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Постановка проблеми. Протиправна по-
ведінка людини - це явище настільки складне і 
багатогранне,  що важко окремо перевірити й 
оцінити якусь одну теорію, що її пояснює.              

Слушно зауважують В. Бачинін і М. Панов, 
що «людське «Я» багатовимірне і  виступає та-
ким у всіх його проявах, включаючи й ті, які ма-
ють соціальний,  кримінальний характер. Особа 
злочинця, власне людина, в мотивах,  орієнтаціях 
і поведінці якої переважають деструктивно-
кримінальні компоненти, як правило, не стає од-
новимірною через те, що її активізм спрямований 
в інший бік, аніж того потребують морально-
правові імперативи. Кримінальне «Я» має не 
менш складну структуру, ніж індивідуальне «Я» 
людини з позитивними соціальними орієнтація-
ми» [1]. Безумовно, як масове     явище , злочин-
ність надзвичайно актуальна соціальна проблема, 
що викликає занепокоєння       суспільства, а сис-
тематична протиправна поведінка людини вима-
гає до себе все більшої уваги.   

Ступінь наукової розробки. Не одне по-
коління вчених-кримінологів досліджувало по-
ведінку особистості саме кримінологічного 
спрямування. Серед них такі відомі вітчизняні 
вчені, як А. П. Закалюк [6], А. Ф. Зелінський [4], 
М. В. Костецький [7] та інші.  

Ґрунтовні праці, які базувалися на тодішньо-
му уявленні про особу злочинця, видали також ро-
сійські вчені. Зокрема, професор В. К. Звірбуль 
писав, що людина, її поведінка - це найскладніший 
об'єкт дослідження, вивченням якого займаються 
багато природничих і суспільних наук [2].  

Мета статті полягає в тім, щоб визначити 
криміналістчний аспект дослідження даної про-
блеми, а не намагатися  рецептувати дані інших 
наук, що вивчають людину і властивості її осо-
бистості. Таким аспектом на сучасному етапі ро-
звитку криміналістики могло б бути дослідження 
соціально-психологічних ознак суб’єк-тивних 
елементів криміналістичної характеристики по-
вторності та рецидиву злочинів, прояву причин 
рецидивної злочинності та конкретної злочинної 

поведінки осіб. що вчинять злочини повторно. 
Зазначена проблема має не тільки кримінологіч-
не а і криміналістичне значення. Вагомість і 
комплексність проблеми припускають системний 
підхід до її вивчення, зумовлюють необхідність 
взаємодії криміналістики з іншими, у тому числі 
й природничими, науками. За подібної постанов-
ки питання, особа повинна вивчатися не ізольо-
вано, а в системі суспільних відносин. Особа же 
злочинця - у поєднанні з дослідженням загальних 
проблем злочинності та її причин,а мотиви інди-
відуальної поведінки - у діалектичному зв'язку з 
потребами, ціннісними соціальними орієнтирами 
тощо.  

Найбільш важливі поєднуючі та індивілі-
зуючі ознаки суб’єктивних елементів криміналі-
стичної характеристики особи можна з'ясувати за 
допомоги методу типологізації. Застосування 
типологізації дозволяє порівняти різні типології 
чи розробити узагальнену або  індивідуальну ти-
пологію. Проблема типології особи злочинця в 
сучасній юридичній психології переважно не ро-
зглядається чи ототожнюється з класифіка-цією, 
що призводить до певної плутанини.  

Типологізація, як і класифікація, являє со-
бою упорядкування вихідного наукового матері-
алу за певними ознаками. Власне упорядкування 
здійснюється способом розчленування сукупнос-
ті явиш, характеристик тощо і подальшого їх по-
єднання у групи чи підгрупи. У формально-
математичному плані такі групи повинні допов-
нювати одна одну і водночас взаємно не перети-
натися. Але у психології реальна складність дос-
ліджуваних явиш, їх поліопосередкування, неод-
нозначність проявів не завжди дозволяють дося-
гти чистоти груп. Це, зокрема, призводить до 
змішаних або проміжних типів, у нашому випад-
ку – типів особи злочинця.  

