
ТЕМА 6. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

 

 

План 

 

 

1. Поняття, предмет і завдання кримінальної психології 

2. Особистість злочинця (правопорушника), його психологічна 

характеристика. Структура особистості злочинця  

3. Типи злочинців. Психологічні особливості злочинців різних категорій 

4. Злочинна поведінка та механізми її формування. Психологічні чинники та 

характеристика злочинної поведінки 

5. Поняття злочинної групи та її психологічна характеристика. 

(Психологічна характеристика груп, які вчиняють злочин) 

6. Психологія злочину 
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Питання для самоконтролю: 

 

1) Що вивчає кримінальна психологія? 

2) Дайте визначення особистості злочинця 

3) Які основні детермінанти формування особистості злочинця? 

4) Яка структура особи злочинця? 

5) За якими критеріями класифікують типи злочинців. 

6) Які психологічні фактори впливають на вчинення злочину? 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_


7) Назвіть психологічні чинники злочинної діяльності 

8) Яке місце, роль особистості в системі обставин, які обумовлюють 

злочинність? 

9) Чи впливають на вчинення злочинів такі властивості (характеристики) 

особистості як нестійкість настрою, підвищена навіюваність, характер, 

темперамент? 

10) У чому проявляються психологічні особливості вчинення злочинів 

неповнолітніми особами? 

11) Назвіть психологічні особливості злочинної поведінки 

12) Охарактеризуйте психологічні аспекти формування та функціонування 

злочинної групи 

13) Яка психологічна структура злочинного діяння? 

14) Яка структура мотиву злочину? 

15) Охарактеризуйте зв'язок "злочинець – жертва" 

16) У чому полягають психологічні наслідки злочину? 

 

 

Завдання та задачі: 

 

1. Визначте, які з перерахованих психофізіологічних особливостей 

злочинців належать до факторів, які детермінують злочинність, які є 

сприятливим фоном, а які є нейтральними щодо вчинення злочину: 

1) успадковані або набуті фізичні або психічні дефекти; 

2) фізичні травми, одержані внаслідок нещасного випадку або 

захворювання; 

3) вроджені або набуті психічні порушення (слабоумство, психопатія тощо); 

4) патології, що пов’язані зі статевим збоченням, алкоголізмом, 

наркоманією; 

5) низький інтелектуальний рівень, розумова обмеженість, наївність. 

 



2. Напишіть відомі Вам особистісні властивості та якості, якими, 

зазвичай, відрізняються особи, що вчиняють злочин, і які, як правило, відсутні 

у громадян, що дотримуються закону. 

 

3. Проаналізуйте наведені нижче приклади і проведіть психологічну 

характеристику особи злочинця в кожному випадку. 

Приклад № 1. П. виїхав на дачу на автомобілі з несправними гальмами. 

У минулому,  П. був професійним гонщиком, тому вважав, що в дорозі з ним 

нічого статися не може, оскільки він зуміє за будь-яких складних дорожніх 

обставинах уникнути аварії. Раптом П. на своєму шляху побачив дитину, яка 

перебігала дорогу. П. різко загальмував, намагався маневрувати автомобілем, 

однак ці дії не допомогли, і в підсумку він збив хлопчика, який від отриманих 

ушкоджень, не приходячи до тями, помер. 

Приклад № 2. За розпиванням спиртних напоїв, З. розповів І., що 

дружина І. йому зраджує, і вже давно перебуває в інтимних відносинах з Б., 

їхнім сусідом. Того ж вечора, І. став випитуватися у дружини - чи зраджує вона 

йому чи ні. Дружина І. все категорично заперечувала. Одного разу, після цієї 

розмови, І. побачив, як його дружина розмовляла з Б. біля підїзду будунку. Того 

ж дня, перед вечерею, пригадавши ранкові події, І. охопив сильний гнів,  він 

схопив столовий ніж і кілька разів ударив свою дружину. Від отриманих 

поранень остання померла. 

 

4. Р. прийшов до будинку С., щоб повернути їй борг. С. почала ображати 

його, назвала злодієм за невчасно повернуті кошти. Р. почав наносити їй удари 

руками по обличчю та зіштовхнув її зі сходів будинку. 

1. Зробіть психологічний аналіз описаної ситуації. 2. У чому роль 

особистості і поведінки потерпілого в механізмі злочинної поведінки? 

 


