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ЗЛОЧИННІСТЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ ТА 
ЗАХОДИ ЩОДО ЇЇ ПРОФІЛАКТИКИ 

 
 

У статті аналізуються причини та прояви злочинності серед неповнолітніх. 
Наводяться статистичні дані злочинності в Україні та у Миколаївській області. 
Пропонуються профілактичні заходи щодо її попередження. 

Ключові слова: злочинність, девіація, неповнолітні, аномія, соціальна 
адаптація. 

 
В статье проанализированы причины и проявления преступности среди 

несовершеннолетних. Наведены статистические данные преступности в 
Украине и в Николаевской области. Предложены профилактические мероприятия 
по предупреждению преступности.  

Ключевые слова: преступность, девиация, несовершеннолетние, аномия, 
социальная адаптация. 

 
The article analyzes the causes and manifestations of juvenile delinquency. Above are 

given the statistics of crime in Ukraine and in the Mykolaiv region. Proposed preventive 
measures to prevent crime.  
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Постановка проблеми. Предметом даної 
статті є одна з проблем, яка непокоїть сучасне 
суспільство – злочинна поведінка окремих його 
членів, у тому числі неповнолітніх, що набуває 
негативної тенденції до поширення. Така девіація 
має свої особливості, яка проявляються у 
структурі, динаміці, рівні, злочинності, причинах 
та мотивації злочинності. 

Для девіації неповнолітніх є найбільш 
характерною групова злочинність. Частка підлітків, 
які залучені у кримінальні групи, станом на 2010 
перевищує 60 %. Групова злочинність неповнолітніх 
стала в останнє десятиріччя одним з головних 
об’єктів уваги працівників міліції, психологів, 
педагогів, соціологів, соціальних працівників, що 
пов’язано з виникненням і розвитком неформального 
молодіжного руху і його подальшою транс-
формацією в більш небезпечні форми поведінки. 
Причини девіацій можуть бути найрізноманітніші: 
швидко отримати матеріальну користь, досягти 
успіху в очах родини незважаючи на незаконність 
дій [10, с 298], самоствердження, сумнівне 
підвищення власного авторитету в очах 
оточуючих тощо. 

Тому сьогодні є надзвичайно актуальним 
дослідити та проаналізувати особливості та 
причини злочинності серед неповнолітніх, 
сформувати основні профілактичні заходи щодо 
попередження цього негативного суспільного 
явища. 

Аналіз наукових праць. Аналіз показує, що 
дослідження проблеми та причин виникнення 

злочинності в цілому, та підліткової зокрема, 
проводилися у різних аспектах: психології, 
кримінології, педагогіки тощо. До них можна 
віднести праці: Д. І. Амінов, В. І. Гладких, 
А. Ю. Голодняк (особливості криміногенної 
детермінації злочинів, які скоїли неповнолітні з 
маргінального середовища, 2003 р); І. К. Андріїв 
(причини злочинності неповнолітніх у світлі 
кримінологічних теорій, 2002 р); А. Ю. Дроздова 
(агресивна поведінка молоді в контексті соціальної 
ситуації, 2003 р); І. В. Коваленко (актуальні 
кримінологічні аспекти деліктної поведінки 
неповнолітніх, 2004 р), А. Ф. Зелінський (криміна-
льна психологія, 1999 р.), І. М. Даньшина (1999 р), 
Василевич В. В. (боротьба з озброєними формами 
злочинності), О. М. Литвак (державний вплив на 
злочинність). О. Г. Кальман (стан і головні 
напрями попередження економічної злочинності в 
Україні: теоретичні та прикладні проблеми), 
П. Гега, Л. Доля (криміногенна ситуація в Україні 
за роки її незалежності), але, на превеликий 
жаль, дана проблематика далека від свого вирішення.  