У кримінальній психології стосовно особи-
стості класифікація виступає простішим спосо-
бом упорядкування. Навіть тоді, коли за основу 
класифікації одночасно беруться дві-три ознаки, 
вони не є суттєвими, істотними, а особистість 
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розглядається не як носій комплексу криміналіс-
тичних характеристик, а як представник певного 
контингенту. 

Криміналістична характеристика є іншим 
рівнем пізнання й узагальнення, за якого особа 
злочинця якісно відрізняються одна від одної за 
істотними ознаками. У побудові типології осіб, 
які неодноразово вчиняють злочини, можливі два 
основні напрямки. Перший — закрита типологія, 
яка спирається на певний набір наперед визначе-
них ознак і остаточну кількість вирізнених типів. 
Другий — відкрита, або прогресивна типологія, в 
якій відсутній остаточний набір наперед визна-
чених ознак, що вичерпно характеризують окре-
мі типи та, що найважливіше, окремих осіб.  

Проблемою дослідження криміналістичної 
характеристики окремих ознак внутрішньої сто-
рони особи злочинця займалося не одне поколін-
ня криміналістів. Серед них особливо варто від-
значити таких відомих сучасних учених як 
В.Т.Нор [7], В.П.Бахін [8], В.Г.Гончаренко [9], 
М.Я.Сегай [10], В.О.Коновалова [11], В.Ю.Ше-
пітько [11] та ін. 

Виклад основного матеріалу. Існування 
різних типологій особи злочинця, виходячи із 
суб’єктивних ознак, - цілком закономірне явище. 
Опираючись на неоднакові вихідні ознаки, вони 
сприяють прогнозуванню злочинної поведінки, 
всебічному розкриттю сутності особи злочинця, 
розслідуванню вчинюваних злочинів та подаль-
шій профілактиці і запобіганню злочинам. Гли-
бина розкриття забезпечується тим, що вирізнені 
типи суб’єктів  одночасно виступають одини-
цями подальшого криміналістичного вивчення і 
пояснення. Враховуючи це, можна запропонува-
ти типологію суб’єктів , що систематично вчи-
няють злочини, яка базується на відкритій типо-
логії, тобто поділом усієї категорії злочинних 
особистостей на два вихідні, найзагальніші типи 
з подальшим розподілом на підтипи, та на  ви-
значенні  базової психологічної риси, яка зумов-
лює загальну спрямованість особи та відповідні 
злочинні мотиви.  

Відповідно до цих положень можна виріз-
нити два загальні типи особи злочинця: насиль-
ницький, базовою рисою якого є агресивність, і 
корисливий, загальна риса якого – матеріальний 
аспект. 

У межах насильницького типу можна вирі-
знити такі підтипи: вбивця, ґвалтівник, хуліган, 
наклепник та ін. 

У межах корисливого типу можна виділити 
такі підтипи: злодій, грабіжник, розбійник, вима-

гач, шахрай,  посадовець, підприємницький під-
тип та ін. 

Психологічний портрет являє собою сис-
тематизований, складений за певною схемою пе-
релік кримінально важливої психологічної інфо-
рмації стосовно особи злочинця. Особливостями 
психологічного портрета є міра узагальнення, зміст 
і характер інформації (достовірна, ймовірна), які 
підпорядковуються меті та завданням складання 
портрету (розшук і затримання, встановлення осо-
би, встановлення ролі у груповому злочині та ін.). 
Портрет складається фахівцем-психологом із вико-
ристанням різних інформаційних джерел і залу-
ченням осіб, які мають стосунок до особистості 
злочинця. Базовою рисою злочинної особистості 
насильницького типу є агресивність. 

Агресивність (від лат. aggressio – напад) – 
стійка загальна риса, яка полягає у готовності, 
намаганні досягти соціального визнання, доміну-
вання через застосування деструктивного (руйні-
вного, знищувального) фізичного чи психологіч-
ного впливу. Такий вплив спрямований, переду-
сім, на іншу людину, групи людей, суспільство і 
його організації та проявляється у завданні їм 
шкоди (фізичної, майнової або матеріальної, 
психологічної). 

