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Агресія та жорстокість, зазвичай безпричинні, відбуваються 

майже всюди та постійно. На даний час ми можемо впевнено 

констатувати, що виросло ціле покоління людей, для яких слова 

«насильство», «вбивство» ввійшли у повсякденне життя, набули 

певного сенсу і використовуються поряд з іншими. Проте, 

найбільше хвилює те, що агресивні та асоціальні форми поведінки 

активно поширюються в підлітковому середовищі. Кількість 

неповнолітніх правопорушників різко зростає. Криміногенна 

активність підлітків багато в чому пояснюється не тільки їх великою 

активністю, але в значній мірі і соціальною незрілістю особистості. 

Слід зауважити, що особистість підлітка в силу вікових 

особливостей характеризується специфічним набором 

психологічних властивостей та якостей. Свідомість та психіка 

неповнолітнього знаходиться, на відміну від дорослої людини, в 

стадії інтенсивного формування, зумовлюючи підвищену чутливість 

як до позитивних, так і негативних впливів. Темперамент, характер 

підлітків, їх нестримність, суперечливість, складність, розвинуте 

почуття самовпевненості, неврівноваженості в поведінці, велика 

чутливість до зауважень, недостатня критична оцінка своєї 

поведінка, відсутність правових настанов, різка зміна настрою при 

конфліктних ситуаціях можуть виражатися в зухвалості, впертості, 

які часто призводять до скоєння злочину. 

Вивчаючи особливості підліткової злочинності, Т.Б. Дмитриєва 

та Б.В. Шостакович [1, с. 117] наголошують, що для особистості 

неповнолітніх правопорушників характерними є наступні ознаки: 

1) відсутність інтересу до пізнавальної діяльності та пов’язана з 

сімейною та педагогічною занедбаністю когнітивна дефіцитарність; 
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2) відсутність здатності до емпатії, недостатня глибина 

емоційного співпереживання, байдужість до почуттів інших людей у 

поєднанні з нездатністю встановлювати та підтримувати емоційно 

насичені, стабільні стосунки; 

3) прагнення отримувати прості задоволення без певного 

вольового зусилля; підвищена чутливість до зовнішньої стимуляції. 

Зазвичай ця особливість може супроводжуватися прагненням до 

заміщення почуття порожнечі та самотності станом зміненого 

настрою, яке викликається алкоголем та іншими психоактивними 

речовинами; 

4) нестійкий настрій зі схильністю до дратівливості, агресивної 

реакції, виражена схильність до індивідуальної та групової 

жорстокості; 

5) зневажливе чи байдуже ставлення до загальнолюдських 

цінностей, засвоєння навичок антисоціальної поведінки. 

6) виражена егоцентричність з почуттям правомірності своєї 

асоціальної поведінки, з постійним прагненням до її виправдання чи 

звинувачення оточуючих у наслідках власних вчинків; відсутність 

глибоких особистісних реакцій з почуттям провини за серйозні 

соціальні наслідки своїх вчинків; 

7) підвищена схильність потрапляти під вплив дорослих 

правопорушників чи групового тиску; 

8) рання алкоголізація та високий ризик вживання 

психоактивних речовин (наркотиків). 

Можна погодитися з думкою Є.В. Заїки та Н.П. Крейдун 

[2, с. 87], які, аналізуючи дану проблему, звертають увагу на 

наявність та ступінь вираженості в підлітків так званих 

криміногенних особистих властивостей та якостей, що свідчать про 

загальні труднощі та відставання в розвитку особистості. До 

криміногенних якостей психологи відносять: високі, не підкріплені 

реальністю вимоги, деформовану систему цінностей, хронічну 

конфліктність у стосунках з дорослими, ізоляцію в межах замкнутої 

групи, акцентуації характеру, які свідчать про недостатній рівень 

сформованості емоційно-вольової сфери тощо. 

На думку науковців М.М. Фіцули та І.І. Парфановича [3, с. 129], 

за властивостями своєї особистості неповнолітні правопорушники 

поділяються на чотири типи: 

1. До першого типу відносяться неповнолітні, особистості яких 

притаманна антисуспільна установка, тобто внутрішня психологічна 

готовність скоювати проступки та злочини. Цьому типу притаманні 
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стійкі негативні погляди, шкідливі звички та асоціальна поведінка. 

Вони бурхливо реагують на свої неприємності, байдужі до чужих 

переживань, егоїстичні. 

2. До другого типу відносяться неповнолітні, які за рисами свого 

характеру і установками подібні до неповнолітніх першого типу, але 

в той же час відрізняються від них. Вони погано вчаться, 

порушують дисципліну, схильні до вживання алкоголю та 

психотропних речовин. Проте у моральному відношенні такі 

неповнолітні ще не повністю зіпсовані. У них немає постійної 

готовності скоювати негативні вчинки. Зазвичай злочин може бути 

скоєний під впливом більш досвідчених членів групи або дорослих 

правопорушників. 

3. Третій тип неповнолітнього злочинця – це підлітки з 

нестійкими рисами характеру. У них доволі часто спостерігається 

позитивна моральна стійкість у поведінці, каяття після скоєння 

злочину. Причини їхньої злочинної поведінки в тому, що окремі 

потреби та інтереси цих підлітків мають антисуспільний характер. 

4. Четвертий тип – це підлітки, які скоїли злочин випадково, 

наперекір загальному позитивному моральному розвитку. 

Формування злочинних мотивів у даному випадку, обумовлене в 

них віковими рисами особистості – легковажністю, імпульсивній 

оцінці життєвої ситуації. 

Варто зазначити, що для підлітків із злочинною поведінкою 

характерними є низька потреба у засвоєнні досвіду, відсутність 

прагнення до розумової та фізичної діяльності, наявність 

внутрішньоособистіних конфліктів, недисциплінованість, низький 

самоконтроль. У процесі взаємодії з середовищем підлітки важко 

переключаються з одного предмету діяльності на інший. 

У спілкуванні неповнолітні правопорушники відрізняються 

поступливістю, залежністю, конформністю. Такі підлітки неуважні 

по відношенню до інших, мають проблеми в адаптації. 

Таким чином, особистість неповнолітніх правопорушників має 

характерні особливості, вивчення яких дає можливість обрати 

найбільш ефективні заходи для виправлення, індивідуальної 

виховної роботи та ефективної профілактики, а також для своєчасної 

корекції особистості підлітків. 
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