Виклад основного матеріалу. В силу різних 
обставин значна кількість молодих людей стають 
на шлях злочинності, що є вкрай тривожним 
сигналом для суспільства та влади. Зважаючи на 
соціальну злочину небезпеку законодавець 
встановив, що вік неповнолітніх злочинців 
зумовлений правовими чинниками – від 14 років 
(вік, з якого починається кримінальна відпо-
відальність) до 18 років (вік юридичного 
повноліття) [5].  
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Проблема залишається актуальною ще й тому, 
що кількість засуджених підлітків та молоді 
складає понад 50 % від загальної кількості 
засуджених. Кожен другий злочин неповнолітніх – 
тяжкий. На 20 % зросла рецидивна злочинність. 
До 70 % молодих людей, які скоїли протиправні 
дії, перебували у нетверезому стані. Майже 40 % 
підліткових правопорушень мають груповий 
характер. Змінилася соціальна характеристика і 
структура злочинних підліткових угрупувань. 
Сьогодні їх чисельність складає не 3-5, а навіть 
100 і більше чоловік. Сьогодні кожен третій 
злочин здійснюється раніше судимою особою, 
кожен п’ятий – у стані алкогольного сп’яніння, 
кожен сьомий – наркозалежними. В Україні від 
рук злочинців щоденно гине 12 чоловік.  

На думку Р. Мертона, саме суспільство може 
створити умови та породити протиправні аспекти 
протиправної та антисоціальної поведінки. 
Негативні процеси у суспільстві сприяють 
посиленню аномії. Аномія виражає таку соціальну 
ситуацію, коли люди не можуть досягти своєї мети 
законним шляхом і ігноруючи законні суспільні 
норми намагаються досягти мети незаконними 
засобами. На перший план виступають накопичення 
багатства в якості символу успіху. Обман, 
корупція, аморальність, злочинність, увесь набір 
заборонених засобів стає буденним і звичним 
[9, с. 299–313]. Цьому активно сприяє складна 
економічна та фінансова ситуація в країні, 
політична нестабільність, відсутність чіткої 
ідеологічної лінії у державі, цілеспрямованого 
національного виховання, значний занепад духовних 
цінностей, поширення кримінальної романтики та 
субкультури, пропаганда насильства засобами 
масової інформації, радіо, телебаченням напряму 
сприяють формуванню девіації та деліквентності 
серед молоді. Це підтверджує своїми дослід-
женнями А. В. Камбур, який говорить про те що, у 
нинішній час «мінливість і динамічність життя, 
політичні та економічні нововведення суттєво 
змінюють буденність як самих людей, так і груп, 
соціумів», а також «специфічною особливістю 
реформ в Україні є те, що надто велика кількість 
змін у соціальному житті населення відбувається в 
історично короткий відрізок часу. Швидкість змін 
в оточуючому середовищі (не лише соціальному, а 
й природному), їхня чисельність, на наш погляд, 
вже зараз перевищує адаптаційні можливості 
людини» [7]. До того ж наявність у суспільстві 
значної кількості бродяг, бездомних, безпритульних, 
наркоманів, алкоголіків, нероб, які заперечують 
суспільні норми та порядок і є більшості випадків 
представниками певної субкультури, прямо-
пропорційно впливають на зростання кількості 
правопорушень та злочинів.  

Якщо подивитися на загальну криміногенну 
ситуацію в країні то можна спостерігати, що за 
даними Міністерства внутрішніх справ України на 
2010 рік кількість злочинів, яка була скоєна 
неповнолітніми або за їх участі складає 17 342, з 

них 6 282 скоєні у групі (у 2009 році – 15 445, 
скоєні у групі – 5 786).  

Якщо проаналізувати статистику, то, згідно з 
опублікованими даними, коефіцієнт інтенсивності 
злочинів в Україні протягом 12 років, починаючи з 
1986 року, на 100 тис. населення наступний: у 
1986 р. – 488, у 1987 р. – 484, у 1988 р. – 473, 
у 1989 р. – 623, у 1990 р. – 718, у 1992 р. – 921, 
у 1993 – 1 033. у 1994 р. – 1 096, у 1995 р. – 1 241, 
у 1996 р. 1 202, у 1997 р. –1 159. Кількість злочинів 
в Україні в 1997 р. у порівнянні з 1986 роком 
збільшилася у 2,4 рази, а щорічний приріст її склав 
15 %. Піки сплесків злочинності спостерігалися у 
1989 р., 1990 р. та 1991 роках. У 2001 році у 184 
спеціальних закритих установах знаходилося 
216 тис. засуджених. Серед осіб, які скоїли 
злочини на початку ХХІ ст., понад 50 % молоді 
люди віком до 30 років [11]. 

