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Постановка проблеми. Кримінологічне 
дослідження, як прояв пізнавальної функ-
ції наукової діяльності, має спиратися на 
адекватну методологію, що узгоджується з 
вирішенням його конкретних завдань. За-
вдяки належній методології забезпечуєть-
ся правильний і дієвий науковий підхід до 
організації кримінологічного дослідження, 
досягається мета вирішення поставлених 
завдань. Методологія запобігає спрощеному 
підходу до вирішення проблемного завдан-
ня кримінологічного дослідження. Вона не 
лише забезпечує здобуття нового знання, але 
й сприяє розумінню сутності досліджуваних 
явищ. 

Студент ВНЗ як суб’єкт корисливо-на-
сильницького злочину проти власності є сис-
темним цілісним утворенням. Отримання 
комплексного та синтезованого знання щодо 
такого об’єкта кримінологічного пізнання 
є найбільш продуктивним у рамках моде-
лювання. Як слушно зауважили Е. В. Ким і 
П. Г. Ри, за кримінологічного підходу особу 
злочинця варто розглядати як певну модель 
зі специфічними рисами (антисуспільні по-
гляди, негативне ставлення до моральних 
цінностей, надання переваги злочинному 
способу задоволення своїх нагальних по-
треб тощо) [1, с. 403 ]. Разом із тим до цього 
часу дослідники, як правило, обмежувалися 
збором і систематизацією відповідної ста-
тистичної та соціологічної інформації, не 
переймаючись при цьому вибором підходів 
до її узагальнення та подання у зведеному 
вигляді. Як наслідок, спостерігаються непоо-

динокі випадки некоректного використання 
спеціальної термінології. Окремі нетотожні 
терміни використовуються як рівнозначні, 
що нівелювало їх кримінологічний зміст. 
У кінцевому підсумку це не сприяє розвитку 
сучасного системного кримінологічного зна-
ння про особу злочинця, зокрема студента 
ВНЗ, як суб’єкта корисливо-насильницького 
злочину проти власності. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій з даної теми. У юриспруденції окремі 
аспекти моделювання як прийому чи мето-
ду наукового пізнання розкрито у наукових 
працях Ю. М. Антоняна, Ю. Д. Блувштейна, 
С. Є. Віцина, О. О. Гаврилова, Ю. М. Гав-
рильца, К. К. Горяінова, В. П. Казимирчука, 
Л. В. Кондратюка, Л. Л. Кругликова, В. О. Мі-
наєва, А. Я. Мініна, В. С. Овчинського, В. Д. Ру-
дашевського, О. Є. Спиридонової, М. М. Та-
расова, О .Ф. Черданцева та інших провідних 
вітчизняних і зарубіжних учених. У контек-
сті використання математичних методів у 
кримінології частково згадувалося про моде-
лювання у кандидатській дисертації Утарова 
Каната Алімтаєвича (2004 р.). На проблем-
них аспектах та перспективності викорис-
тання моделювання у праві наголошувало-
ся в однойменній публікації Є. М. Саньгін 
(2013 р.). З числа останніх досліджень і 
публікацій варто відзначити праці, де роз-
глядалися можливості застосування кри-
мінологічного моделювання щодо моде-
лювання злочинності (Н. В. Сметаніна, 
2013 р.); віктимологічних явищ і процесів 
(Т. В. Варчук, 2012 р.); віктимологічної протидії  
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(А. В. Майоров, 2014 р.); економічної безпеки 
(А. Г. Сачек, 2015 р.); процесу формування 
мотивації (С. М. Корецький, 2016 р.); механіз-
му злочинної поведінки та кримінологічної 
взаємодії макроекономічних, соціальних та 
демографічних показників; а також тенденцій 
латентності (М. О. Ларченко, 2013 р.); проти-
дії злочинності (О. О. Білоусова, 2012 р.), її 
окремим видам і, зокрема, організованій зло-
чинності (Ю. Г. Васін, 2015 р.); злочинності 
неповнолітніх (С. Я. Лиховая, Н. С. Юзіко-
ва, 2015 р.) тощо. Разом із тим спеціальним 
методологічним аспектам кримінологічного 
моделювання особи злочинця, у тому числі 
студента ВНЗ, як суб’єкта корисливо-насиль-
ницького злочину проти власності до цього 
часу належної уваги не приділялося.

Метою даної статті є дослідження акту-
альних методологічних аспектів криміно-
логічного моделювання студента ВНЗ як 
суб’єкта корисливо-насильницького зло-
чину проти власності. З цією метою окрес-
лено низку завдань, зокрема, щодо вияв-
лення та уточнення змісту особливостей 
кримінологічного моделювання студента 
ВНЗ як суб’єкта корисливо-насильниць-
кого злочину проти власності, а також сис-
тематизації видів кримінологічного моде-
лювання особи злочинця. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. У сучасній теорії розрізняють два основні 
підходи щодо розуміння моделювання як ме-
тоду пізнання соціально-правових явищ. З од-
ного боку, моделювання визначається як різ-
новид методу абстрагування, що ґрунтується 
на мисленнєвому виділенні сутності предмета 
з відносним залишенням поза увагою інших 
несуттєвих властивостей, ознак, зв’язків тощо. 
Результатом абстрагування є абстрактна мо-
дель (абстракція) [2, c. 100-101]. На ключовій 
ролі абстрагування в ході моделювання у праві 
та психології, зокрема, наполягають Д. В. Лан-
де, В. М. Фурашев, К. В. Юдкова [3, с. 9].

