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ВІДВЕРНЕННЯ ЗАГРОЗИ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО 
НЕВЛАШТОВАНОЇ МОЛОДІ НА ШЛЯХ ЗБАГАЧЕННЯ 

ЗАСОБАМИ КРИМІНАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА 

На рівні суспільства провідна 

роль у відтворенні корисливої 

насильницької злочинності нале

жить молоді, причому соціально 

невлаштованій її частині. Спе

цифі ка макросередовищних 
об'єктів запобіжного впливу поля

гає в наявності типових криміно

генних явищ і процесів , що існу

ють у молодіжному середовищі , 

досить вагомо впливають на бут

тя і свідомість молоді й визнача

ють ціннісні орієнтації, соціальне 

самопочуття й вибір життєвого 

шляху. Інакше кажучи , першо

чергово такому впливу підляга

ють детермінанти , що зумовлю-
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ють формування криміногенна 

орі єнтованої психології серед 

соціально невлаштованої мо

лоді щодо збагачення засобами 
кримінального насильства , а 

також зв'язок між детермінанта

ми й корисливою насильниць

кою злочинн і стю . 

Соціально невлаштована , 
низькостатусна молодь , типови

ми представниками якої є корис

ливі насильницькі злочинці , зви

чайно , частіше допускає відхи-
. . 

лення ВІД соцІальних норм пове-

дінки (правових, моральних, 

етичних) в силу своєї дезадап

тації, наростаючого соціального 
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відчуження, деформацій право

свідомості і схильності до пору

шення вимог законностІ та пра

вопорядку. Зрозуміло, що й ризи
ки криміналізації свідомості й по

ведінки представників девіантно

го молодіжного середовища 

щодо збагачення засобами кри
мінального насильства порівня

но з іншими соціальними група

ми молоді є вищими . Під ризика

ми в юридичній літературі розу

міється існування або мож

ливість виникнення ситуації, за 

якої формуються передумови 

(накопичується потенціал) запо

діяння шкоди загальносуспіль

ним інтересам . Ризик- це , так би 

мовити , потенційна загроза, що 

не досягла певного ступеня ви

раження [1, с. 33, 34]. Ризики кри
міналізації свідомості й поведін

ки деліквентної частини молоді 

зумовлені впливом поширених у 

молодіжному середовищі нега

тивних явищ і процесів , серед 

яких нашу увагу привертають 

лише ті, що найтісніше пов'язані 

з відтворенням корисливої на

сильницької злочинності . Серед 

останніх охарактеризуємо най

більш криміногенні, критична 

маса яких здатна деформувати 

суспільну свідомість і психологію 

в бік позитивного ставлення до 

збагачення засобами криміналь

ного насильства. Ідеться про не

гативний вплив алкоголізму, нар

команії, урбанізації і стихійної тру

дової міграції на формування 
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серед молоді психології збага

чення вказаними засобами. 

Нинішня політика держави 

стосовно протидії алкоголізації й 
наркотизації населення не охоп

лює всього кола проблем , щодо 

відтворення й поширення цих 

негативних явищ і процесів у 

суспільстві й молодіжному сере
довищі . Основна увага при

діляється запобіганню незакон

ному наркообігу, що випливає з 

положень Програми реалізації 

державної політики у сфері бо

ротьби з незаконним обігом нар

котичних засобів , психотропних 
речовин і прекурсорів на 2003-
2010 роки [2]. У той же час про
тиалкогольна діяльність на дер

жавному рівні позбавлена про

грамного забезпечення, здійсню

ється безсистемно й ніяк не 

сприяє позитивним зрушенням у 

попередженні цих явищ. У пра

вових літературних джерелах 

зазначається , що поширеність 

наркоманії й алкогольної залеж
ності в УІ<раїні вже набули хараІ<

теру епідемії . Щороку в закладах 

охорони здоров'я перебуває 

близько 900 тис. людей з розла

дами психіки й поведінки через 

вживання алкоголю . З урахуван

ням поправочного коефіцієнта 

ВООЗ чисельність осіб з алко

гольними проблемами становить 

близько 6,5 млн , з яких майже 

1 ОО тис. зареєстровано як вжи

ваючі психотропні речовини без 

медичного призначення [3, с. 9, 
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25]. На обліку в наркологічних 
установах МОЗ України перебу

ває понад 154 тис. людей, у 2/
3 

яких діагностовано наркоманію. 

За оцінками деяких експертів ре

альна чисельність осіб з неме

дичним споживанням наркотиків 

може сягати 1 млн [4, с. 4З5]. 