У структурі злочинності неповнолітніх 
переважають крадіжки приватного майна (46 %); 
майна юридичних осіб (23 %), пограбування (6 %), 
розбійні напади (2 %), зухвалі хуліганства (5 %), а 
також чимало вбивств, тілесних ушкоджень, 
зґвалтувань. Майже 10 % злочинів, скоєних 
неповнолітніми, так чи інакше пов’язані з 
наркотиками та вживанням алкогольних напоїв 
[13]. За часів вільної та незалежної України 
найвищий пік злочинності припадає на 1995 рік 
(641 860 злочинів), 1996 рік (617 262 злочинів), а в 
останнє десятиліття на 2003 рік, коли ця цифра 
складала 556 351 злочин. Дослідники цієї 
проблематики О. Г. Кальман і І. О. Христич 
вказують, що незважаючи на подальший розвиток 
суспільства, позитивні трансформаційні процеси, 
які відбуваються в ньому, кількість осіб які скоїли 
злочини залишається високою. Так, за їх 
дослідженнями у 1996 році у злочинних діяннях 
взяли участь 339 530 осіб (420 900 злочинів), а 
через десять років цей показник залишилася на 
рівні 214 507 осіб. Вчені також наголошують, що 
значна частина злочинців вже притягнуті до 
кримінальної відповідальності. Кількість засуджених 
у 1990 р. складала 104 199 осіб, у 1996 р. – 
242 124, а у 2006 р. – 160 900. Найчастішими 
злочинами є крадіжки (131 174), пограбування 
(41 657), хуліганство (13 371), шахрайство 
(16 160). Останнім часом стало «популярним» 
викрадення людей з метою викупу (233 випадки). 
Так, у 2006 р. до покарання, не пов’язаного з 
позбавленням волі, було притягнуто 25,4 тис. осіб. 
У структурі видів покарання частка засуджених, 
до яких суди застосовували покарання 
альтернативні позбавленню волі, збільшилася: у 
2004 р. – 11,6 %; у 2005 р. – 13 %; у 2006 р. – 
15,8 %. Зокрема, штраф, як основне покарання, 
накладено на 14,2 тис. осіб, або на 8,8 % від 
загальної кількості засуджених, що на 21,7 % 
більше, ніж у 2005 р.; арешт застосовано майже до 
2 тис. осіб, або 1,1 %; обмеження волі – до 3,4 тис. 
осіб, або 2,1 %. Громадські роботи призначено 
3,9 тис. осіб, що на 14 % більше, ніж у 2005 р. Їх 
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частка від загальної кількості засуджених 
становила 2,4 % [6, с. 52; 3, с. 89]. 

Аналізуючи криміногенну ситуацію у 
Миколаївській області зазначимо, що серед 
різноманітних правочинних діянь та адміністра-
тивних порушень значне місце посідають 
хуліганство (в т.ч. групове) (біля 5,5 тис. проявів), 
насильство в сім’ї (біля 3 тис. випадків), п’янство. 
Значним є прояв злочинності у стадії алкогольного 
сп’яніння (більше 1000). Доречно відмітити той 
факт, що на 90-ті років минулого століття 
припадає пік економічної нестабільності, а на її 
фоні різке зростання наркоманії, пияцтва та 
алкоголізму. Так, у Миколаївській області 
кількість зареєстрованих осіб споживаючих 
наркотики (а це в основному люди молодого віку) 
становила у 1999 році 4 532 особи [12, с. 121], 
алкоголіків – майже 1000 тис. осіб. Як відомо 
надмірне вживання спиртових напоїв сприяє 
поширенню злочинності. За дослідженнями 
професора А. Ф. Кисельова та головного лікаря 
обласного наркологічного диспансера П. І. Римара 
починаючи з 1988 року у Миколаївській області за 
статистикою більше 80 % людей у віці 12-22 роки 
вживають алкогольні напої, щороку реєструвалося 
до 5 випадків підліткового алкоголізму. Середній 
вік, по досягненню якого молодь починає вживати 
алкоголь, – 14 років. Регулярно п’ють пиво, вино, 
горілку 33 % юнаків та 20 % дівчат. Наприклад, 
пиво вживає кожен третій підліток у віці 12 років, 
а у 13 років – більше 60 %. За дослідженнями 
вчених зловживають алкоголем майже 16 % учнів 
загальноосвітніх шкіл, 24 % – ПТУ, біля 34 % – 
студентів технікумів і коледжів, більше 33 % – 
студентів ВНЗ. В Україні 40 % підлітків вживають 
алкогольні напої принаймні 1 раз на місяць. Як 
відомо значна частина злочинів здійснюється 
молодими людьми в алкогольному та наркотичному 
дурмані. До 70 % молодих людей, які скоїли 
протиправні дії, перебували у нетверезому стані та 
в групі. [11, с. 244]. 

