченому за довгі роки, виокремлено 
основні напрями віктимологічної політики в Україні та визначено перспективи її 

розвитку. Вирішення віктимологічних проблем у сучасній Україні можливо щодо 

реалізації таких заходів: розробка і прийняття правової концепції, яка визначила б 

основні напрями допомоги жертвам злочинів; накладення на злочинців додаткових 
судових витрат; створення спеціалізованих підрозділів з віктимологічної 

профілактики в правоохоронних органах; організація єдиної системи матеріальних 

компенсацій жертві злочину; зміцнення довірчих відносин і взаємодії між 
громадянами і правоохоронними органами; створення громадських об’єднань для 

надання допомоги потерпілих від злочинів; створення реабілітаційних центрів для 

жертв злочинів, організація групових та індивідуальних консультацій, безкоштовне 

надання соціально-психологічної допомоги; інформування громадськості за 
допомогою ЗМІ та інших інформаційних технологій про правові гарантії 

постраждалих, можливі кримінальні небезпеки тощо. 

10. На підставі проведеного анкетування, узагальнення статистичних даних та 
з метою запобігання негативного впливу на морально-психологічні ознаки особи 

злочинця і жертви злочину: 

– запропоновано доповнити КК України статтею 372-1 такого змісту: «Умисне 

приховування факту вчинення кримінального правопорушення. Умисне 
приховування факту вчинення кримінального правопорушення, здійснене слідчим, 

прокурором, працівником підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову 

діяльність чи іншим працівником правоохоронного органу, – карається обмеженням 
волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк».  
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АНОТАЦІЯ 

 

Куликович А. Ю. Кримінологічна характеристика морально-

психологічних ознак особи злочинця та жертви злочину. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-

виконавче право. – Університет державної фіскальної служби України, Ірпінь, 2020. 

У дисертації висвітлено стан наукової розробленості проблеми вивчення 

морально-психологічних ознак особи злочинця та жертви злочину. Сформульовано 

власне визначення особи злочинця, під яким запропоновано розуміти особу, якій 

притаманні функціонально-рольові, інтелектуальні, емоційно-вольові та інші 
ознаки, які в поєднанні із зовнішніми умовами (ситуацією) впливають на 

антисуспільну поведінку, у зв’язку з чим вона притягується до відповідальності, 

передбаченої кримінальним законом. 
Під жертвою запропоновано розуміти особу, яка потенційно або актуально 

здатна демонструвати поведінку, що відхиляється від норм безпеки і зумовлює її 

підвищену уразливість, доступність і привабливість для правопорушника.  

Розглянуто особистість злочинця та жертви злочину як об’єкт психологічного 
дослідження. Охарактеризовано морально-психологічні ознаки особи злочинця і 

жертви злочину.  

Охарактеризовано взаємодію жертви і злочинця у механізмі злочинної 
поведінки. Висвітлено напрями впливу на морально-психологічні ознаки особи 

злочинця та особи жертви як заходи запобігання злочинності. Досліджено 

зарубіжний досвід запобігання злочинності шляхом впливу на морально-

психологічні ознаки особи злочинця та жертви злочину.  

Ключові слова: морально-психологічні ознаки, особа злочинця, жертва 

злочину, психологічний аналіз, запобігання. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Куликович А. Ю. Криминологическая характеристика морально-

психологических признаков личности преступника и жертвы преступления. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. – Университет государственной фискальной службы 

Украины, Ирпень, 2020. 

В диссертации отражено состояние научной разработанности проблемы 

изучения морально-психологических признаков личности преступника и жертвы 

преступления. Сформировано собственное определение личности преступника, под 

которым предлагается понимать лицо, которому присущи функционально-ролевые, 

интеллектуальные, эмоционально-волевые и другие признаки, которые в сочетании 

с внешними условиями (ситуацией) влияют на антиобщественное поведение, в связи 

с чем она привлекается к ответственности, предусмотренной уголовным законом.  