Назвемо основні напрями пере

шкоджання поширенню алкогол

ізації й наркотизації у молодіжно

му середовищі: (1) зменшення 
ризиків залучення молоді до вжи

вання психоактивних речовин; 

(2) зниження рівня вживання ос
танніх; (З) запобігання залежності 

молоді від їх вживання ; (4) ресо
ціалізація від алкоголю й нарко

тиків молоді, яка залежить. 

1. Зменшення ризиків залу
чення молодІ до вживання пси

хаактивних речовин (спиртних 

напоїв і наркотичних засобів) пе

редбачає такі заходи , як-то: 

а) покращання самопочуття мо

лоді, відвернення загрози подо

лання кризових етапів соціалі

зації, депресивних станів за до

помогою психоактивних речовин; 

б) проведення антирекламної 

кампанії щодо дискредитації вжи

вання спиртних напоїв і нарко

тиків як форми дозвілля й розваг; 
в) обмеження спонсорства про
грам культурно-видовищного і 

спортивно-оздоровчого спряму

вання з боку виробників спиртних 

напоїв; г) упровадження в загаль

ноосвітню програму навчання 

профілактичних знань про шко-
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ду здоров'ю від вживання спирт

них напоїв і наркотиків ; д) скоро

чення розмІрІв нелегального рин

ку алкогольної й наркотичної про
дукції, обмеження ·п пропозиції у 

сферах дозвілля й індустрії роз

ваг; е) перешкоджання доступ

ності психоактивних речовин ; ж) 

сприяння соціальній адаптації 
молодих людей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах 

і наражаються на небезпеку втяг

нення у процес вживання психо

активних речовин . 

2. Зниження рівня вживання 
психоактивних речовин вба
чається в наступному: а) форму

вання антиалкогольної й анти

наркотичної культури, неприйнят

ного ставлення молоді до алко

голізму й наркоманії; б) скорочен

ня незаконного наркосбігу й мас

штабів контрафактної алкоголь

ної продукції; в) посилення конт
ролю над забороною вживання 

спиртних напоїв у громадських 

місцях , припинення діяльності 

мере>І~ збуту нарІ<ОТИІ<ів і спиртних 

напоїв у навчальних і розважаль

них закладах, заборона на продаж 

спиртних напоїв у місцях масово

го відпочинку; г) розширення асор

тименту напоїв безалкогольних і з 

низьким вмістом спирту, розробка 
нових нешкідливих для здоров'я 

фармпрепаратів антидепресант

ної дії як альтернативи наркотикам 

та їх замінювачам. 

З . Запобігання залежності мо

лоді від вживання психоактивних 
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речовин здійснюється засобами 

соціально-профілактичної діяль

ності центрів соціальних служб 

для дітей, сім'ї та молоді , а також 
діяльністю закладів охорони здо

ров'я наркологічного профілю. 

Нині в Україні працюють наркодис
пансери (24 обласних і 1 республ
іканський) , 4 міські наркологічні 
заклади , 6 релігійних реабілітац
ійних підрозділів для надання до

помоги наркологічна хворим та їх 

родичам , 218 шкіл волонтерів , 

анонімні клуби для наркоманів та 

інші спеціалізовані установи [5, 
с. 21]. З метою недопущення роз
витку залежності від вживання 

психоактивних речовин серед осіб, 

які становлять групу ризику адик

тивної поведінки, пропонуємо зап

ровадити такі загальнопревен

тивні заходи: а) втілення в життя 

державної програми загальноо

бов'язкових медичних обстежень 

учнівської і студентської молоді 

щодо виявлення споживачів пси

хоактивних речовин , надання їм 

своєчасної нарІ<ологічної, психоло

го-педагогічної та іншої допомоги , 

проведення соціально-профілак

тичної роботи із цим контингентом; 

б) створення в системі навчальних 

закладів кабінетів психоемоційно
го розвантаження й надання кон
сультативних послуг наркологічно

го профілю; в) розвиток мережі й 

забезпечення діяльності служб 

соціально-профілактичної роботи 

зі споживачами психоактивних ре

човин (нині їх діє понад 220) [6], 
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мобільних консультативних 

пунктів, які на засадах анонімності 

можуть надати поради й переко

нати звернутися за кваліфікова

ною медичною допомогою; г) оп

рацювання новітніх методик проф

ілактики захворювань на алко

голізм і наркоманію (наприклад , 

замісної терапії), використання 

зарубіжного досвіду, приведення 

вітчизняної практики до міжнарод

них стандартів соціально-проф

ілактичної діяльності серед спожи

вачів психоактивних речовин та ін. 

