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Стаття присвячена аналізу соціально-демографічних ознак особистості злочинців, які вчиняють розбещення неповнолітніх. Досліджу
ються такі характеристики цих осіб, як стать, вік, освіта, сімейний стан, рід занять, наявність рідних дітей, відомості про батьків тощо. Резуль
тати дослідження базуються на авторському кримінологічному аналізі 179 кримінальних справ, зібраних у 13 областях України та м. Києві.
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Статья посвящена анализу социально-демографических характеристик личности преступников, совершающих развращение несо
вершеннолетних. Рассматриваются такие признаки этих лиц, как пол, возраст, образование, семейное положение, род деятельности, 
наличие родных детей, информация о родителях и другое. Результаты исследования основываются на авторском криминологическом 
анализе 179 уголовных дел, собранных в 13 областях Украины и г. Киеве.
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The article is devoted to analysis of socio-demographic characteristics of a criminals who commits molestation. We study characteristics 
of such persons, their gender, age, education, marital status, occupation, presence of their children, information about parents. The results of 
investigation are based on criminological analysis carried by author, who collected 179 criminal cases in 13 regions of Ukraine and city Kiev. 
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Актуальність теми. При дослідженні особистості 
злочинця, який вчиняє розбещення неповнолітніх, важ
ливого значення набуває розкриття його основних кримі
нологічно значущих особистісних рис. У сучасній кримі
нологічній науці структура особистості злочинця, з точки 
зору різних науковців, має варіативність у кількісному та 
якісному складі [1, с. 97; 2, с. 93; 3, с. 87]. На нашу дум
ку, доцільно приєднатися до точки зору тих, хто виділяє 
сім груп особистісних ознак: соціально-демографічні, 
особистісно-рольові властивості, соціально-психологічні 
якості, риси правової та моральної свідомості, психічні 
відхилення, кримінально-правові ознаки та загальнозна- 
чущі позитивні людські якості [4, с. 66].

Науковою розробкою проблеми особистості злочин
ця займалися відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, такі 
як: Ю.М. Антонян, Ю.Д. Блувштейн, М.Ю. Валуйська, 
В.В. Голіна, І.М. Даньшин, І.С. Дерягін, А.І. Долгова, 
А.Ф. Зелінський, К.Є. Ігошев, В.М. Кудрявцев, Г.Б. Ной, 
О.Б. Сахаров та інші. Але особистість злочинця, який вчи
няє розбещення неповнолітніх, у порівнянні з досліджен
ням інших категорій злочинців є недостатньо вивченою. 
Вітчизняні та зарубіжні кримінологи, психологи, психіа
три, сексологи та інші фахівці досліджували особистість 
розбещувача, але ці знання мають фрагментарний харак
тер. Довгий час кримінологічні особливості злочину, пе
редбаченого ст. 156 Кримінального кодексу України, не 
піддавалися диференційованому аналізу, оскільки вважа
лося, що вони не мають притаманних їм особливостей у 
порівнянні з іншими сексуальними злочинами проти не
повнолітніх. Тільки протягом останнього десятиріччя ця 
проблема стала привертати увагу вчених своєю специфі
кою. Дослідженню розбещення неповнолітніх присвятили 
свої наукові праці Ю.М. Антонян, В.І. Борисов, JLB. До
рогії, Г.Б. Дерягін, Н Д. Еріашвілі, JLB. Готчина, JLB. Ло- 
гінова, С.С. Косенко, М.О. Ларченко, ОД. Оберемченко,
О.В. Синьоокий та інші.

Метою статті є вивчення основних соціально-демо- 
графічних ознак особистості злочинців, які вчиняють роз
бещення неповнолітніх. Дослідження базується на автор

ському кримінологічному аналізі 179 кримінальних справ, 
зібраних у 13 областях України та м. Києві.

