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Тема 10 

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ 

НЕПОВНОЛІТНІХ 

 

План заняття: 

1. Поняття злочинності неповнолітніх, їхня кримінологічна характе-

ристика.  

2. Особливості злочинів, вчинених неповнолітніми. Групова злочин-

ність неповнолітніх.  

3. Кримінологічна характеристика особи неповнолітніх злочинців. 

Класифікація неповнолітніх злочинців.  

4. Причини та умови злочинності неповнолітніх.  

5. Основні напрями попередження злочинності неповнолітніх. 

 

Основні терміни: 

Особа неповнолітнього, мікро- і макросередовище, соціальні 

характеристики особи неповнолітнього, соціальний і правовий захист 

особи неповнолітнього, групова злочинність неповнолітніх, типи 

неповнолітніх, умови негативного формування особи неповнолітнього, 

попередження злочинності неповнолітніх. 

 

Практичні завдання: 

 

І. Підготуйтесь до усної відповіді на такі питання: 

1. Дайте визначення поняттям злочинності неповнолітніх. 

2. З’ясуйте основні засади кримінологічної характеристики злочин-

ності неповнолітніх. 

3. Визначте особливості злочинів, учинених неповнолітніми. 

4. Проведіть класифікацію неповнолітніх злочинців. 

5. З’ясуйте причини та умови злочинів, що скоюють неповнолітні 

злочинці. 

6. Розкрийте особливості мотивації злочинів неповнолітніх. 

7. Визначте форми та методи кримінологічного попередження зло-

чинності неповнолітніх. 

8. З’ясуйте роль державних та недержавних організацій у попе-

редженні злочинності неповнолітніх. 
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ІІ. Надайте письмову відповідь на такі питання: 

1. Розташуйте за ступенем криміногенної активності такі групи 

неповнолітніх: 

 учні (ліцеїв, гімназій, загальноосвітніх шкіл тощо); 

 працюючі на виробництві; 

 непрацюючі та ті, що не навчаються.  

2. Які соціальні детермінанти злочинності мають криміногенне 

значення для окремих груп неповнолітніх? 

3. У кримінології виділяють три рівня попередження злочинності 

неповнолітніх: 1) ранню профілактику; 2) усунення обставин, які потягли 

вчинення конкретних злочинів неповнолітніми; 3) попередження 

рецидивних проявів у поведінці неповнолітніх. Яка мета кожного із 

цих рівнів? 

 

ІІІ. Здійсніть творчо-пошукову роботу: 

1. Підготуйте реферат. 

Теми рефератів: 

1.1. Групова злочинність неповнолітніх та її характеристика. 

1.2. Роль правоохоронних органів у запобіганні злочинам 

неповнолітніх. 

1.3. Причини і умови негативного формування особи неповнолітнього 

злочинця. 

2. Обґрунтуйте свою точку зору. Які з названих злочинів най-

частіше вчиняються неповнолітніми злочинцями (зазначте три найпо-

ширеніші з них): 

 хуліганство; 

 зґвалтування; 

 крадіжка; 

 вбивство; 

 неправомірне заволодіння автомобілем чи іншим транспортним 

засобом без мети розкрадання (викрадення); 

 застосування насильства стосовно представника влади; 

 шахрайство. 


