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1. Делінквентна поведінка: основні дефініції. 

Дитяча злочинність – негативне соціально-правове явище, яке включає 

всю сукупність фактично здійснюючих неповнолітніми протиправних дій, за 

які передбачена законом кримінальна відповідальність. 

До причин росту злочинності серед неповнолітніх можна віднести: 

безконтрольність продажу алкогольних напоїв дітям, неблагополуччя в сім'ї, 

насильство, аморальний спосіб життя батьків, комерціалізація центрів 

дозвілля, відеотек, ігрових залів спонукають підлітків на здійснення злочинів 

з метою отримати гроші. Підлітки, які залишили школу і ні де не працюють, 

швидко підпадають під увагу кримінальних груп. 

Отже, дитяча злочинність як негативне суспільне явище існує і усіх 

країнах. Порушення норм поведінки у дітей та підлітків, які призводять до 

кримінальної відповідальності, виникають з різних причин. Але як наслідок 

суспільство втрачає в них повноцінну зміну поколінь. 

Делінквентна поведінка - різновид девіантної поведінки, сукупність 

протиправних вчинків та злочинів, які не відповідають формально 

зафіксованим соціальним та юридичним нормам. Делінквент 

(правопорушник) - неповнолітній з соціальними відхиленнями у поведінці, 

який здійснює вчинки, заборонені діючим ; законодавством та іншими 

нормативними актами. Це в основному психічно і фізично здоровий учень з 

певним негативним життєвим досвідом, деформованими соціально-етичними 

знаннями, нездоровими звичками та потребами, зіпсований неправильним 

вихованням чи асоціальним впливом певного середовища. 

 

2. Форми делінквентної поведінки. 

Всі правопорушення поділяються на проступки (провини) та злочини. 

Проступок - це протиправні дії, що регулюються нормами 

адміністративного, цивільного, трудового та іншими галузями права. 

Види проступків неповнолітніх: 



- агресивно-насильницька поведінка (кривдження інших, бійки, 

лихослів'я тощо); 

- корислива поведінка (здирництво, мілкі крадіжки, викрадання 

автотранспорту тощо); 

- бродяжництво. 

До протиправних дій відносять поступки, правопорушення та злочини. 

Серед типових проступків неповнолітніх виокремлюють лихослів'я, 

систематичне порушення дисципліни в школі, бійки з однолітками, 

бешкетування. 

Правопорушення – це порушення адміністративних та правових норм, 

які проявляються через дрібні крадіжки, задирництво, викрадення 

транспортних засобів, хуліганство. 

Злочин - протиправне, суспільне небезпечне діяння, що класифікується 

за певними нормами кримінально-процесуального права (згвалтувння, 

вбивство, нанесення значних тілесних пошкоджень тощо). 

Передумовою делінквентної поведінки є важковиховуваність. Термін 

"важкий учнь", "важковиховуваний" характеризує дітей з негативним 

ставленням до навчання та норм моральної поведінки. 

Важковиховуваними в непатологічному плані є в цілому повноцінні діти 

з деякими відхиленнями у фізичному здорові, дещо розладаною чи 

ослабленою нервовою системою внаслідок дай психотравмуючих факторів. 

В їхній поведінці можуть спостерігатися неадекватні реакції, надмірна 

агресивність, лицемірство, розбещеність, озлобленість, заздрість. Найбільш 

характерними проявами важковиховуваності дітей є ледарство, схильність до 

безцільного проведення часу, безвідповідальність, неорганізованість, 

неуважність, емоційна нестійкість, слабка спроможність до опору 

негативному впливу інших. 

З точки зору медичної психологи відхилення у поведінці неповнолітніх 

поділяють на патологічні (хворобливі) і непатологічні. Важковиховуваними в 

непатологічному плані є в цілому повноцінні діти з деякими відхиленнями у 

фізичному здоров'ї, дещо розладнаною чи ослабленою нервовою системою 

внаслідок дій психотравмуючих факторів. В їхній поведінці можуть 

спостерігатися неадекватні реакції, надмірна агресивність, лицемірство, 

розбещеність, озлобленість, заздрість. Найбільш характерними проявами 

важковиховуваності дітей є ледарство, схильність до безцільного проведення 

часу, безвідповідальність, неорганізованість, неуважність, емоційна 

нестійкість, слабка спроможність до опору негативному впливу інших. 