Жертвой предложено понимать лицо, которое потенциально или актуально 

способно демонстрировать поведение, отклоняющееся от норм безопасности и 

предопределяющее повышенную уязвимость, доступность и привлекательность для 

правонарушителя. 

Рассмотрена личность преступника и жертвы преступления как объект 

психологического исследования. Охарактеризованы морально-психологические 

признаки личности преступника и жертвы преступления. 

Охарактеризованы взаимодействие жертвы и преступника в механизме 

преступного поведения. Освещены направления влияния на морально-

психологические признаки личности преступника и лица жертвы как меры 

предупреждения преступности. Определены вопросы, на которые нужно дать ответ 

для установления роли потерпевшего в механизме конкретного преступления: 1) в 

какой мере ситуация, которая привела к формированию у преступника решимость 

совершить преступление или содержать условия, способствующие совершению 

преступления, была обусловлена поведением потерпевшего; 2) каким был 

объективный смысл ситуации, которая повлияла на совершение преступления, и 

насколько адекватно пострадавший воспринял то, что ему причинили вред; каким 

образом и в какой мере пострадавший повлиял на формирование личностной 

установки преступника, реализованной во взаимодействии с ситуацией в причинении 

ущерба; 3) какие личностные качества потерпевшего сделали его более уязвимым для 

преступника; 4) какая ситуация, связанная с потерпевшим, могла вызвать преступную 

реакцию. 

Выделены направления влияния на морально-психологические признаки 

личности преступника и лица жертвы как меры предупреждения преступности: 

1) меры, направленные на выявление лиц, отклоняющихся от норм поведения: 
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оперативно-розыскные методы; приемы изучения окружающей микросреды; 

проведения уголовно-психологического исследования и др.; 2) тестирование лиц с 

применением проектных тестов. С учетом указанных мероприятий предложено 

принять Закон Украины «О профилактике правонарушений», который станет 

правовой основой для осуществления профилактических мероприятий 

правоохранительными органами, в свою очередь, будет способствовать уменьшению 

уровня преступности в Украине. Такую же позицию подтвердили и 68 % 

опрошенных практических работников. 

Исследован зарубежный опыт предотвращения преступности путем 

воздействия на морально-психологические признаки личности преступника и жертвы 

преступления. 

Ключевые слова: морально-психологические признаки, личность преступника, 

жертва преступления, психологический анализ, предотвращение. 

 

SUMMARY 
 

Kulikovich A. Y. Criminological characteristics of the moral and psychological 

characteristics of the perpetrator and the victim. – The manuscript. 

The dissertation for obtaining the degree of Candidate of Law Sciences, Specialty 

12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Criminal and Executive Law. – University of 

the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, 2020. 

The dissertation deals with the state of scientific development of the problem of 

studying the moral and psychological characteristics of the perpetrator and the victim of the 

crime. The own definition of the person of the offender is formed, under which it is offered 

to understand the person to whom the functional-role, intellectual, emotional-volitional and 

other traits, which in combination with the external conditions (situation) affect the social 

behavior, in connection with which he is attracted liability under criminal law. 

The victim is offered to understand a person who is potentially or currently capable of 

demonstrating behavior that deviates from security standards and causes its increased 

vulnerability, accessibility, and attractiveness to the offender. 

The personality of the offender and the victim of the crime is considered as the object 

of psychological research. The moral and psychological characteristics of the person of the 

offender and the victim of the crime are characterized. 

The interaction of the victim and the offender in the mechanism of criminal behavior 

is characterized. The directions of influence on the moral and psychological characteristics 

of the perpetrator's personality and the victim's personality as measures of crime prevention 

are highlighted. The foreign experience of crime prevention by influencing the moral and 

psychological characteristics of the perpetrator and the victim of the crime is investigated. 

Key words: moral and psychological characteristics, identity of the offender, victim of 

crime, psychological analysis, prevention. 
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