Виклад основного матеріалу. Згідно з результатами 
узагальнених нами кримінальних справ серед осіб, які 
вчинили розбещення неповнолітніх, переважну більшість 
складають чоловіки -  96% осіб. Решта -  жінки (4%), але 
треба зауважити, що безпосереднім виконавцем злочину 
у вивчених нами справах була лише одна жінка, інші ж 
(3,5%) виступили у ролі співучасниць злочину.

Дуже змістовним, з кримінологічної точки зору, є по
казник віку досліджуваних нами осіб, оскільки вікові по
казники є своєрідними індикаторами, які характеризують 
етапи соціалізації, зміни свідомості та діяльності особис
тості. Кожній віковій групі притаманні певні особливості. 
З віковими періодами життєдіяльності пов’язані такі озна
ки, як: освітній рівень, соціальне і матеріальне становище, 
рід занять, шлюбний стан [5, с. 121].

Відповідно до класифікації Всесвітньої організації 
охорони здоров’я з 14 до 18 років людина вважається не
повнолітньою, з 18 до 25 років -  юною, молодою -  з 25 до 
44 років, з 44 до 60 років -  середньовіковою особою, похи
лого віку з 60 до 75 років, з 75 до 90 років -  старою та осо
би віком понад 90 років визнаються довгожителями [6; 7]. 
Серед осіб, які вчинили розпусні дії, юними були близь
ко 17,6%, молодими -  приблизно 56%, особи середнього 
віку -  20,7% злочинців, у похилому віці вчинили злочини 
5,2% осіб, у старечому віці -  приблизно 0,5%.

У юному віці людина активно реалізує свій особис- 
тісний потенціал у різних сферах життєдіяльності, вона 
активно залучається до сфери виробництва, створення 
власної сім’ї та виховання дітей. У цей період відбуваєть
ся становлення особистісної самостійності, незалежності 
та досягнення успіху в певних видах діяльності. Аналіз 
отриманих даних дозволяє зробити висновок, про те, що 
найвищою злочинною активністю характеризуються осо
би 25-44 років (56%), що обумовлено найвищим рівнем 
соціальної та фізичної активності людини у цей період 
життя. Успішна самореалізація у житті та родині справляє 
позитивний вплив на характер та емоційний стан особис-
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тості. Конфліктні життєві ситуації, кризи, втрата здоров’я 
та накопичення проблем призводять до підвищеної дра
тівливості, тривожності, озлобленості та агресивності 
людини. Серед криз виділяють: вікові (нормальні та ано
мальні), кризи середини життя, спустошеності та нереалі- 
зованості в житті, небажана зміна особистісних ролей та 
втрата особистісної автономії [8]. Як наслідок, негативні 
чинники призводять до відчаю, депресії, неправильного 
та деструктивного сприйняття світу, соціальної ізоляції та 
деградації особистості, -  все це може сприяти розвитку у 
людини різних патологій, у тому числі сексуальних.

Друге місце за віковою розповсюдженістю посідає се
редній вік -  20,7%. Ці особи характеризуються тим, що у 
нормі розвитку праця стає для них найважливішим дже
релом людських почуттів, і від її успішності залежить і 
побутове, і морально-психологічне благополуччя. Емоції 
(як позитивні, так і негативні), пов’язані з ходом трудової 
діяльності, успіхами або невдачами, відіграють у житті 
людини дуже важливу роль та істотно позначаються на її 
загальному емоційному стані, настрої [9].

