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Реферат 
 

    Дипломная работа на тему «Психологический портрет преступника», 52 
страницы, 40 источников. 

Ключевые слова: психологический профиль преступника, 
криминалистический профиль преступника, профилирование, методика 
составления психологического профиля. 

Цель настоящей работы заключается в разрешении теоретических и 
практических проблем криминалистического учения об установлении лица, 
совершившего преступление, в обобщении накопленных по этому поводу 
научных положений и данных следственной практики,  в раскрытии 
содержания основных криминалистических методов и средств установления 
лица. 

 Объект исследования- общественные отношения, складывающиеся в 
процессе осуществления органами уголовного преследования деятельности по 
установлению лица, совершившего преступление. 

Методы исследования данной работы- всеобщие методы 
(материалистическая диалектика), общенаучные методы (анализ, синтез, 
дедукция, индукция, наблюдение, сравнение, системный подход), а также 
частные методы (социологические, психологические, психиатрические и др.). 

Результаты исследования: раскрыта сущность психологического портрета 
преступника, его теоретические основы; рассмотрен исторический контекст 
возникновения психологического портрета преступника; проанализированы 
различные методики составления криминалистического портрета; раскрыта 
актуальность и необходимость составления и использования психологического 
портрета преступника. 

Степень внедрения и рекомендации по использованию результатов 
исследования: исследование может быть использовано в процессе дальнейшей 
разработки теоретических  вопросов в области криминалистического 
профилирования, в научных исследованиях в области криминалистики, 
юридической психологии, оперативно-розыскной деятельности  для 
дальнейшей разработки проблем криминалистического учения об установления 
лица, совершившего преступление; в практической деятельности органов 
следствия и дознания в целях повышения качества раскрытия и расследования 
преступлений. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого объекта, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов.   



Рэферат 
 

     Дыпломная праца на тэмы «Псіхалагічны профіль злачынца», 52 старонкi, 40 
крынiц. 

Ключавыя словы: псіхалагічны профіль злачынца, крыміналістычны профіль 
злачынца, прафіляванне, методыка складання псіхалагічнага профілю. 

Мэта дадзенай працы складаецца ў вырашэнні тэарэтычных і практычных 
праблем крыміналістычнага вучэння аб усталяванні асобы, якая ўчыніла 
злачынства, у абагульненні накопленых на гэты конт навуковых палажэнняў і 
дадзеных следчай практыкі, у раскрыцці зместу асноўных крыміналістычных 
метадаў і сродкаў выяўлення асобы, 

Аб'ект исследования- грамадскія адносіны, якія складваюцца ў працэсе 
ажыццяўлення органамі крымінальнага пераследу дзейнасці па вызначэнні 
асобы, якая ўчынiла злачынства. 

Метады даследавання дадзенай працы- усеагульныя метады 
(матэрыялістычная дыялектыка), агульнанавуковыя метады (аналіз, сінтэз, 
дэдукцыя, індукцыя, назіранне, параўнанне, сістэмны падыход), а таксама 
прыватныя метады (сацыялагічныя, псіхалагічныя, псіхіятрычныя і інш.). 

Вынікі даследавання: раскрытая сутнасць псіхалагічнага партрэта злачынца, 
яго тэарэтычныя асновы; разгледжаны гістарычны кантэкст ўзнікнення 
псіхалагічнага партрэта злачынца; прааналізаваны розныя методыкі складання 
крыміналістычнага партрэта; раскрытая актуальнасць і неабходнасць складання 
і выкарыстання псіхалагічнага партрэта злачынца. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў даследавання: даследаванне можа 
быць выкарыстана ў працэсе далейшай распрацоўкі тэарэтычных пытанняў у 
галіне крыміналістычнага прафілявання, у навуковых даследаваннях у галіне 
крыміналістыкі, юрыдычнай псіхалогіі, аператыўна-вышуковай дзейнасці для 
далейшай распрацоўкі праблем крыміналістычнага вучэння аб ўстанаўлення 
асобы, якая ўчыніла злачынствы; ў практычнай дзейнасці органаў следства і 
дазнання ў мэтах павышэння якасці раскрыцця і расследавання злачынстваў. 

Аўтар працы пацвярждае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае стан доследнага аб’екта, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаждаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
  



Summary 
 

Diploma work on the topic "Psychological portrait of the criminal", 52 pages, 40 
sources. 

Keywords: psychological profile of the criminal, criminological profile of the 
criminal, profiling, method of drawing up a psychological profile. 

The purpose of this work is to resolve the theoretical and practical problems of the 
criminalistic doctrine of establishing the person who committed the crime, to 
summarize the scientific provisions and data of the investigative practice 
accumulated on this matter, to disclose the content of the main forensic methods and 
means of establishing the person. 

The object of the research is the social relations that develop in the process of 
carrying out by the bodies of criminal prosecution the activities for establishing the 
person who committed the crime. 

Methods of research of this work are universal methods (materialistic dialectics), 
general scientific methods (analysis, synthesis, deduction, induction, observation, 
comparison, system approach), as well as private methods (sociological, 
psychological, psychiatric, etc.). 

The results of the research: the essence of the psychological portrait of the 
perpetrator, his theoretical foundations; Considered the historical context of the 
emergence of the psychological portrait of the criminal; Various methods of drawing 
a forensic portrait are analyzed; The urgency and necessity of drawing up and using 
the psychological portrait of the criminal is revealed. 

Degree of implementation and recommendations on the use of research results: the 
research can be used in the further development of theoretical issues in the field of 
criminalistic profiling, in scientific research in the field of criminalistics, legal 
psychology, operational search activities for further development of problems of 
criminalistics teaching about the identification of the perpetrator ; In the practical 
activities of the investigative and investigative authorities in order to improve the 
quality of disclosure and investigation of crimes. 

The author of the paper confirms that the analytical material contained in it 
correctly and objectively reflects the state of the object under investigation, and all 
theoretical, methodological positions and concepts borrowed from literary and other 
sources are accompanied by references to their authors. 
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