Зазначимо, що для групової злочинності 
неповнолітніх характерна підвищена латентність, 
оскільки багато злочинів, які скоюють неповнолітні, 
дорослими сприймаються як пустощі через 
соціальну незрілість (наприклад, крадіжки у сім’ї, 
сусідів, навчальних закладах, хуліганські бійки, 
відбирання грошей і речей у молодших). На такі 
види злочинності частіше не звертається достатньо 
уваги, тому реальнішим є облік тяжких 
насильницьких і насильницько-корисливих злочинів, 
які скоюють неповнолітні (вбивства, тілесні 
ушкодження, зґвалтування, хуліганства, розбійні 
напади). Таких серед урахованих статистикою 
понад 50 % [13].  

За дослідженням А. Ю. Дроздова та І. В. Кова-
ленко найхарактернішими особливостями групової 
злочинності серед неповнолітніх є:  

 групові злочини в своїй більшості мають 
корисливі мотивації; 

 злочинність неповнолітніх має тенденцію 
до «омолодження». За даними спостережень, 
одну п’яту суспільно небезпечних діянь 

неповнолітніх вчиняють малолітні, тобто особи, 
яким не виповнилось 14 років і які не є суб’єктами 
злочину; 

 за два останні десятиріччя набули 
поширення групові «нетрадиційні» злочини, такі 
як ритуальні вбивства, акти вандалізму тощо 
[8, c. 58]; 

 існує тенденція до зниження порогу 
мотивації при скоєнні злочинів – часто привід є 
невагомим, або його може взагалі не бути. Дана 
особливість є однією з найбільш характерних для 
груп неповнолітніх злочинців і супроводжується 
виключною жорстокість та цинізмом; 

 злочинність неповнолітніх в більшості 
супроводжується немедичним вживання наркотиків, 
пияцтвом, проституцією, поширення венеричних 
хвороб, СНІДу; 

 спостерігається об’єднання неповнолітніх 
з дорослими злочинцями, які стають керівниками, 
порадниками і навіть співвиконавцями злочинів, 
що зумовлює збільшення складу криміногенної 
групи та залучення неповнолітніх до більш 
тяжких злочинів; 

 у злочинних угрупуваннях неповнолітніх 
збільшується питома вага дівчат та їх участь у 
тяжких злочинах (розбійницьких нападах, 
зґвалтуваннях і навіть вбивствах); 

 кримінальні групи досягають кількох 
десятків членів, з міцною дисципліною й 
ієрархією, плануванням злочинницької діяльності 
та розподілом обов’язків [4, c. 96]. 

