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Открытость и прозрачность являются одними из принципов 
работы полиции. Благодаря этим принципам устанавливают-
ся доверительные отношения с гражданами и общественно-
стью, повышается уровень доверия и уважения к полиции. 

Ключевые слова:	открытость,	прозрачность,	взаимодействие	
с	населением,	доверие,	уважение.	

УДК	159:343.9.01	

Марія Володимирівна ДІДКОВСЬКА-БІДЮК, 
аспірант	кафедри	юридичної	психології	
Національної	академії	внутрішніх	справ,	
старший	психолог	Святошинського	управління	поліції	
Головного	управління	Національної	поліції	у	місті	Києві	

ПРОФАЙЛІНГ ЯК СКЛАДОВА ОБОВ’ЯЗКІВ СЛІДЧОГО 

Профайлінг розглядається як новітній психологічний метод, 
що поступово впроваджується в діяльність Національної по-
ліції. Розкрито поняття «суб’єкт профайлінгу». Наведено ре-
зультати анкетування слідчих щодо їхньої обізнаності у вико-
ристанні профілювання у професійній діяльності. 
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З	кожним	роком	євроінтеграція	усе	більше	впливає	на	різні	
сфери	життєдіяльності	громадян	України.	Не	винятком	є	право-
охоронна	 система	 нашої	держави.	 Впровадження	реформ	 у	 дія-
льність	Національної	поліції	спонукають	до	змін,	які	б	наблизи-
ли	рівень	підготовки	поліцейських	до	рівня	країн	Європи.	Орієн-
туючись	на	правоохоронні	 органи	зарубіжних	країн,	які	 у	 своїй	
діяльності	 широко	 використовують	 психологічні	 методи	 та	 за-
лучають	психологів	до	розслідування	і	попередження	злочинів,	
українські	 поліцейські	 лише	 поступово	 починають	 впроваджу-
вати	психологічні	здобутки	в	оперативно-службову	діяльність.	

Однією	з	психологічних	технологій,	яку	правоохоронці	зару-
біжних	 країн	 широко	 використовують	 у	 своїй	 діяльності,	 є	 про-
файлінг.	Профайлінг	(від	англ.	profile	–	профіль)	–	сукупність	ме-
тодів	 і	 методик	 оцінки	 та	 прогнозування	 поведінки	 особи		
на	 основі	 аналізу	 найінформативніших	 ознак,	 психологічного	
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портрету	особи,	характеристик	зовнішності,	невербальної	 і	вер-
бальної	поведінки,	місцезнаходження	та	ін.	[1].	

На	 сьогоднішній	 день	 профайлери	 працюють	 у	 різних	 сфе-
рах	людської	діяльності	(авіаційний	профайлінг,	профайлінг	на	
залізниці,	 готельний	 профайлінг,	 бізнес-профайлінг,	 кадровий	
профайлінг,	 сімейний	 профайлінг	 тощо).	 Не	 винятком	 є	 право-
охоронна	система.	Основними	сферами	застосування	профайлін-
гу	 у	 діяльності	 правоохоронців	 є	 попередження	 протиправних	
дій	 (аналіз	 вербальної	 та	 невербальної	 поведінки	 осіб	 під	 час	
митного	контролю	та	при	перевірці	документів	для	забезпечен-
ня	безпеки	при	авіаперельотах,	на	залізницях),	а	також	складан-
ня	профілю	невідомого	злочинця	який	вчиняє	злочини	насиль-
ницького	характеру.	

Ефективність	 профайлінгу	 перш	 за	 все	 залежить	 від	 рівня	
професійної	підготовленості	працівника,	який	його	проводить.	У	
контексті	 нашого	 дослідження	 для	 визначення	 вказаного	 пра-
цівника,	доцільно	використовувати	термін	«суб’єкт	профайлінгу».	

Суб’єкт профайлінгу –	 це	 особа,	 що	 здійснює	 діяльність	 по	
створенню	психологічних	 профілів	(портретів)	 осіб,	 що	 склада-
ють	оперативний	інтерес,	а	також	виявляє	осіб	із	протиправни-
ми	намірами.	

У	зарубіжних	країнах	суб’єктів	профайлінгу	називають	«про-
файлерами».	 Це	 люди,	 які	 володіють	 сукупністю	 знань,	 умінь,	
навичок,	необхідних	для	роботи	у	даній	сфері.	На	жаль,	в	Україні	
профайлінг	ще	не	використовується	належним	чином.		

Враховуючи	те,	що	окремі	аспекти	профайлінгу	своїй	діяль-
ності	використовують	працівники	слідчих	органів,	ми	вирішили	
опитати	їх	на	предмет	обізнаності	їх	у	цьому	напрямку.	