Психологи виокремлюють такі групи делінквентних осіб:  

1) індивіди, які здійснюють правопорушення під впливом певних 



обставин чи оточуючих людей;  

2) особи достатнім рівнем правосвідомості, але пасивним ставленням до 

інших порушників; 

3) люди, що випадково чинять правопорушення; 

4) особи, що свідомо порушують правові норми. 

Протиправна поведінка - така поведінка особистості, яка порушує 

встановлені суспільством та закріплені в нормативних документах юридичні 

норми і об'єктивно наносить шкоду окремим людям, спільнотам, установам, 

суспільству в цілому. 

Поняття "протиправна поведінка" поєднує в собі злочинну поведінку, 

яка зводиться до порушення кримінального (карного) законодавства, і 

делінквентну - порушення некарних юридичних норм. 

 

3. Особливості делінквентної поведінки. 

Во-первых, это один из наименее определенных видов отклоняющегося 

поведения личности. Например, круг деяний, признаваемых преступными, 

различен для разных государств, в разное время. Сами законы неоднозначны, 

и в силу их несовершенства большая часть взрослого населения может быть 

подведена под категорию «преступников», например по таким статьям, как 

уклонение от уплаты налогов или причинение кому-либо физической боли. 

Аналогично этому, все знают, что лгать нельзя. Но человек, говорящий 

правду всегда и везде, невзирая на обстоятельства, будет выглядеть более 

неадекватным, чем тот, кто лжет уместно. 

Во-вторых, делинквентное поведение регулируется преимущественно 

правовыми нормами — законами, нормативными актами, дисциплинарными 

правилами. 

В – третьих, противоправное поведение признается одной из наиболее 

опасных форм девиаций, поскольку угрожает самим основам социального 

устройства — общественному порядку. 

В – четвертых, такое поведение личности активно осуждался и 

наказывается в любом обществе. Основной функцией любого государства 

является создание законов и осуществление контроля за их исполнением, 

поэтому в отличие от иных видов девиаций, делинквентное поведение 

регулируется специальными социальными институтами: судами, 

следственными органами, местами лишения свободы. Наконец, в-пятых, 

важно то, что противоправное поведение по своей сути означает наличие 

конфликта между личностью и обществом — между индивидуальными 

стремлениями и общественными интересами.  

 



4. Чинники протиправної поведінки неповнолітніх. 

Умовою виправлення та ресоціалізації підлітка, який скоїв 

правопорушення, є подолання чинників, що негативно впливають на 

розвиток його особистості, призвели до формування у нього протиправної 

поведінки та заважають його соціальній адаптації. 

Протиправна поведінка є наслідком неспроможності або небажання 

окремої людини знайти дозволений юридичними нормами спосіб 

задоволення власних потреб. Сучасна наука відкидає уявлення про 

зумовлену природою схильність окремих людей до протиправної поведінки. 

Причини протиправної поведінки слід шукати в соціальних умовах існування 

людини і в особистих рисах, що знижують адаптивні можливості людини, 

насамперед, в її мотиваційній сфері, Ціннісних орієнтаціях, особливостях 

емоційно-вольової та інтелектуальної сфери. Соціальні проблеми, з одного 

боку, породжують складні життєві ситуації, при розв'язанні яких людина 

порушує правові норми, а іншого — впливають на формування особистості 

людини. 

 

Особистісні ж якості людини ускладнюють оцінку ситуації, не дають їй 

змоги прийняти адекватне рішення, свідомо управляти своєю поведінкою, 

протистояти негативному впливові інших осіб. 

Серед соціальних чинників правопорушень можна назвати такі: 

— загострення соціальних проблем (зниження життєвого рівня 

проблеми зайнятості та працевлаштування, забезпечення житлом тощо); 

— недосконале законодавство; 

— недоліки у роботі правоохоронних органів; 

— неефективна робота установ соціально-культурної сфери, обмежені 

можливості для змістовного проведення дозвілля; 

— недоліки виховної роботи в освітніх закладах; 

— демонстрація насильства, романтизація кримінального способу життя 

в програмах 3МІ, в сучасному масовому кінематографі та популярній музиці; 

— низький рівень правової, педагогічної культури населення; 

— поширення зловживання алкоголем, наркотичними речовинами; 

— недостатній рівень соціального захисту населення; 

— недоступність соціально-психологічної допомоги широким верствам 

населення тощо. 