 Таким чином, можна виділити основні 
типи неповнолітніх злочинців, які складають 
криміногенні групи:  

 позитивно спрямовані особи, які скоюють 
злочин з легковажності, а також через випадковий 
збіг обставин; 

 особи, яких до злочину призвела ситуація, 
що виникла в результаті нестійкості загальної 
спрямованості та орієнтованості особи; 

 особи , які мають перед кримінальний 
досвід (негативно спрямовані); 

 антисоціально спрямовані особи (ті, які 
мають кримінальний досвід) [2, с. 480]. Як ми вже 
зазначали причинами скоєння злочинів 
неповнолітніми є негативні явища і процеси, що 
відбуваються у суспільстві на макро- та мікрорівні. 
Але з урахуванням особистості неповнолітнього 
вони мають певну специфіку, що пов’язана з 
особливостями соціально негативних потреб та 
інтересів неповнолітніх правопорушників. Такої ж 
думки дотримуються Д. І. Амінов, В. І. Гладких, 
А. Ю. Голодняк, які вважають основними 
причинами високого рівня групової злочинності є: 

 неорганізованість сфери дозвілля у 
життєдіяльності підлітків; 

 слабка реакція на факти передзлочинної та 
злочинної поведінки неповнолітніх; 

 бажання утвердитись, романтизм, інтерес 
до забороненого «плоду»; 

 бездоглядність, відсутність належного 
контролю з боку сім’ї та освітніх установ за 
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поведінкою, зв’язками, проведенням часу 
неповнолітніх; 

 безпритульність неповнолітніх потерпілих, 
яка сприяє створенню ситуації та приводів для 
злочинів; 

 розпад системи працевлаштування підлітків; 
 низький рівень роботи освітніх установ 

(формалізм, нечесність, непрофесіоналізм, нехту-
вання індивідуальним підходом до виховання та 
навчання тощо); 

 тривала відсутність занять у неповно-
літніх, які залишили навчання, також зумовлює 
виникнення антигромадських поглядів і звичок, 
які можуть реалізуватися в ситуативних злочинах 
або спричинити входження до злочинної групи. 

 проникнення в середовище молоді 
стандартів буденної поведінки, не сумісних з 
ціннісними орієнтаціями нашого суспільства 
(культ сили, жорстокості, культ наркотиків, сексу 
тощо) [1, с.17]. 

Так, І. К. Андріїв доходить висновку, що крім 
вище зазначених причин слід виокремити фактори, 
пов’язані з близьким оточенням неповнолітніх: 

 відсутність (тимчасова чи тривала) у 
батьків можливості забезпечувати мінімально 
необхідні потреби дітей. У таких родинах 
виникають настрої безнадійності, соціальної 
заздрості й озлобленості через важке матеріальне 
становище. За відсутності соціальної підтримки ці 
обставини формують мотивацію злочинів – 
крадіжок, хуліганства тощо; 

 негативний вплив найближчого оточення – 
побутового, навчального, виробничого, як 
однолітків, так і дорослих  

 підбурювання з боку дорослих злочинців, 
нерідко така ситуація пов’язана з попереднім 
втягненням у пияцтво, азартні ігри, інші форми до 
злочинної антигромадської поведінки в поєднанні 
з пропагандою «переваг» життя злочинців [2, c. 471];. 

Висновки. Проаналізувавши все вище 
зазначене пропонуємо наступні профілактичні 
заходи щодо попередження та усунення 
правопорушень та злочинності серед неповнолітніх: 

1) закріплення соціальних позицій сім’ї, 
якісна зміна її ролі в суспільстві, підтримка, в тому 
числі матеріальна, сімей, які мають неповнолітніх 
дітей; 

2) організація позитивно спрямованого 
дозвілля неповнолітніх, активне залучення їх до 
занять спортом, мистецтвом, пропаганда здорового 
способу життя; 

3) збільшення частки зайнятості підлітків у 
суспільно корисних справах; 

4) правова освіта неповнолітніх щодо 
наслідків скоєння злочинів. 

На наш погляд, необхідно також виконувати 
профілактичну роботу з урахуванням типів 
злочинів, вже скоєних неповнолітніми, усуваючи 
причини й умови, що сприяли цьому. Важливою 
проблемою є профілактика рецидивної злочинності 
неповнолітніх. Так вважають 94 % респондентів, 
що взяли участь у нашому соціологічному 
опитуванні з даної проблематики. І лише 23 % з 
них впевнені, що держава спроможна подолати 
підліткову злочинність. В індивідуальній роботі 
слід використовувати методи переконання, 
примусу, контролю, надання допомоги у 
вирішенні складних життєвих ситуацій. 
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