У	 нашому	 дослідженні	 взяло	 участь	 50	 слідчих,	 які	 працю-
ють	у	слідчих	відділах	підрозділів	Національної	поліції.	Респон-
денти	 були	 переважно	 чоловічої	 статі,	 стаж	 роботи	 в	 ОВС	 від	
6	місяців	до	22	років.	

З	 технологією	 профайлінгу	 знайомі	 усього	 54	 %	 опитаних,	
тоді	як	46	%	не	знають	що	це	таке.	У	своїй	діяльності	окремі	еле-
менти	профайлінгу	використовують	лише	46	%	респондентів.		

92	%	 опитаних	 згодні,	 що	 поведінка	 особистості	 є	 відобра-
женням	її	характеру,	особливостей	мислення,	мотивів,	почуттів,	
життєвих	обставин,	але	8	%	з	цим	не	погоджуються.	
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60	%	опитаних	не	вистачає	їхніх	психологічних	знань,	умінь,	
навичок	для	 реалізації	професійної	 діяльності,	 але	 40	%	вважа-
ють,	що	їм	цього	цілком	вистачає.	

94	%	респондентів	вважають,	що	складання	психологічного	
профілю	може	допомогти	у	розшуку	злочинців	та	в	ході	прове-
дення	 окремих	 слідчо-розшукових	 дій,	 проте	 6	%	 протилежної	
думки.		

На	думку	54	%	опитаних	складання	психологічного	портре-
ту	 є	 актуальним	 для	 розслідування	 злочинів	 насильницької	
спрямованості,	22	%	опитаних	складали	б	профіль	злочинця	для	
розслідування	злочинів	корисливої	спрямованості,	44	%	–	кори-
сливо-насильницької	 спрямованості,	 70	%	 –	 для	 пошуку	 серій-
них	злочинців.	

На	 думку	 40	%	 респондентів	профіль	 особистості	злочинця	
має	 складати	 штатний	 психолог	 управління	 поліції,	 залучений	
до	слідчо-оперативної	групи,	52	%	вважають,	що	цим	має	займа-
тись	 фахівець-профайлер	 спеціальної	 служби,	 24	%	 стверджу-
ють,	що	це	має	входити	в	обов’язки	слідчого,	а	20	%	–	в	обов’язки	
оперативного	працівника.		

78	%	слідчих	вважають,	що	знання	психологічних	особливо-
стей	складання	психологічних	портретів	необхідні	працівникам	
їхньої	служби,	але	22	%	з	цим	не	згодні.	

46	%	 опитаних	 бачать	необхідність	 залучення	 психологів	 о	
складу	слідчо-оперативних	груп	або	взаємодії	з	ними,	але	решта	
протилежної	думки.	

84	%	 опитаних	 бачать	 необхідність	 підготовки	 фахівців-
психологів	із	складання	психологічного	профілю	для	підрозділів	
Національної	 поліції,	 але	 решта	 протилежної	 думки.	 82	%	 опи-
таних	 вважають	 актуальним	 впровадження	 психологічного	
профілювання	в	діяльність	Національної	поліції	як	напряму	пси-
хологічного	 забезпечення	 професійної	 діяльності.	 Крім	 того,	
78	%	 респондентів	 вважають	 актуальною	 підготовку	 спеціаліс-
тів-профайлерів	для	Національної	поліції.		

Таким	 чином,	 усе	 гостріше	 відчувається	 необхідність	 впро-
вадження	у	діяльність	Національної	поліції	здобутків	психологіч-
ної	науки	і	це	все	більше	розуміється	працівниками.	Як	показало	
анкетування,	ставлення	слідчих	до	профайлінгу	є	досить	неодно-
значним.	Майже	половина	опитаних	взагалі	з	цією	технологією	не	
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знайомі,	алебачать	необхідність	підготовки	фахівців,	які	б	спеці-
алізувалися	у	цій	сфері.	Тому	є	необхідною	підготовка	фахівців-
профайлерів,	які	б	володіли	необхідними	знаннями,	уміннями	та	
навичками,	 залучалися	 до	 розслідування	 злочинів,	 допомагали	
під	час	пошуку	злочинців	та	здійснювали	профілактичні	заходи	
для	попередження	правопорушень.	
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Профайлинг рассматривается как новейший психологический, 
метод который постепенно внедряется в деятельность На-
циональной полиции. Раскрыто понятие «субъект профайлин-
га». Приведены результаты анкетирования следователей на-
счет их осведомленности в использовании профайлинга в про-
фессиональной деятельности. 
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циональная	полиция.	
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ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЄВОГО ПРОСТОРУ 
ПРОБЛЕМИ РЕСУРСІВ ОСОБИСТОСТІ 

Розглянуто варіанти семантичного наповнення таких попу-
лярних у сучасній науці понять, як «психологічні ресурси», «осо-
бистісний потенціал», «психологічний капітал», «життєві ре-
сурси особистості» тощо. Виявлено сутнісні розходження  
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