Після 60 років злочинна активність, яка виражається у 
вчиненні злочину, передбаченого ст. 156 Кримінального ко
дексу України, знижується, але не зникає взагалі. У період 
старіння розвиток та функціонування духовної, інтелекту
альної, емоційної, фізичної сфер людини набувають спе
цифічного характеру. На цьому віковому етапі особистість 
припиняє трудову діяльність, обмежуються її соціальні кон
такти, спостерігаються зміни у її Я-концепції та поведінці, 
людина помітно втрачає фізичну силу, енергійність, погіршу
ються її здоров’я та психофізіологічні показники [ 10, с. 180]. 
Можливе виникнення різних відхилень особистості (не
врози, психопатії), які обумовлені як соматичними, так і 
психологічними змінами функціонування організму. Сексу
альні стосунки людей похилого віку є малодослідженими. 
За умов фізіологічної нездатності до нормального статево
го життя літні люди можуть болісно переживати старість, 
і тоді проявляється агресивність, егоїстична спрямованість 
їх особистості на задоволення власних інтимних бажань на
віть тоді, коли це може нанести фізичну чи психічну шкоду 
іншим. Все це призводить до того, що особи віком від 60 
років та старше обирають своїми жертвами малолітніх осіб, 
які через свій вік не здатні усвідомлювати ненормальну по
ведінку «дідусів» по відношенню до них. Особи похилого 
віку, частіше за все, реалізують свій злочинний умисел у 
формі «гри», під час якої пропонують потерпілим здійсню
вати різні маніпуляції з їх статевими органами. За резуль
татами нашого дослідження серед осіб, які вчинили розбе
щення неповнолітніх, старше 60 років було 5,2%.

Освіта значною мірою обумовлює процес розвитку та 
становлення людини як особистості, забезпечує формуван
ня її духовності, світогляду, ціннісних орієнтацій, мораль
них принципів та установок. Тому дані про освіту також є 
важливими для кримінологічної характеристики особис
тості злочинця. Так, серед осіб, які вчинили злочин, перед
бачений ст. 156 Кримінального кодексу України, найчасті
ше - у  33,2% випадків -  зустрічаються особи, які отримали 
спеціально-технічну освіту. Повну середню освіту мають 
28,5% осіб, а 22,7% злочинців -  неповну середню освіту. Ці 
особи не продовжували навчання та не займалися суспіль
но корисною працею. Злочинці з вищою освітою та непо
вною вищою освітою становлять відповідно 8,8% та 3,1%. 
Не отримали навіть базову середню освіту і практично не 
вміли читати та писати 3,6% розбещувачів.

Розподіл досліджуваних осіб за родом занять має та
кий вигляд: 52,3% з них ніде не працювали, не навчали
ся та не займалися підприємницькою діяльністю, але при 
цьому є працездатними. Ці особи мали власний будинок 
із земельною ділянкою, яка і була їх основним джерелом 
існування. Вони характеризувалися наявністю проблем 
із працевлаштуванням або свідомим бажанням вести па
разитичний спосіб життя. Відсоток робітників становить

другу позицію -  24,9%, кількість пенсіонерів -  11,4%, 
приватних підприємців -  5,7%. Незначний показник скла
дають студенти (учні) -  3,1%, викладачами були лише 
1,6% засуджених.

Наявність сім’ї справляє позитивний вплив на пове
дінку людини і є одним із загальносоціальних чинників 
запобігання злочинності. За результатами авторського до
слідження отримані такі дані: майже половина -  47,7% 
не були одружені (заміжні), одружені (заміжні) -  27,5%, 
розлучені -  16,1%, у фактичних шлюбних стосунках зна
ходилися 8,3% злочинців, а 0,5% -  вдівці. Отже, нами 
встановлено, що майже половина злочинців, які вчинили 
розбещення неповнолітніх, були позбавлені таких сімей
них цінностей, як відчуття домашнього комфорту, любові, 
взаємоповаги та почуття значущості для своєї сім’ї, регу
лярних статевих стосунків тощо, і це стало однією з об
ставин, які обумовили вчинення злочину, передбаченого 
ст. 156 Кримінального кодексу України.

Ставлення до сімейних цінностей осіб, які вчинили роз
бещення неповнолітніх, певною мірою характеризується 
наявністю (відсутністю) у них дітей. 39,4% осіб, які вчини
ли розбещення неповнолітніх, не мали рідних дітей, щодо 
23,3% винних відомості відсутні, одну власну дитину ма
ють 26,4% осіб, двох дітей -  7,3%, трьох і більше -  3,6%.