Названі чинники так чи інакше впливають на життя всіх людей та 

призводять до поширення злочинної поведінки як соціального явища-

Формуванню протиправної поведінки з боку конкретної дитини, насамперед, 

сприяють особливості її мікросередовища (сім'ї, навчального закладу, 



неформальної групи), зокрема такі, як перебування в криміногенному 

оточенні, виховання в проблемних і кризових сім'ях, відсутність 

індивідуального підходу до проблемної дитини у навчально-виховних 

закладах, негативний вплив асоціальних груп однолітків. 

Серед чинників, що пов'язані з сім'єю дитини, і призводять до її 

соціальної дезадаптації, можна виділити такі: 

— безпосереднє залучення дитини до кримінальної діяльності, 

виховання її у дусі асоціальних цінностей; 

— жорстоке поводження з дитиною, вчинення щодо неї насильницьких 

дій, жорсткі методи виховання; 

— недостатня увага з боку батьків до дитини, її виховання, задоволення 

її потреб, нехтування її інтересами; 

— відсутність у сім'ї матеріальних умов для повноцінного розвитку, 

життєдіяльності та виховання дитини;  

— доручення виховання дитини педагогічно некомпетентним особам 

(наприклад, старшим дітям), а також особам, що мають обмежені можливості 

щодо педагогічного впливу на дитину (особам похилого віку, сусідам, 

знайомим тощо); 

— перенесення дорослими на дитину агресії, спричиненої якимись 

іншими проблемами; 

— залучення дитини до конфліктів між батьками, конкуренція між ними 

через дитину, атмосфера емоційного напруження, взаємної неприязні; 

— неадекватний стиль виховання та порушення педагогічної позиції 

батьків у благополучних сім'ях (гіперпротекція, гіпопротекція, емоційне 

нехтування дитиною тощо); 

— неприйняття вікових змін у дитині в підлітковому віці – неврахування 

батьками вікових потреб підлітка, висування вимог до його поведінки та 

використання прийомів виховання, що не відповідають підлітковому віку. 

Наслідком впливу вказаних чинників може бути незадоволеність фізичних і 

соціальних потреб дитини; формування у дитини асоціальних цінностей і 

стереотипів делінквентної поведінки, загальна невихованість; педагогічна 

занедбаність, відставання в фізичному, психічному та культурному розвитку; 

підвищення загальної тривожності та агресивності дитини, формування 

комплексу неповноцінності, заниженої самооцінки, невпевненості у собі; 

низький авторитет батьків для дитини, пошук нею зразків для наслідування 

поза сім'єю; пошук дитиною захисту та підтримки в компанії однолітків або у 

сторонніх дорослих; бажання самоствердитись, привернути до себе увагу 

через ризиковані, зокрема делінквентні, вчинки. 

У навчальному закладі та у неформальному спілкуванні до соціальної 



дезадаптації дитини можуть призвести наступні чинники: 

— відсутність індивідуального педагогічного підходу до дитини з боку 

вчителів; 

— навішування на дитину ярликів «важковиховуваної», «невстигаючої», 

«нездібної» тощо; 

— цькування, таврування, нехтування вразливої або відстаючої дитини у 

групі; 

— конфлікти між угрупованнями в школі та міжособистісні конфлікти в 

шкільному класі; 

— безпосереднє залучання до кримінальної діяльності та до вживання 

алкоголю, наркотиків, токсичних речовин у неформальній групі; 

— вплив негативного лідера. 

Під впливом цих чинників дитина, з одного боку, втрачає впевненість у 

собі, стає більш агресивною і позбавляється можливостей самоствердитися в 

межах соціальних норм, а з іншого — починає орієнтуватись на асоціальні 

цінності, залучається до підліткових угруповань, де вона може очікувати на 

розуміння, захист і підтримку. 

Необхідно зауважити, що перебування у негативних мікросоціальних 

умовах далеко не завжди призводить до вказаних наслідків. Проте це у будь-

якому випадку послаблює можливості дитини адаптуватися, задовольнити 

свої потреби, подолати складні життєві ситуації. Вплив сім'ї, формальної та 

неформальної групи, здебільшого, не безпосередньо призводить до 

закріплення у підлітка протиправної поведінки, а негативно позначається на 

формуванні його особистості. 