Іншими об'єктами агресивного впливу мо-
жуть виступати матеріальні та культурні ціннос-
ті, жива і нежива природа. У таких випадках аг-
ресивність проявляється у знищенні, пошко-
дженні майна, будівель, транспортних засобів, 
вандалізмі, терористичних актах, жорстокому 
поводженні з тваринами. 

Агресивний вплив, нарешті, може спрямо-
вуватися на саму особистість. Агресія вчиняється 
у поєднанні з відхиленням або хворобливим ста-
ном психіки (епілепсія, депресивний психоз, ма-
нія переслідування тощо) або цілком свідомо 
(релігійно-культові обряди) та як умова пасивно-
го впливу на інші об'єкти (диверсія, тероризм, 
вбивство заручників). 

Агресивність особи належить до тих про-
блем, які тривалий час досліджуються психоло-
гами різних наукових напрямків і шкіл. Із розма-
їття психологічних пояснень витоків і природи 
агресивності можна вирізнити три основні під-
ходи, які цікавлять криміналістів. 

Перший підхід – глибинно-психологічний, 
пов'язаний із психоаналізом і психологією. Єд-
нальною основою цього підходу є тлумачення 
агресивності як риси, закладеної в людську істо-
ту на рівні інстинкту, природної потреби. 

Прихильники глибинно-психологічного пі-
дходу вважають, що агресивність сформована і 
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закріплена у людини еволюційно, вона забезпе-
чує виживання, а отже, збереження життя і лю-
дини, як виду, взагалі. Внутрішньовидова агре-
сивність (тобто спрямована на іншу людину), 
«відбраковує» осіб, нездатних до конкуренції. 

Агресивність є обов'язковою характеристи-
кою, яка з'являється у людини в разі порушення 
гармонії зі світом, і тому в більшості випадків 
породжує повторність поведінки, в тому числі 
злочинної. Агресивність може бути доброякісною і 
злоякісною. Доброякісна агресивність — корисна, 
вона є захисною реакцією на загрозу на напад і за-
безпечує підтримання життя. Злоякісна агресив-
ність спрямована на руйнування, знищення, вона 
робить людину глобально опозиційною, конфлікт-
ною, нездатною до свідомої кооперації. 

Другий підхід - фрустраційно-катарсичний 
(фрустрація - марне сподівання, неуспіх; катар-
сис - очищення) пояснює агресивність як типо-
вий, характерний для особистості , спосіб розря-
дки психічного стану, напруження. 

Напруження показове загальним збуджен-
ням, відчуттям дискомфорту, бентежністю, стра-
хом. Тривале напруження призводить до функці-
ональних змін у організмі (безсоння, виснажен-
ня, втома), дратівливості, депресії, емоційних 
зривів. Напруження виникає у випадках небезпе-
ки, загрози життю чи здоров'ю, труднощів і пе-
решкод (об'єктивних чи уявних) на шляху до ме-
ти, задоволення важливої потреби. 

Фрустраційно-катарсична агресивність 
спрямовується на джерело фрустрації (реального 
винуватця), випадковий об'єкт (предмет або лю-
дину, що потрапила «під гарячу руку»), засіб до-
сягнення мети чи задоволення потреби (знущан-
ня, вбивство заручників, знищення будівель, 
транспортних засобів і т. ін.). 

Прихильники наведеного підходу пропо-
нують спрямовувати агресивність на різноманіт-
ні заміщувальні об'єкти чи катарсичну діяль-
ність. Це, зокрема, гумові ляльки і тренажери, 
комп'ютерні ігри та гральні автомати, активна 
поведінка на спортивних змаганнях, особиста 
участь у спортивних іграх агресивного характеру 
(боротьба, бокс, східні єдиноборства та ін.). 

Третій підхід до пояснення агресивності 
спирається на ідею відчуження. Психологічне, а 
надалі фактичне відторгнення особистості , ре-
ферентними для неї особами і групами, може 
призвести до формування самотності, замкнено-
сті, а також конфліктності й ворожнечі як пере-
важного типу ставлення до оточення. До слуш-
ного часу ворожнеча перебуває немовби в «зану-
реному» стані і проявляється тільки у сприятли-

вій ситуації. Але потім вона спричиняє до свідо-
мого пошуку і навіть створення умов і ситуацій 
власного прояву, перетворюючи особистість на 
власного заручника. 

