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чинники, щО впливаЮть на злОчинність непОвнОлітніх

ткачова О.в., вітліна м.О.
національний юридичний університет імені ярослава Мудрого

в статті розглянуто зміст злочинності неповнолітніх. Проаналізовано динаміку злочинності неповноліт-
ніх в україні за останні роки. сформовано мотиви, що призводять до вчинення злочинів неповнолітніми. 
Проведений аналіз найбільш впливових чинників на злочинність неповнолітніх осіб. досліджено чому ці 
чинники мають такий вплив на вчинення злочинів неповнолітніми. 
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Постановка проблеми. злочинність є однією  
із головних проблем суспільства, що про-

довжує існувати та набувати неабиякого поши-
рення. невід’ємною складовою загальної зло-
чинності є злочинність неповнолітніх. рівень 
злочинності неповнолітніх взаємозалежний з рів-
нем рецидивної злочинності. результати дослід-
жень підтверджують цей фак, адже більше поло-
вини професійних злочинців свій перший злочин 
вчинили у віці 14-16 років, трохи менше у віці 
17-18 років. статистика сьогодення свідчить про 
те, що злочинність неповнолітніх знижується. 
наприклад в 2005 році кількість злочинів скоєних 
неповнолітніми становила 26470, в 2015 році – 
7171 злочин, а в 2017 році – 6408 злочинів. задля 
подальшого зниження цих показників необхідно 
визначити які саме чинники впливають на ско-
єння злочинів особами у віці від 14 до 18 років. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
дослідження злочинності неповнолітніх роз-

почалося ще в радянський період і досі триває. 
це питання вивчалося в працях учених-кри-
мінологів Ю.а. абросимової, г.а. аванесова, 
Ю.М. антонян, в.с. Батиргареєвої, Ю.в. Бауліна, 
в.і. Борисова, о.і. Бугера, о.в. гальцової, в.в. го-
ліни, Б.М. головкіна, н.М. градецької, і.М. дань-
шина, о.М. джужи, а.і. долгової, в.М. дрьоміна, 
в.П. Ємельянова, а.Є. жалінського, а.П. закалю-
ка, а.Ф. зелінського, К.Є. ігошева, о.М. Костенко, 
в.М. Кудрявцева, н.Ф. Кузнєцової, в.в. лунєє-
ва, г.М. Міньковського, г.г. Мошака, о.Б. саха-
рова, о.с. стеблинської, в.я. тація, а.П. тузо-
ва, в.о. тулякова, в.і. Шакуна, о.М. яковлєва, 
н.в. яницької, а.о. ярового, с.в. якимова. ана-
ліз сучасного стану дослідження злочинності не-
повнолітніх в україні та в деяких європейських 
державах відображені у працях і.і. андріїва, 
М.а. Білоконь, о.М. ведерникової, с.Ф. денисо-
ва, г.в. дідківської, т.с. жукової, в.М. Кігаса, 
е.Б. Мельникової та ін. Проте отримані у науко-
вих дослідженнях дані потребують доповнення 
та актуалізації. 

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. у даній статті запропонова-
ний аналіз сучасних чинників, що впливають на 
злочинність неповнолітніх в україні, який може 
бути використаний для подальших криміноло-
гічних досліджень, а також для реалізації кри-
мінологічного забезпечення протидії злочинності 
неповнолітніх в україні.

мета дослідження. головною метою цієї ро-
боти є з’ясувати чому високий рівень злочиннос-

ті серед неповнолітніх, а це в свою чергу стане 
основою для розробки профілактичних заходів 
протидії такої злочинності.

виклад основного матеріалу. злочинність 
неповнолітніх кримінологи виокремлюють у са-
мостійний об’єкт досліджень, через особливості 
їх фізичного, психічного, морального, розумово-
го розвитку, а також їх незрілістю. тому вони 
є більш уразливими в порівнянні з дорослими. 
у юридичній літературі поняття злочинності не-
повнолітніх пов’язують з віком суб’єкта злочи-
ну. так, злочинність неповнолітніх у кримінології 
є негативним явищем, що проявляється у сукуп-
ності злочинів, вчинених особами у віці від 14 до 
18 років. відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 3 КПК укра-
їни неповнолітня особа – це малолітня особа, а 
також дитина у віці від чотирнадцяти до вісім-
надцяти років

з психологічної точки зору, коли говорять 
про злочинність неповнолітніх, то насамперед на 
увазі мають злочинну поведінку членів суспіль-
ства, які перебувають на стадії формування осо-
бистості, життєвої позиції, переходу від життя 
під опікою сім'ї і школи до самостійного життя, 
усвідомлення загальноприйнятих у суспільстві 
соціальних цінностей і, крім того, виконання сво-
їх особистих функцій в ньому. не сформованість 
емоціональної сфери і морально-психологічних 
настанов на різноманітні життєві ситуації обу-
мовлює особливу вразливість неповнолітніх щодо 
негативного впливу на їх поведінку і неадекват-
ну реакцію на проблемні ситуації [3].