До особистісних передумов формування протиправної поведінки 

належать такі особливості темпераменту, пізнавальної та емоційно-вольової 

сфери дитини, її характеру, світогляду, мотивації та ціннісних орієнтацій, які 

роблять її чутливою до психотравмуючих ситуацій, зменшують її здатність 

опиратися негативним соціальним впливам і знаходити правомірні способи 

подолання труднощів.  

Серед таких чинників варто виокремити: 

1. Незадоволені потреби. Правопорушення, здебільшого, спрямовуються 

на задоволення звичайних потреб людини (фізіологічних, потреби у безпеці, 

належності до групи, у визнанні, самоствердженні, самореалізації тощо). 

Отже, поштовхом до правопорушення, як правило, є не аномальність потреб, 

а неспроможність або небажання людини задовольнити звичайні потреби 

правомірним шляхом. 

2. Психофізіологічні порушення. У певної кількості неповнолітніх 

правопорушників дослідження виявляли залишкові прояви органічних 



уражень центральної нервової системи, що були наслідком уроджених і 

перенесених ними травм і захворювань. Проте причиною правопорушень, що 

вчинила дитина, стають не самі психофізіологічні порушення, а нехтування 

ними у навчанні й вихованні дитини. 

3. Дезадаптивні емоційно-вольової якості. До девіантної поведінки 

призводять емоційно-вольові якості та їх комбінації, що ускладнюють 

об'єктивну, раціональну оцінку ситуації (запальність, впертість), самостійне 

прийняття та виконання рішення (нерішучість, нестійкість, несамостійність, 

конформізм і нонконформізм), передбачають силові засоби розв'язання 

проблемної ситуації (агресивність, жорстокість). Інколи у підлітків 

делінквентна поведінка може бути наслідком невдалого бажання позбутися 

(гіперкомпенсацією) якостей, які вони вважають негативними, наприклад, 

тривожності, боязкості. 

4. Особливості розвитку пізнавальної сфери. Частина підлітків відстає у 

загальному інтелектуальному розвитку або у розвитку окремих пізнавальних 

процесів, мови, уваги внаслідок перенесених ними травм, захворювань, 

недоліків виховання. Такі діти часто не справляються з навчальними 

завданнями, мають низьку успішність у навчанні, вони не користуються 

популярністю серед однокласників, можуть стати жертвами цькування, 

глузувань. Якщо педагогам не вдасться знайти підхід до таких дітей, 

використати корекційні методики або до них будуть застосовуватись 

покарання, у таких дітей зникне бажання вчитися і може закріпитися 

комплекс неповноцінності, занижена самооцінка, репутація нерозумних, 

бажання самоствердитись або захистити себе ризикованими чи 

делінквентними діями. 

5. Педагогічна занедбаність. Якщо дитина не отримала належного 

піклування та виховання в сім'ї через девіантну поведінку батьків, 

невиконання ними своїх батьківських обов'язків або через їх педагогічну 

некомпетентність, вона може відставати від однолітків у фізичному розвитку, 

розвитку пізнавальних процесів, вольових якостей, культури, не оволодіти 

базовими знаннями та вміннями, необхідними для успішного навчання, 

спілкування в колективі, самообслуговуванні тощо. Такі діти страждають від 

стигматизації, можуть порушувати дисципліну, вчиняти протиправні дії 

через те, що просто не знають норм або не вміють іншим чином поводитись, 

задовольняти свої потреби. 

6. Стереотипи асоціальної та дезадаптивної поведінки. Деякі підлітки 

засвоюють стереотипи агресивної, аморальної, делінквентної поведінки, 

отримуючи позитивне підкріплення (заохочення) після перших, спонтанних 

спроб таких дій або спостерігаючи за успішною подібною поведінкою інших. 



7. Помилкові, хибні уявлення і переконання. До правопорушень можуть 

призводити засвоєні підлітком у дитинстві під впливом батьків або 

однолітків хибні, ірраціональні уявлення, що суперечать реальності, нормам 

права і моралі, проте поширені у певних групах. 