Зазначимо, що кожен із викладених підхо-
дів не може претендувати на універсальну пояс-
нювальну модель і має обмежену ефективність у 
поясненні та прогнозі агресивності. Маємо також 
визнати, що за певних умов і ситуацій агресив-
ність як реакція на них може розглядатись у пози-
тивному плані. Це стосується, зокрема, виправда-
ного ризику, захисту від нападу в межах необхідної 
оборони, дій у стані крайньої необхідності. У ши-
ршому, соціальному контексті агресивність може 
мати позитивне значення, коли виступає необхід-
ним елементом творчої діяльності. 

Кількісно-якісним критерієм негативної, 
протиправної агресивності є істотність шкоди, за-
подіяної у матеріальній, фізичній, психічній фор-
мах. Залежно від об'єкта і форми шкоди її істот-
ність установлюється за додатковими ознаками 
(тяжкість тілесних ушкоджень, вартість знищеного 
майна, зіпсована ділова репутація, тощо). 

 Криміналістично важливе вихідне роз-
різнення мотиваційної та інструментальної агре-
сивності. У першому випадку застосування  сили 
і завдання шкоди є метою злочину, а у другому 
— умовою чи засобом досягнення злочинної ме-
ти (розбій, незаконне позбавлення волі чи викра-
дення з корисливих мотивів і т. д.). 

Агресивність має різноманітні зовнішні 
прояви, які називають агресією чи насиллям. В  
основу класифікації покладемо такі ознаки агре-
сії: фізична – вербальна, активна – пасивна, пря-
ма – прихована. За цими ознаками вирізняють 
вісім різновидів агресивних проявів, а саме: 1) 
фізичний, активний, прямий (завдання тілесних 
ушкоджень, тортури, вбивства); 2) фізичний, ак-
тивний, прихований (вандалізм); 3) фізичний, 
пасивний, прямий (завдання шкоди здоров'ю чи 
загроза життю бездіяльністю); 4) фізичний, па-
сивний, прихований (ненадання допомоги особі, 
яка перебуває в небезпеці);5) вербальний, актив-
ний, прямий (погроза, образа); 6) вербальний, 
активний, прихований (наклеп); 7) вербальний, 
пасивний, прямий (бойкот); 8) вербальний, паси-
вний, прихований (свідома відмова від виконан-
ня обіцянки). 

Основним супутнім суб'єктивним чинни-
ком повторного вчинення злочину особою наси-
льницького типу є фізіологічний, що характери-
зується підвищеним рівнем тестостерону та пси-
хічний, що виникає в результаті сп'яніння , в на-
слідок  вживання алкоголю, наркотиків чи інших 
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одурманюючих засобів. Останній не тільки усу-
ває внутрішні бар'єри, а й інтенсифікує насильс-
тво, призводить до тяжчих наслідків. Абсолютна 
більшість повторних хуліганських проявів,  
вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, зґвал-
тувань вчиняється особами з підвищеним рівнем 
тестостерону ,і як правило ,в стані сп'яніння. 

Особа насильницького типу неодноразово 
вчиняє злочини і переважно у криміногенній си-
туації конфліктного характеру. Така ситуація 
складається мимовільно, непередбачливо (свар-
ка, спільне вживання алкоголю) або є наслідком 
неприязних міжособистісних стосунків. З ураху-
ванням психічних особливостей насильницької 
особистості (збудливий тип нервової системи, емо-
ційна неврівноваженість, понижений самоконт-
роль) суттєвим криміногенним чинником виступає 
провокуюча поведінка жертви. Така поведінка мо-
же бути активною (погрози, сварки, статеві зради), 
пасивною (безпомічний стан зокрема, внаслідок 
сп'яніння, фізичні та психічні вади) і проявлятися 
під час роботи, в побуті та на дозвіллі.  

У статевих злочинах найбільш показова 
провокуюча поведінка у першу чергу  неповнолі-
тніх і молоді жіночої статі та серед проституток 
нижчої кваліфікації (автотранспортних, вокзаль-
них, вуличних). 