Кримінологічна детермінація злочинності не-
повнолітніх схожа за своєю структурою зі зло-
чинністю дорослих осіб. це ті самі кризові яви-
ща і процеси, що існують у нашому суспільстві 
на макро- і мікрорівні. але мають свою специ-
фіку у зв'язку з неповноліттям правопорушни-
ків. чинниками, які обумовлюють злочини непо-
внолітніх, традиційно вважаються: негативний 
вплив у сім'ї; недоліки у шкільному вихованні; 
незайнятість суспільно корисною працею; нега-
тивний вплив мікросередовища; вади у діяльнос-
ті правоохоронних органів щодо профілактики 
злочинів неповнолітніх та інші [1].

Причини вчинення злочинів неповнолітніми 
особами визначає об’єктивні фактори особистого 
життя (життєві негаразди, невдачі, що негативно 
впливають на психологію дитини, вплив мораль-
них та етичних переконань, деякі особисті якості 
характеру, психіки та відхилення від нормально-
го фізіологічного розвитку тощо).
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характеризуючи причини вчинення злочинів 
неповнолітніми особами, необхідно звернути ува-
гу на формування мотиву злочинної поведінки. 
цей процес є досить складним, якщо враховува-
ти ті чинники, які сприяють формуванню у не-
повнолітніх такої поведінки.

Мотиви підліткових злочинів у більшості ви-
падків відрізняються своєю інфантильністю, а 
структура їх кримінальної поведінки – необду-
маністю. спонукання, пов’язані з хибним розу-
мінням товариства, особистісної самореалізації, 
панування престижноспоживчих інтересів, праг-
нення до самоствердження в референтно-асоці-
альній групі, підпорядкованість груповому тиску, 
демонстративний протест виступають головними 
мотивами злочинності неповнолітніх [2].

Проте, з віком мотивація вчинення злочинів 
неповнолітніми стає більш схожою з мотивацією 
дорослих злочинців, що призводить до вчинення 
більш істотних злочинів. Крадіжки, грабежі, роз-
бої, вбивства і зґвалтування відбуваються вже не 
в силу інфантильності, а в силу глибокої кримі-
нальної зараженості неповнолітніх злочинців.

Поряд із загальними детермінантами злочин-
ності неповнолітніх є ще й специфічні, які відріз-
няють злочинність неповнолітніх від інших груп 
злочинів. до них відносяться соціальні факто-
ри, елементи соціального середовища, дія яких, 
з урахуванням впливів біологічних і психологіч-
них чинників, призводить до формування кримі-
ногенної спрямованості особи всіх неповнолітніх 
злочинців. загальні детермінанти злочинності 
та видові фактори злочинності неповнолітніх пе-
ретворюються у криміногенні обставини на інди-
відуальному рівні [4].

Кожний конкретний злочин зумовлений не од-
нією причиною, а сукупністю детермінант (чин-
ників), які діяли у різний час та в різних умовах. 
ці чинники можна класифікувати та виокремити 
основні.

в науковій літературі їх прийнято поділяти 
на три групи: 1) соціальні (зумовлені структурою 
суспільства і культурою); 2) психологічні (вка-
зують на вплив міжособистісних взаємовідносин 
і особливості характеру певної людини); 3) біоло-
гічні (спричинені впливом органічних і фізичних 
особливостей організму людини).

до соціальних чинників злочинності належать: 
низький суспільно-економічний статус родин не-
повнолітніх; поширення культу насильства, що 
активно насаджується суспільством; вживання 
підлітками алкоголю і наркотиків; негативний 
вплив на них однолітків; тяжка психологічна ат-
мосфера в сім’ї та інші [9].

в умовах глибокої соціально-економічної кри-
зи загальноосвітні школи і профтехучилища да-
лекі від того, що від них вимагається. частина 
вчителів має низький рівень культури і профе-
сійної підготовки, не користується авторитетом 
в учнів. Кращі вчителі переходять до елітних 
шкіл – ліцеїв, гімназій тощо. все це відчужує 
дітей від школи, вони втрачають до неї інте-
рес. Кумирами у підлітковому середовищі ста-
ють удачливі бізнесмени, незважаючи на те, 
якою ціною вони розбагатіли, й валютні повії. 
у скрутному становищі опинилася система про-
фесійно-технічної освіти. значна кількість про-
фтехучилищ ліквідована або не забезпечена на-

лежним фінансуванням. саме в них перебувають 
десятки тисяч дітей з неблагополучних сімей, які 
потребують підвищеної уваги. дозвілля та спорт 
все більше втрачають для них виховне значення, 
оскільки комерціалізуються [7].