8. Несформованість комунікативних навичок. Деякі підлітки звер-

таються до протиправних, насамперед насильницьких, дій, оскільки не 

вміють позитивно і впевнено розв'язувати окремі ситуації у взаєминах з 

іншими людьми: аргументовано доводити свою думку, досягати 

взаєморозуміння та конструктивно розв'язувати конфлікти, входити до 

нового колективу, звертатися за допомогою або відмовлятися від прохань 

інших людей, протистояти тиску групи, маніпуляціям тощо. Якщо підліток 

зазнає невдачі в подібних ситуаціях або лише очікує на неї, він може 

застосувати насильницькі дії для досягнення своєї мети, залякування 

опонента, для зняття емоційного напруження. 

9. Невирішені особистісні проблеми, міжособистісні конфлікти. 

Внаслідок невирішення таких проблем підліток може скоїти протиправні дії 

для того, щоб відстояти свої інтереси в конфлікті, самоствердитись у своїх 

очах та в очах оточуючих, привернути до себе увагу, отримати засоби 

вирішення цих проблем (наприклад, гроші, престижні предмети), перенести 

агресію, викликану проблемами, на інших осіб або предмети. 

10. Невпевненість у собі, неадекватна самооцінка. Підліток, що має 

занижену самооцінку, переконаний у своїй некомпетентності та 

неуспішності, невпевнений у собі, може скоїти правопорушення лише тому, 

що не вірить у можливість досягнути своєї мети соціально-прийнятним 

шляхом або хоче таким чином виразити свій протест, подолати дискомфорт, 

самоствердитись. 

11. Екстернальний локус контролю. Локус контролю — схильність 

людини вбачати причини своїх дій та відповідальність за них у собі або в 

зовнішніх обставинах. Особи з екстернальним локусом контролю вважають, 

що те, що з ними відбувається, особливо неприємності, є результатом впливу 

зовнішніх сил, обставин, дій інших, а вони просто вимушені діяти таким чи 

іншим чином. Екстернальна позиція підлітка найчастіше призводить до 

скоєння правопорушення, адже він не вважає себе відповідальним за свої дії. 

12. Низький культурний рівень, несформованість соціальне корисних 

інтересів. Несформованість інтересів і невизначеність пріоритетів 

особистості може бути фоном для протиправної поведінки підлітків. Якщо 

дитина не бачить перспектив щодо власного розвитку, вона орієнтується на 

задоволення швидкоплинних потреб. Якщо у дитини не сформований інтерес 

до культури, високого мистецтва, пізнання світу, творіння прекрасного тощо, 



вона прагнутиме отримувати примітивні задоволення, засоби для яких вона 

може знайти за допомогою делінквентної поведінки. 

13. Асоціальна спрямованість особистості. У підлітка система ціннісних 

орієнтацій ще формується і є суперечливою, підліткові уявлення про 

цінності, як правило, переглядаються в юнацькому віці. Проте частину 

асоціальних цінностей підліток вже запозичив у батьків або в однолітків, з 

творів масової культури та ЗМІ. Але послідовно асоціальною ціннісна 

орієнтація у підлітка може бути лише тоді, коли він виховується в 

асоціальному середовищі. 

14. Прояви кризи підліткового віку. Ризик скоєння підлітками 

правопорушень збільшують психологічні особливості цього віку і типові 

підліткові поведінкові реакції (емансипації, групування, імітації, компенсації 

тощо), які впливають на вирішення їх проблем. Названі реакції цілком 

природні для підліткового віку, але через конфлікти з дорослими та їх 

невмілі виховні дії можуть стати причиною делінквентних учинків підлітка 

та призвести до закріплення протиправної поведінки. 

Наявність у підлітка названих ознак не обов'язково призводить до 

протиправної поведінки, проте перебіг кількох із них значно підвищує ризик 

того, що за несприятливих обставин дитина скоїть правопорушення. 

Певні особистісні якості можуть призвести до протиправної поведінки 

лише за умов асоціальної ціннісної орієнтації. Серед таких якостей можна 

назвати активність, ініціативність, кмітливість, винахідливість, 

підприємливість, лідерські якості. Проте ці самі якості можуть стати 

резервом, ресурсом для ресоціалізації, адже сприятимуть адаптації 

неповнолітнього. Важливо виявляти і підтримувати ці якості, а також шукати 

ресурси в мікросередовищі дитини; підтримку з боку батьків, членів 

розширеної родини підлітка, оточуючих, педагогів, представників 

громадських організацій тощо. 
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