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Дисертація присвячена розробленню кримінологічної моделі особистості
студента ЗВО, який вчиняє корисливо-насильницький злочин проти власності, а
також розвитку можливостей її практичного використання в цілях вирішення
нагальних завдань запобігання цьому виду злочинів. У результаті виконаної
роботи отримано наукові результати, які мають значення для подальшого
розвитку кримінологічної теорії, а також модернізації сучасної системи
запобігання вчиненню студентами ЗВО корисливо-насильницьких злочинів
проти власності.
У процесі дослідження проаналізовано наукові підходи щодо визначення
кримінологічного змісту поняття особистості злочинця. Зокрема, з’ясовано, що
в кримінологічних джерелах проблематика особистості студента ЗВО, який
вчиняє

корисливо-насильницький

злочин

проти

власності,

розроблена

фрагментарно, переважно, у площині кримінологічної характеристики так
званого «злочинця молодіжного віку» та типології корисливо-насильницького
злочинця. При цьому в більшості досліджень, недостатньо використовувалися
можливості системного аналізу. Це не сприяло консолідації сучасних
теоретичних знань про особистість студента ЗВО, який вчиняє корисливонасильницький злочин проти власності, а також можливостям їх використання,
як наукового підґрунтя, для удосконалення системи запобігання цьому виду
злочинів. Доведено доцільність модельної кримінологічної інтерпретації
особистості студента ЗВО, який вчиняє корисливо-насильницькі злочини проти
власності.
За результатами дослідження генезису поняття корисливо-насильницьких
злочинів проти власності, що вчиняють студенти ЗВО, визначено їх сутнісні
ознаки. Доведено, що агресивно-корисливу мотивацію доцільно розглядати як

первинну характеристику, що відображає кримінологічний зміст поняття
корисливо-насильницьких злочинів проти власності.
У роботі проаналізовано співвідношення понять «методологія», «методика»
і «техніка» стосовно вирішення дослідницьких завдань цієї дисертаційної роботи.
Проаналізовано кримінологічний зміст основних принципів системного аналізу.
Доведено переваги використання моделювання в цілях кримінологічного пізнання
феномену особистості студента ЗВО, який вчиняє корисливо-насильницький
злочин проти власності. Кримінологічне пізнання позиціонується як дискретне
моделювання, де

пізнавальні образи (поняття, судження, умовиводи)

розглядаються як своєрідні моделі, та, зокрема щодо особистості студента ЗВО,
який вчиняє корисливо-насильницький злочин проти власності. За підсумками
наукового аналізу розкрито зміст поняття моделювання особистості такого
студента ЗВО, а також виведено специфічні ознаки цього виду кримінологічного
моделювання.
Розвинуто

положення,

що

корисливо-насильницька

антисуспільна

спрямованість є інтегративною ознакою, ядром структурної моделі особистості
студента ЗВО, який вчиняє корисливо-насильницький злочин проти власності.
Корисливо-насильницька антисуспільна спрямованість віддзеркалює ступінь
сформованості антисуспільних поглядів, деформацію та зміст моральнопсихологічних, морально-етичних якостей і властивостей особистості такого
студента ЗВО.
Структурну модель особистості студента ЗВО, який вчиняє корисливонасильницький злочин проти власності, представлено як формальну модель
системного аналізу, що береться за основу для розробки його кримінологічного
портрета.
У рамках кримінологічного портретування особистості студента ЗВО, який
вчиняє

корисливо-насильницький

акцентується

увага

на

злочин

проти

власності,

передусім,

змістовому наповненні соціально-психологічних,

соціально-рольових, кримінально-правових ознак та характеристик тощо. За
результатами соціологічного дослідження, зокрема, з’ясовано, що студент ЗВО,
зазвичай

вчиняє

корисливо-насильницький

злочин

задля

можливості

підтримувати розгульний спосіб проведення дозвілля ( 95 %) чи у зв’язку з
набутою хворобливою потребою у немедичному вживанні

наркотиків,

комп’ютерною залежністю від азартних ігор (83 %); а часом – щоб похизуватися
перед однолітками престижними у молодіжному середовищі речами (53 %).
Переважно – це так звані «маловартісні» корисливі злочини проти власності, що
поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров’я особи (понад
70 %). Студенти ЗВО, частіше, ніж інші категорії повнолітніх осіб, вчиняють
злочини у стані сприяння (50 %), групою осіб (майже ½), зазвичай, змішаного
типу (82 %). Акцентується увага на домінуванні в особистості студента ЗВО
антисуспільної