Згідно з нашими даними у 21,2% випадків розбещення 
вчиняється батьками, вітчимами, співмешканцями мате
рів та дідусями. Щодо власних дітей або онуків вчиняли 
злочини відповідно 9,8% та 2,6%. Заслуговує на увагу той 
факт, що злочинці, які мають рідних дітей, обирають свої
ми жертвами дітей такого ж віку, що і власні.

Не можна не погодитися з тими авторами, котрі вва
жають, що настанови, світосприйняття та уявлення про 
норму поведінки на все наступне життя формуються у ро
дині [11, с. 59; 5, с. 262]. Але нами з’ясовано, що при роз
слідуванні розбещення неповнолітніх вивченню первин
ної соціалізації злочинців не приділялася належна увага 
(відомості були відсутні у 73,1%). У 9,3% випадків було 
встановлено, що майбутні злочинці виховувалися матір’ю 
одноособово. У повних сім’ях проживали 8,3% осіб, у 
державних установах -  3,6%. Виховання матір’ю та вітчи
мом здійснювалося у 2,1% випадках, бабусею та дідусем -
1,6% осіб, тільки батьком -  1%, батьком та мачухою або 
іншими родичами -  по 0,5% засуджених.

У вивчених нами документах у 91,7% справах була 
відсутня інформація про наявність або відсутність алко
голізації батьків злочинців. Тільки у 2,1% справ містилася 
інформація про те, що спиртні напої вживали обоє батьків, 
лише батько -  у 1%, а у 5,2% зазначалося, що батьки ал
коголь не вживали. У жодному документі не було зафіксо
вано відомостей щодо наявності чи відсутності судимості 
батьків засуджених та перебування їх на обліку у диспан
серах.

Також у переважній більшості справ -  у 77,2% -  була 
відсутня інформація про ступінь благополучності батьків
ської родини злочинця. У 16,1% родина батьків, винних у 
вчиненні розпусних дій щодо осіб, які не досягли шістнад
цятирічного віку, характеризувалася як благополучна, як 
неблагополучна -  у 6,7%.

Превалююча кількість осіб, які вчинили розбещення 
неповнолітніх, мали громадянство України -  92,7%. Гро
мадянство РФ мали 3,1% винних, громадянство Узбекис
тану -  3,1%, апатридами були 1% осіб.

За національною приналежністю, так само, абсолютна 
більшість злочинців є українцями (79,8%), на другому міс
ці -  росіяни (11,9%), інші національності -  8,3% -  пред
ставлені узбеками, молдованами, гагаузами, болгарами, 
романською народністю, румунами та арабами.

Висновки. Підсумовуючи викладене стосовно соці- 
ально-демографічної складової особистісної характерис
тики тих, хто вчиняє розбещення неповнолітніх, можна 
констатувати, що це переважно чоловіки молодого віку
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(25-44 роки), які мають спеціально-технічну освіту, пра
цездатні, але ніде не працюють і не навчаються, ведуть па
разитичний спосіб життя. Відсутність постійної роботи, 
власної сім’ї та соціально-корисних зв’язків обумовлюють 
їх схильність до асоціального способу життя, що може ви
ражатися у бажанні безкоштовних розваг та задоволенні 
примітивних вітальних потреб шляхом обрання жертвами 
осіб, які за своїми фізичними та інтелектуальними якос
тями не можуть чинити належний опір злочинному пося
ганню.

Аналіз соціально-демографічних ознак особистості 
злочинця, який вчиняє розбещення неповнолітніх, дозво
ляє простежити зв’язок умов соціалізації особистості та 
формування її життєвих принципів і настанов, ставлення 
до загальнозначущих людських цінностей, способи вза
ємодії з іншими членами суспільства, особливості задово
лення базових потреб тощо. Розкриття цих взаємозв’язків 
та взаємозалежностей надасть можливість розробки та 
впровадження ефективного комплексного механізму запо
бігання вчиненню досліджуваного злочину.
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