Інший підхід передбачає визначення мо-
делювання як форми експерименту, коли 
досліджується не сам об’єкт, а його аналог 
(модель). При цьому об’єкт-оригінал, який 
вивчається, перебуває у певній відповіднос-
ті з іншим об’єктом – моделлю, яка наділена 
властивістю заміщувати оригінал на певних 
стадіях пізнавального процесу [4, c. 5-6]. 

Однак останнім часом, зокрема, в межах 
галузевих досліджень намітилася тенденція 
до визначення моделювання шляхом роз-
криття специфічного змісту даного виду 
інтелектуальної діяльності (так званий 
«вузькогалузевий» підхід). До прикладу, 
Д. В. Ланде, В. М. Фурашев, К. В. Юдкова під 
соціально-правовим моделюванням пропо-

нують розуміти опис соціологічних і право-
вих процесів за допомогою оптимальної кіль-
кості значущих щодо них чинників [3, с. 9]. 

Г. М. Гетьман у дисертації «Моделюван-
ня особи невідомого злочинця (криміналіс-
тичні засоби, методи та технології)», 2015 р., 
під моделюванням у криміналістиці пропо-
нує розуміти процес побудови та визначення 
об’єктів, явищ, дій чи подій з метою встанов-
лення причин їх виникнення й існування, 
зв’язків між ними, а також надає можливість 
відповідному суб’єкту самостійно вибирати 
й реалізовувати допустимі прийоми побудо-
ви моделей, зокрема особи невідомого зло-
чинця, під час дослідження кримінального 
правопорушення [5, c. 4]. 

С. Е. Віцин визначає кримінологічне мо-
делювання як формування та використання 
логіко-математичних моделей-узагальнень 
для забезпечення основних функцій кри-
мінологічного дослідження (описова, пояс-
нювальна, прогностична та критеріальна) 
[6, с. 20-23]. 

Т. В. Варчук, розвиваючи можливості 
застосування кримінологічного моделюван-
ня в площині віктимологічної проблемати-
ки, запропоновувала визначення віктимо-
логічного моделювання у кримінології. На 
переконання дослідниці, віктимологічне мо-
делювання – це створення моделей віктим-
ності та віктимізації, віктимологічних де-
термінант злочинності та віктимологічного 
попередження злочинності шляхом відбору 
наукової та іншої кримінологічної інформа-
ції; - використання цих віктимологічних мо-
делей; - проведення наукового експерименту 
(за необхідністю); - формування суджень про 
об’єкт вивчення; - отримання нового кримі-
нологічного знання в цілях попередження 
злочинності [7, c. 7].

На наше переконання, загалом особли-
вості кримінологічного моделювання, порів-
няно з іншими його видами, що застосову-
ються у галузевих юридичних дослідженнях, 
передусім, визначаються специфікою пред-
мета кримінології та пошуком нових мож-
ливостей для креативного використання 
кримінологічних знань задля вдосконалення 
юридичної практики. Зважаючи на це, можна 
виокремити такі основні види кримінологіч-
ного моделювання:

– кримінологічне моделювання злочин-
ності, злочинної поведінки та їх видів;

– кримінологічне моделювання особи 
злочинця;

– кримінологічне моделювання детермі-
ністичного комплексу злочинності, злочин-
ної поведінки та її видів; 

– кримінологічне моделювання системи 
протидії злочинності (її видам), а також ти-
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повим проявам злочинної поведінки у тому 
числі у віктимологічному напрямі. 

Зважаючи на предмет даного досліджен-
ня, детальніше зупинимося на ознаках, що 
дозволяють з’ясувати специфіку криміноло-
гічного моделювання особи злочинця, у тому 
числі студента ВНЗ, як суб’єкта корисливо-
насильницького злочину. З-поміж числен-
них специфічних ознак варто виділити клю-
чові, зокрема:

1 – об’єкт кримінологічного моделюван-
ня – це студент ВНЗ як суб’єкт корисливо-
насильницького злочину проти власності;

2 – предмет кримінологічного моделюван-
ня даного виду – це система ознак, властивос-
тей, якостей, зв’язків, характеристик, які фор-
мують наукове уявлення про структуру особи 
злочинця, її адекватне змістове наповнення, 
а також критеріїв систематизації відомостей, 
які на особистісному рівні пояснюють зло-
чинну поведінку певного виду; 

3 – засоби кримінологічного моделю-
вання – це кримінологічна інформація про 
особу, яка вчинила злочин (статистичні ві-
домості, результати анкетування, положен-
ня вчення про особу злочинця, теоретичні 
результати кримінологічних та суміжних із 
даною наукою досліджень, що стосуються 
комплексного аналізу особи злочинця тощо); 

4 – цільове призначення, що полягає у 
розвитку кримінологічного знання про спе-
цифіку особи злочинця, а також одержанні 
якісно нової кримінологічної інформації, що 
буде використана для удосконалення запобі-
гання злочинам, у тому числі корисливо-на-
сильницьким проти власності, які вчиняють-
ся студентами ВНЗ.