корисливо-насильницької

спрямованості

нестійкого

й

суперечливого характеру (83 %).
У дисертації розроблено кримінологічну модель формування особистості
студента ЗВО, який вчиняє корисливо-насильницький злочин проти власності.
Обґрунтовано, що це динамічна модель його взаємодії, передусім, з середовищем
безпосередньої дії (навчальний колектив, неформальні молодіжні групи, родина
тощо) в результаті чого виникають негативні зміни його особистості, що
визначають мотивацію вчинення корисливо-насильницького злочину проти
власності.
У дисертації розвинуто наукову позицію, щодо доцільності розглядати
загальносоціальне запобігання, як фундамент для ефективної реалізації
результатів кримінологічного моделювання особистості студента ЗВО, який
вчиняє корисливо-насильницькі злочини проти власності.
Зважаючи на предмет дослідження, виявлено доцільність пріоритетності
розвитку загальносоціальних засад запобігання у таких напрямах: формування
сфери інформаційної безпеки молоді; забезпечення належної її соціалізації у
період навчання у ЗВО; модернізація підходів

до гармонійного розвитку

мотиваційних соціальних потреб сучасної молоді, й зокрема, студентської;
активізація

участі

молоді

у

формуванні

національного

ринку

праці;

удосконалення методик соціальної роботи з молоддю в умовах функціонування
ЗВО.

Обґрунтовано необхідність у посиленні ролі та значення правовиховної
складової в організації освітньої діяльності ЗВО. З цією метою, зокрема,
запропоновано низку змін і доповнень до чинного законодавства.
У контексті дослідження особливостей спеціально-кримінологічного
запобігання вчиненню студентами ЗВО корисливо-насильницьких злочинів
проти власності, зокрема, акцентується увага на недоліках у діяльності
спеціальних

суб’єктів

запобігання,

особливо

поліцейських

(відсутність

належних знань щодо кримінологічного портрету студента ЗВО, який вчиняє
корисливо-насильницький злочин проти власності (35 %); недостатній рівень
володіння методикою запобіжної діяльності в умовах функціонування ЗВО (24
%); нерозвиненість механізмів обміну інформацією з наставниками-кураторами
академічних груп стосовно студентів, які перебувають у зоні ризику, зважаючи
на підвищену ймовірність учинення корисливо-насильницьких злочинів проти
власності (15 %) тощо).
За результатами кримінологічного моделювання уточнено основні цілі,
завдання та умови ефективності виховно-профілактичної впливу на студентів
ЗВО у напрямку недопущення вчинення ними корисливо-насильницьких
злочинів проти власності. Визначено найдієвіші педагогічні методи та прийоми
спеціально-кримінологічного запобігання.
Обґрунтовано, що ефективна індивідуальна профілактика має спиратися на
кримінологічну інформацію, що якнайкраще систематизована у формі
типологічної моделі особистості, зокрема студента ЗВО, який вчиняє корисливонасильницький злочин проти власності. Використання типологічної моделі дає
змогу з’ясувати та пояснити, чому студент ЗВО обрав саме насильницький спосіб
задоволення своїх корисливих цілей, індивідуальних потреб, а також, саме
злочинний спосіб вирішення суперечності, «виходу» з міжособистісного
конфлікту, що саме спонукало його до цього? У такий спосіб типологічна модель
особистості злочинця сприяє уточненню індивідуально-профілактичної роботи
та розробці комплексних заходів профілактики злочинів. Розроблено процедуру
використання типологічної моделі студента ЗВО в цілях індивідуальної
профілактики

корисливо-насильницьких

злочинів

проти

власності.

Удосконалено тактичну схему індивідуальної профілактики, зважаючи на
особливості

характеристики

так

званого

«зухвалого»,

«ситуативного»,

«нестійкого», «занедбаного» агресивно-корисливого типів особистості студента
ЗВО, який вчиняє корисливо-насильницький злочин проти власності.
Ключові слова: особистість студента ЗВО, корисливо-насильницькі
злочини проти власності, кримінологічний портрет, структурна модель,
типологічна модель, модель формування особистості, запобігання злочинам,
кримінологічні рекомендації.
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