Базовою ознакою суб’єктивних елементів 
криміналістичної характеристики особи корис-
ливого типу виступає корисливий мотив і мета. 

Корисливість – це стійка загальна риса, яка 
полягає в постійній готовності та постійному на-
маганні досягти матеріального та соціального 
визнання, домінування у спосіб неодноразового 
незаконного надбання власності і т.п. 

Таке надбання може безпосередньо та система-
тично спрямовуватися на чуже майно (речі, предме-
ти, гроші й коштовності, технічні та транспортні за-
соби і т. д.), незаконні переваги в отриманні майна, 
невиконання майнових зобов'язань. 

Корисливість являє собою одну з найбільш 
стійких, важко перевиховуваних властивостей 
особи, які визначають загальну корисливу спря-
мованість особи і мотивують повторність. 

В основі корисливого мотиву знаходиться 
егоїстична, здирницька, споживацька потреба у 
володінні матеріальними цінностями, яка, поряд 
з найпростішою потребою виживання, нерідко 
набуває збоченої, гіпертрофованої форми. 

Корисливість, як ознака суб’єктивного еле-
менту криміналістичної характеристики особи, зу-
мовлює вчинення корисливих злочинів із широким 
спектром відповідних мотивів, більшість із яких, 
майже автоматично, продукують повторність. 

У зв’язку з цим можна запропонувати насту-
пну класифікацію корисливих мотивів. В її основу 
покладено чотири рівні потреб: фізіологічні, еле-
ментарної безпеки самозбереження, самоствер-
дження і соціального статусу та самовираження та 
два рівні  психічних утворень; об’єктивно – зовні-
шній та внутрішньо-психологічний. 

На об’єктивно-зовнішньому рівні відповід-
но до визначених потреб формуються такі групи 
корисливих мотивів повторності: збереження 
життя та здоров'я, в тому числі в екстремальних 
умовах; з причин хвороби, бідності, розорення і 
втрати існуючих джерел прибутку (безробіття, 
знецінення грошових вкладів та ін.); орієнтація 
на «життя, не гірше ніж у інших», престижний 
статус у соціальній групі, вплив співучасників, 
наркотики, алкоголь, секс, страх самотності; на-
магання до лідерства, популярності, самовиразу, 
актуалізовані ситуацією амбіції. 

На внутрішньо-психологічному установоч-
ному рівні відповідно до визначених потреб фо-
рмуються такі групи корисливих мотивів повто-
рності: боротьба за виживання в умовах бідності 
(нижче реального, а не встановленого владою, 
завідомо нереального, прожиткового мінімуму); 
досягнення поточної, а на перспективу – мате-
ріальної незалежності, економічної безпеки; кор-
поративна солідарність, любов, піклування про 
рідних та близьких; розваги, дружба, алкоголізм, 
наркоманія, сексуальна заклопотаність, бажання  
влади, успіху, стійкі кар'єристичні потяги, ес-
тетичні спонукання. 

З указаних позицій, корисливі мотиви, що по-
роджують повторність і рецидив злочинів, доцільно 
поділити на дві , психологічно відмітні, групи. 

Перша група поєднує мотиви, пов'язані з ма-
теріальною нестачею, бідністю; відсутніми чи не-
достатніми правомірними способами задоволення 
потреб; пасивним соціальним паразитизмом. 

Друга група поєднує мотиви, пов'язані з за-
вищеним рівнем матеріальних потреб; бажанням 
самоствердження та визнання оточенням; актив-
ним соціальним паразитизмом на основі підви-
щеного рівня тестостерону. 

Криміналістична характеристика особи 
злочинця, що неодноразово вчиняє злочини ко-
рисливого виду, свідчить, що така особистість 
містить більш широкий спектр характерних 
ознак порівняно зі злочинною особистістю тіль-
ки насильницького типу. 

