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МОЖЛИВОСТІ ТРАНЗАКЦІЙНОГО АНАЛІЗУ  
ПРИ ПОВОДЖЕННІ З ПРАВОПОРУШНИКАМИ 

 
Сучасний етап розвитку науки та практики застосування наукових 

знань стимулює дослідників до творчого синтезу надбань різних 
галузей. В цьому зв’язку великі перспективи відкриваються при 
застосуванні здобутків психодинамічних методів у поводженні з 
правопорушниками. Мається на увазі, в першу чергу, психоаналіз та 
транзакційний аналіз.  

Так, в психології загальновідомим є те, що основою формування осо-
бистості є якість емоційного контакту з значущими дорослими. Це 
підтверджується численними дослідженнями як вітчизняних, так і 
зарубіжних вчених. Прикладами такого глибинного вивчення форму-
вання світоглядних та поведінкових паттернів слугують роботи класи-
ків психології Ф. Дольто, М. Кляйн, Біона, Е. Берна, а також визнаних 
сучасних вчених Р. Ерскіна, К. Штайнера, Т. Уайта, Т. Каллера та бага-
тьох інших [1, 2, 3, 4]. Незадовільний, травмуючий досвід контакту із 
дорослими, що мають значення для дитини (в першу чергу, батьками) 
призводить до патологічного формування психічних новоутворень в 
психіці. Це слугує підґрунтям прийняття ранніх дитячих рішень, що 
впливає подалі на поведінку, і, кінець кінцем, формує життєвий сцена-
рій. Окремими прикладами тут можуть слугувати механізми залежної, 
віктимної, правопорушуючої поведінки. 

В багатьох випадках засвоєні деструктивні паттерни можуть бути 
скориговані та пом’якшені у більш зрілому віці через набутий новий 
досвід у спілкуванні, коли вдається побудувати взаємодію індивідуума 
із врахуванням незадоволених особистісних потреб, із оптимальною 
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для конкретної людини емоційною близькістю. Це пояснює важливість 
для побудови такої взаємодії здобутків транзакційного аналізу. 

Словосполучення «транзакційний аналіз» буквально означає «ана-
ліз взаємодій». Транзакції розглядаються тут як одиничні елементи 
взаємодії. Важливим є, по-перше, те, що взаємодія людей є складним, 
багаторівневим процесом. По-друге, те, що аналіз процесу спілкування з 
розбиттям його на елементарні складові і корекція процесу взаємодії в 
спілкуванні дозволяє якісно змінювати цю взаємодію. Це надзвичайно 
важливо, насамперед, при побудові стратегії і тактики поводження із 
правопорушниками, особливо неповнолітніми. 

Засновником теорії транзакційного аналізу є Е. Берн. Як психологіч-
на течія і напрямок психотерапії він набув популярності в 1960-і роки 
ХХ сторіччя завдяки появі роботи Е. Берна «Ігри, в які грають люди. 
Люди, які граюті в ігри» [1]. 

Базові концепції цієї теорії: структурний аналіз его-станів (відома 
тріада «Батько-Дорослий-Дитина» в структурі психіки); теорія коммуні-
кацій; «життєвого сценарію»; «психологічних ігор»; особистісних адап-
тацій (які певним чином більш досліджені в психології як акцентуації 
характеру) та деякі інші.  

Кожна з цих концепцій з успіхом може бути використана для аналі-
зу інтрапсихічних процесів, а також социальної поведінки. Транзак-
ційний аналіз сьогодні широко використовується як метод психотера-
пії, набуває його розширення для побудови організаційних процесів і 
при формуванні освітнього процесу. Застосування знань і навичок 
транзакційного аналізу суттєво покращують якість міжособистісної 
взаємодії в повсякденному житті. Ці навички можуть бути корисними 
для застосування їх як інструментів більш широких соціальних змін.  
І вбачається перспективність їх застосування у практиках впливу на 
правопорушників.  

У відповідності до положень транзакційного аналізу, певні его-стани в 
структурі особистості несуть відповідальність за поведінку індивидуума. 
Ці стани визначають способи, які обирає людина в своїх взаємодіях, 
тобто, конкретних транзакціях. В кожній з них людина поводить себе 
відносно інших як Дитина (інфантильно, емоційно, спонтанно і безвідпо-
відально), як Батько (спираючись на положення, що засвоєні шляхом 
сприйняття від дорослих, що мають значення для особистості), або як 
Дорослий (самостійно; розсудливо; раціонально; зріло; відповідально). 

Для его-стану «Батька» характерні такі поведінка, думки та емоції, 
що скопійовані від батьків або батьківського образу. Батько вимагає, 
оцінює, засуджує або схвалює, вчить, керує, опікується. 

Для его-стану «Дорослого» властиві поведінка, думки та емоції, що є 
адекватною реакцією на ситуацію «тут і зараз». Дорослий проявляє 
розсудливість, логічно працює з інформацією. 

Для его-стану «Дитини» характерні характерні такі поведінка, думки 
та емоції, що цілком нормальні для певних стадій дитячого віку. Дитина 
демонструє інфантилізм, егоїзм, безпорадність, стан підпорядкування. 

Хоча его-стани знаходяться на безсвідомому рівні, на свідомому рів-
ні ми при спілкуванні маємо справу з феноменами, які можуть усвідом-
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люватися, і знаходити шляхи, за допомогою яких індивідуум може бути 
більш успішним в своїх комунікаціях. 

Отже, у відношенні кожного правопорушника, що відбуває пока-
рання, або інші заходи в рамках пробаційних програм, персонал відпо-
відного органу або установи повинен вирішувати певні завдання 
ресоціалізаційного характеру. Наприклад, послаблення дії криміноген-
них схильностей, формування соціальних навичок, необхідних для 
позитивної адаптації в суспільстві та забезпечення правослухняної 
поведінки в процесі відбуття примусових заходів та після звільнення 
від них; свідомого включення у різні види соціально конструктивної 
діяльності; посилення дисципліни (в тому числі, самодисципліни); 
підтримання соціально корисних в’язків і т.і.  

Ці завдання можуть вирішуватися більш ефективно через можливо-
сті розпізнавання в поведінкових проявах особливостей внутрішніх 
процесів правопорушника, патологічних елементів транзакцій, психо-
логічних «ігор», в яких міститься реальне значення транзакцій. 
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СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ В НАУКАХ КРИМІНАЛЬНОГО 
ЦИКЛУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Важливу роль у вивченні злочинності, при кваліфікації та розсліду-

ванні окремих злочинів, а також у превентивній діяльності відіграє 
дослідження способу вчинення злочину.  