не маючи можливості законним шляхом задо-
вольняти свої потреби, багато підлітків почина-
ють заробляти гроші та добувати необхідні речі 
і продукти в міру своїх сил і можливостей, най-
частіше шляхом учинення злочину. саме тому 
неповнолітні активно беруть участь у крадіжках, 
грабежах, розбоях, вимаганнях та ін. Щорічно 
багатьом випускникам середніх шкіл і профте-
хучилищ не вдається працевлаштуватись впро-
довж року. не можуть знайти постійної роботи 
і «відсіяні» зі шкіл. як наслідок, близько полови-
ни неповнолітніх злочинців ніде не вчилися й не 
працювали. а щодо працюючих неповнолітніх, то 
говорити про виховний вплив на них з боку тру-
дових колективів сьогодні взагалі не доводиться. 
для підприємств, які перебувають у скрутному 
економічному становищі, головне завдання – ви-
жити будь-якими засобами. на жаль, неповно-
літніх робітників звільняють першочергово. 

Підліткам властиве підвищене прагнення до 
спілкування, що полегшує їх соціалізацію. знай-
шовши референтну групу, підліток дуже доро-
жить своїм становищем у ній. однак частіш за все, 
він не може критично осмислити ситуацію. груба 
сила, цинізм, нахабність, знущання над слабши-
ми, які пропонує йому така група, сприймаються 
як еталон поведінки. авторитетами нерідко є осо-
би з солідним кримінальним досвідом. i тут роль 
дорослих у втягненні підлітків до злочинної ді-
яльності прослідковується досить чітко [5].

непрофесійність правоохоронних органів 
та байдужість громадськості є ще одним соціаль-
ним чинником злочинності серед неповнолітніх. 
адже небажання працівників проявляти актив-
ність у виявленні підлітків, яких потрібно стави-
ти на облік та проводити з ними індивідуальну 
профілактичну роботу призводять до високого 
рівня латентних злочинів скоєних неповнолітні-
ми. Що ж до служби в справах неповнолітніх, 
то вона сьогодні не в змозі дієво займатися про-
філактикою злочинів: бракує кадрів і фінансу-
вання. до мінімуму зведено правове виховання 
підростаючого покоління. все це призводить до 
того, що неповнолітні правопорушники стають 
біль впевненими у своїй безкарності, а це сприяє 
їх подальшій криміналізації [6].

до психологічних чинників, що провокують 
збільшення злочинності неповнолітніх, слід від-
нести, сім’ю. загострення проблем сімейного не-
благополуччя на загальному тлі убогості і постій-
ної потреби, моральна і соціальна деградація, яка 
відбувається в сім’ях, розлучення батьків при-
зводять до вкрай негативних наслідків. 

дослідження показують, що частіше непо-
внолітні злочинці мали неблагонадійну сім’ю. це 
прояви неповаги батьків до дітей, жорстокість 
стосовно них, демонстративна байдужість, пия-
цтво. неблагонадійною може бути сім’я не тільки 
малозабезпечена, а й з високим рівень достатку. 
Що ж до статистики, то на сьогодні у середньому 
32 дитини на день (на рік близько 12 тис.) стають 
сиротами при живих батьках. загалом, в укра-
їні родинної опіки не мають 2,5 мільйона дітей. 
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Близько 40% неповнолітніх злочинців походять 
з неповних сімей, 5% – взагалі не знали батьків. 
Крім того, кількість сімей, що розпадаються, по-
стійно зростає. це призводить до того, що діти по-
чувають себе у своїй сім’ї непотрібними, чужими, 
починають шукати контактів поза родиною і, на 
противагу їй, перекладає негативний досвід і на-
копичену озлобленість на оточуючих [8].

також неповнолітні переймають звички 
та модель своєї майбутньої поведінки від батьків 
у побутових ситуаціях, в яких вони перебувають. 
за часту в цих сім’ях батьки можуть зловживати 
алкоголем, наркотиками, займатися проституці-
єю. в таких родинах відсутні будь-які моральні 
цінності та культурні устої. Психічні розлади ді-
тей багато в чому є результатом і спадщиною 
відповідної поведінки та життя їхніх батьків – 
алкоголіків, наркоманів. деякі сполучення пси-
хічних розладів і соціально-психологічної де-
формації особистості багато в чому пояснюються 
тим, що причини патологічного розвитку осо-
бистості неповнолітніх криються в асоціальності 
та аморальності батьків [9].