Підсумовуючи розгляд проблеми криміна-
лістичної характеристики ознак особи як суб'єкта 
повторності та рецидиву злочинів , можна зазна-
чити, що такий підхід до особи та подальший 
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розподіл суб’єктів  на категорії, типи, підтипи 
дозволяє більш глибоко та різнобічно оха-
рактеризувати злочин і спрогнозувати можливу 
майбутню чи можливу минулу злочинну діяль-
ність. А це сприяє кваліфікованому вирішенню 
низки власне кримінально-правових, криміналіс-
тичних і кримінологічних  питань. 

Психологічна напруженість, жорстокість, 
приниження, сексуальне виховання підвищують 
фактор ризику. Крім того, повторність насильни-
цьких злочинів пов'язана і з макросоціальними 
процесами у суспільстві. На жаль, останніми ро-
ками ці процеси в нашій країні не можна назвати 
обнадійливими. 

Це загальновідомі факти, а новизна кримі-
налістичного дослідження полягає в суто суб’єк-
тивному  обґрунтуванні. Ідеться саме про зміни 
нервової діяльності, які можуть бути передумо-
вою виникнення і розвитку  феномена повторно-
сті. Перш за все йде мова про специфічний стан 
головного мозку. Тут мають місце два ієрархічні 
враження: перше вражає поверхню мозку, яка 
зв'язана зі свідомою діяльністю людини. Це кора 
мозку, де в першу чергу вражаються лобні, най-
більш новітні утворення, а також скроневі утво-
рення. Мається на увазі, що вражаються лоб і 
скроні. Ці ділянки кори мозку відповідальні за 
вищі форми психічної діяльності, в яких форму-
ються стратегія поведінки та усталена поведінка. 
Зона скроні, як відомо, відповідальна за особис-
тість, світогляд, мораль та етику. Друге враження 
відбувається на рівні глибоких структур. Саме ці 
відділи називаються «шлуночки мозку». У поте-
нційних серійних злочинців вони різко збіль-
шені. Це може означати, що кількість речовини 
мозку навколо них зменшилась. 

Крім того, при судово-медичному дослі-
дженні маніяків  виявлено, що у третьому шлу-
ночкові мозку локалізуються зони, в тому числі 
відповідальні за інстинктивні бажання. Тут вра-
жаються ділянки, відповідальні за прогностичні 
функції та свідому діяльність. Це виникає ще до 
народження людини, а нам украй необхідно вияв-
ляти ці ознаки  після народження. Не тільки мозок 
страждає, але й скелет черепа, так звані пазухи. На 
цих пазухах лежить лобна доля – решітчаста фаза, 
решітчаста кістка. Вона різко збільшена. Це, мож-
ливо, тому, що речовина мозку менша. 

Безумовно, що людина, яка нараховує в со-
бі безліч паталогій, не обов'язково може стати 
злочинцем. Але ці патології можуть повідомити 
багато про що. Наприклад, серійні вбивці, як 
правило, володіють феноменальною пам'яттю, в 
деталях продумують майбутній злочин, а потім 

втілюють у реальність свої наміри. З кожним но-
вим злочином способи вчинення стають усе ви-
тонченішими. 

Висновки. Суспільство стає більш конфлік-
тним, а це сприяє більшій реалізації негативних 
якостей людей, схильних до вчинення серійних 
злочинів. Немає необхідності ще раз обґрунтовува-
ти важливість вивчення ознак суб’єктивних елеме-
нтів криміналістичної характеристики особи зло-
чинця при розслідуванні конкретних кримінальних 
справ. Іноді складається враження, що працівники 
оперативно-розшукових органів, органів дізнання,  
досудового слідства та судів забувають про те, чо-
го їх навчали в закладах освіти. Ігнорування або 
небажання враховувати криміналістичну характе-
ристику ознак суб’єк-тивних елементів при розслі-
дуванні кримінальних справ нерідко призводить до 
помилок, які негативно впливають  не тільки на 
законність вироку, але і на профілактику та запобі-
гання злочинам, а також на пенітенціарну діяль-
ність і громадську думку щодо діяльності органів 
кримінальної юстиції. 
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Аннотация 
Криминалистическая характеристика субьективных признаков повторности и рецидива являет 

собой систематизированный, сложенный по определенной схеме, список уголовно важной психоло-
гической информации относительно личности преступника. 
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