4. Ресоціалізація молоді , за

лежної від наркотиків, здій
снюється мережею центрів «Твоя 

перемога» , створених при центрах 

соціальних служб Міністерства 

освіти і науки , молоді та спорту 

України (нині їх працює 46), соці
альними службами по роботі з 

ін'єкційними споживачами нарко
тиків (понад 200), консультативни
ми пунктами «Довіра» для спожи

вачів наркотиків (близько 60) [7, 
с. 288, 289]. Більшість із них функ
ціонують у рамІ<ах міжнародних 

проектів за фінансової підтримки 

й у співпраці з Дитячим фондом 

ООН (ЮНІСЕФ) , фондом «Від

родження», Міжнародною програ

мою «SMART», Британською Ра
дою , Християнським дитячим 

фондом та ін. [7, с. 286]. Діяльність 
перелічених структур спрямова

на на подолання епідемії ВІЛ/ 

СНІДу і профілактику наркоманії. 

Відзначається доволі широке 

охоплення молоді профілактич-
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ними програмами, докладаються 

значні зусилля до соціальної 

адаптації осіб , залежних від пси

хаактивних речовин , і повернен

ня їх до повноцінного життя [7, 
с. 288, 289]. 

Резюмуючи , зазначимо , що 

певна робота в цьому напрямку 
ведеться , хоча вона більше сто
сується боротьби з наркоманією, 

ніж з алкоголізмом . Однак споді

ватися , що з проблемою ресоці

алізаціїалкоголе-та наркозалеж

ної молоді можна справитися, 

розраховуючи на міжнародні 

гранди, мабуть, не варто . З ура
хуванням масштабів , проблеми 

алкоголізацїі й наркотизації моло

діжного середовища зупинити 

рецидив наркотизму й алкоголіз

му з боку осіб , які пройшли курс 

добровільного лікування й реаб

ілітації, в цілому по країні пооди

нокими заходами неможливо. 

Потрібні системний підхід , особ

лива увага держави до розв'язан

ня цієї соціальної проблеми. 
Запобігання урбанізації і 

стихійній внутрішній трудовій 

міграції передбачає широкий діа

пазон діяльності із соціально-еко

номічного й регіонального розвит

ку держави . Серед основних 
підходів до вирішення цих питань 

у загальносоціальних масштабах 

пропонуємо: (1) вжиття заходів 
стосовно збалансованого розвит-

. . . 
ку адмІнІстративно-територІаль-

них одиниць , що знизить обсяги 

стихійної трудової міграції; (2) оп-
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тимізацію містоутворюючого й 

містообслуговуючого комплексів 

великих міст для послаблення не

гативних урбаністичних впливів на 
приїжджих, на що звертав увагу 

В. І . Шакун [8, с. 216]; (З) легаліза

цію тіньового ринку праці в містах 

і забезпечення соціального захис
ту вільнонайманої робочої сили; 
(4) використання міжнародного 
досвіду попередження злочин

ності в міському середовищі , зок

рема, рекомендацій VIII Конгресу 
ООН по запобіганню злочинності і 

поводженню з правопорушниками 

(Гавана, 27 серпня - 7 вересня 
1990 р. ) та ІХ Конгресу ООН по 

запобіганню злочинності і повод

женню з правопорушниками (Каїр, 

29 квітня- 8 травня 1995 р.), яки

ми пропонується : а) поєднання 

розвитку інфраструктури й соц

іального обслуговування з підви

щенням рівня і якості життя меш

канців найбідніших міських районів 
і кварталів; б) зменшення розмірів 

бездоглядності й безпритульності 
серед дітей та молоді ; в) налагод-

. . 
ження партнерських ВІдносин 1 

співпраці в охороні громадського 

порядку між населенням і право

охоронцями; г) посилення ролі гро

мади в забезпеченні колективної 

безпеки за місцем проживання; 
д) інтенсифікація патрулювання 

поліцією найбільш криміногенних 

територій міста; е) розвиток сис

теми відеонагляду в громадських 

місцях та ін . [Див .: 9, с. 21-27; 10, 
с. 3-13]. 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УГРОЗЬІ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО НЕУСТРОЕННОЙ МОЛОДЕ
ЖИ НА ПУТЬ ОБОГАЩЕНИЯ ПОСРЕДСТВАМ КРИМИНАЛЬНОГО НАСИЛИЯ 

Головкин Б. Н. 
Рассматриваются вопросьІ противодействия влиянию алкоголизма, наркомании, урба

низации и стихийной трудовой миграции на формирование среди молодежи психологии обо
гащения средствами криминального насилия . 
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Ьу means of criminal violence. 
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