Кримінологічне моделювання належить 
до категорії соціально-правового моделю-
вання. Цілями останнього, зокрема, є: відо-
браження стану об’єкта пізнання; виявлення 
системних протиріч; визначення тенденцій 
розвитку, а також чинників, завдяки яким 
можна скоригувати небажаний розвиток 
об’єкта дослідження; активізація діяльності 
державних, громадських та інших організа-
цій та осіб у пошуках оптимальних варіантів 
вирішення соціальних задач у тому числі у 
сфері протидії злочинності [3, c. 10], 

Під кримінологічним моделюванням 
особи злочинця пропонується розуміти ін-
телектуальну діяльність із кримінологічною 
інформацією щодо особи, яка вчинила зло-
чин, спрямовану на побудову її структурної, 
описової, пояснювальної інформаційної мо-
делі (чи їх комбінації) з метою ефективного 
вирішення завдань запобігання злочинам. 

Залежно від специфіки наукових підходів 
до опрацювання кримінологічної інформації, 
а також цілей застосування моделювання 

щодо дослідження особи злочинця пропону-
ється розрізняти такі його види :

– кримінологічне структурування осо-
би злочинця – це інтелектуальна діяльність 
у межах вчення про особу злочинця, яка 
спрямована на інформаційне відображен-
ня, формалізацію тих структурних елемен-
тів суб’єкта складу злочину, які у комплексі 
його важливіших ознак, властивостей, рис, 
характеристик і зв’язків пов’язані з його зло-
чинною поведінкою; 

– кримінологічне портретування особи 
злочинця – це інтелектуальна діяльність, що 
полягає у змістовому наповненні емпірич-
ною інформацією кримінологічного змісту 
комплексу структурних елементів суб’єкта 
складу злочину (важливіших ознак, влас-
тивостей, рис, характеристик і зв’язків), 
пов’язаних з його злочинною поведінкою, а 
також «переведенні» кількісної оцінки стану 
системи у якісну, що в кінцевому підсумку 
дозволяє описати найхарактерніші кримі-
нологічні параметри контингенту злочинців 
(«середньостатистичного» злочинця певного 
виду, у тому числі студента ВНЗ як учасника 
корисливо-насильницького злочину проти 
власності);

– кримінологічна типологізація особи 
злочинця – це інтелектуальна діяльність, що 
передбачає пошук критерію систематизації 
осіб, які вчинили злочини, з метою пояснен-
ня специфіки їхньої злочинної поведінки 
(так званий «сутнісний критерій»), а також 
проведення у межах даного критерію їх роз-
поділу на однорідні групи-типи у рамках ці-
лісності, тобто типології. 

Висновки

Таким чином, метод моделювання в кон-
тексті кримінологічного вивчення особи зло-
чинця дозволяє відобразити стан об’єкта на 
момент наукового пізнання; діагностувати 
системні протиріччя в рамках цілісності та 
своєчасно скоригувати негативний розвиток 
особистості. Кримінологічне моделювання 
як найкраще сприяє удосконаленню юри-
дичної практики запобігання злочинам, у 
тому числі корисливо-насильницьким проти 
власності, які вчиняються студентами ВНЗ. 
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Статья посвящена анализу методологических аспектов криминологического моделирования сту-
дента вуза как субъекта корыстно-насильственного преступления против собственности. Пред-
ложено авторское определение понятия криминологического моделирования. Исследованы специфи-
ческие признаки криминологического моделирования личности преступника, в частности студента 
вуза, как субъекта корыстно-насильственного преступления против собственности. Систематизи-
рованы виды криминологического моделирования личности преступника.

Ключевые слова: криминология, моделирование, структурирование, портретирование, типологиза-
ция, студент вуза, корыстно-насильственное преступление против собственности.

The article is devoted to the analysis of methodological aspects of criminological modeling of a university 
student as a subject of a mercenary-violent crime against property. The author's definition of the concept of 
criminological modeling is proposed. The specific features of criminological modeling of a person of a crimi-
nal, and in particular a student of a university, as a subject of a mercenary-violent crime against property, are 
investigated. The types of criminological modeling of a criminal's personality are systematized.

Key words: criminology, modeling, structuring, portraiture, typology, university student, selfish-violent 
crime against property.