Підлітковий вік відрізняється підвищеною 
чутливістю до зовнішніх та внутрішніх чинників, 
оскільки в цей час радикально змінюється соці-
альний статус індивіда. особи у підлітковому віці 
більш піддатливі впливу середовища. Кожний 
окремий прояв деліктної поведінки зумовлений 
складною взаємодією вікових, індивідуально-ти-
пологічних, індивідуально-психологічних та соці-
ально-психологічних детермінант.

вплив засобів масової інформації (далі – зМі) 
на неповнолітніх має вагоме значення, адже зМі 
і телебачення стали невід’ємною частиною куль-
тури сучасного суспільства. саме зМі здійснюють 
своєрідний інформаційний фон, на основі якого 
людина, зокрема молода, формує певний світогляд 
щодо способу і стилю життя, моделей поведінки. 
в цьому розумінні зМі мають в своєму розпоря-
дженні невичерпні можливості позитивного впливу 
на свідомість людей, формування у них, особливо 
у неповнолітніх і молоді, високих моральних якос-
тей, громадської активності, зразків правомірної 
поведінки, нетерпимості до порушень закону тощо. 
Проте зМі не виконують у повному обсязі ці зав-
дання, так як випадки негативного впливу телеба-
чення на поведінку неповнолітніх прослідковуєть-

ся все частіше. Пропагуються стандарти поведінки 
телегероїв, що несумісні з ціннісними орієнтація-
ми суспільства і пов’язані з демонстрацією культу 
сили, жорстокості тощо [6].

Щодо біологічних чинників, то до них слід від-
нести відставання у розвитку, що може привес-
ти до нейрофізіологічного розладу і, як правило, 
до протиправної поведінки; генетична спадко-
вість, хромосомні порушення; негативні фактори 
внутрішньоутробного розвитку плода: паління, 
уживання майбутньою матір’ю алкоголю, нар-
котиків, медичних препаратів, а також фактори, 
які провокують уроджену патологію; особливості 
оточуючого біологічного середовища (радіаційне 
та інше природне або техногенне забруднення); 
перенесені набуті (фізичні та психічні) захворю-
вання та травми; шкідливі звички та інші нега-
тивні практики: вживання алкоголю, наркотич-
них та токсичних речовин, перенапруга, стреси, 
неправильне харчування тощо [7].

висновки та пропозиції. злочинність серед 
неповнолітніх в останні роки проявляє тенден-
цію до зниження, продовжуючи залишатись не-
безпечним явищем. до детермінант, які сприяють 
злочинності неповнолітніх відносяться недоліки 
сімейного та шкільного виховання, негативний 
вплив з боку мікро- та макросередовища тощо. 
виявлення та дослідження чинників, що обумов-
люють злочинність неповнолітніх, має важливе 
значення для законотворчої та правозастосовної 
діяльності. Проаналізувавши соціальні, психоло-
гічні та біологічні чинники, що детермінують фор-
мування особистості неповнолітнього злочинця 
можна конкретизувати особливості об’єктів інди-
відуальної і групової профілактики злочинів ско-
єних неповнолітніми, яким слід приділяти увагу.

задля запобігання злочинності необхідно на-
лагоджувати навчальний процес молоді. так, як 
зМі має вагомий вплив на поведінку неповноліт-
ніх, то за їх допомоги можна проводити пропа-
ганду здорового способу життя, поваги загально-
людських цінностей, а також підвищення рівня 
правової культури. Переорієнтація зМі, і в пер-
шу чергу телебачення, повинна бути направлена 
на пропагування кращих зразків національно-
культурного і мистецького здобутку, а не з ак-
центування на продукції, що містить елементи 
агресії та насильства, як це є зараз.
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фактОрЫ, влияЮщие на преступнОсть несОверШеннОлетних

аннотация
в статье рассмотренно преступность среди несовершеннолетних. Проанализирована динамика пре-
ступности несовершеннолетних в украине за последние годы. сформированы мотивы, приводящие 
к совершению преступлений несовершеннолетними. Проведен анализ наиболее влиятельных факторов 
на преступность несовершеннолетних. исследовано почему эти факторы имеют такое влияние на со-
вершение преступлений несовершеннолетними.
ключевые слова: преступность несовершеннолетних, мотив, причины, социальные факторы, психо-
логические факторы, биологические факторы, детерминация, подростковый возраст, семья, средства 
массовой информации.
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fActOrs Affecting the criminALitY Of smOkers

summary
the article deals with juvenile delinquency. analyzed the dynamics of juvenile delinquency in ukraine 
in recent years. formed motives leading to the commission of crimes by minors. the analysis of the most 
influential factors on juvenile delinquency. it has been investigated why these factors have such an effect 
on the commission of crimes by minors.
keywords: juvenile delinquency, motive, causes, social factors, psychological factors, biological factors, 
determination, adolescent age, family, media.


