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зЛочИННосТІ НЕПовНоЛІТНІХ

У наш час злочинність неповнолітніх є найбільш актуальною проблемою в Українській дер-
жаві, що передусім пояснюється тим, що молодь є майбутнім держави, а тому повинна жити 
в правових рамках. 

Неповнолітні особи є зазвичай дуже перспективним середовищем для впливу злочинних 
організацій та швидко піддаються негативному впливу з боку оточуючого середовища.

Основними причинами й умовами злочинів серед неповнолітніх на сьогоднішньому етапі 
є відсутність батьківської уваги до виховання дітей у зв’язку з вимушеною необхідністю більше 
часу віддавати роботі (у т. ч. перебуваючи за кордоном), а не сім’ї; негативний вплив у найближ-
чому оточенні – побутовому, навчальному, виробничому з боку однолітків чи дорослих; незайня-
тість та непрацевлаштованість неповнолітніх після закінчення навчального закладу; вади у робо-
ті правоохоронних органів та соціальних служб держави; негативний вплив ЗМІ [1, c. 222].

Злочинність неповнолітніх є частиною загальної злочинності, проте її суб’єктами є особи від 
14 до 18 років. На злочинність неповнолітніх впливають нестабільність інституту сім’ї, культи-
вування жорстокості, безробіття та незайнятість серед молоді.

Статистика кількості злочинів, вчинених неповнолітніми, є наступною: 2013 р. – 7360, 2014 р. – 
5835, 2015 р. – 6334. Якщо говорити саме про Харківську область, то впродовж 2015 р. неповно-
літніми вчинено 436 злочинів, а у 2014 р. – 539 [2, c. 155].

Неповнолітні злочинці характеризуються такою рисою, як деформація правової орієнтації та 
моральності. Вони постійно демонструють свою зневагу до існуючих у суспільстві правил та 
норм, вживають алкоголь, наркотичні засоби. Такі особи часто займаються жебрацтвом, мають 
ранні статеві зв’язки, штучно створюють конфліктні ситуації.

Злочинність неповнолітніх відрізняється від злочинності дорослих своєю мотивацією. Дуже 
часто злочинні дії відбуваються просто на ґрунті прагнення самоствердитись, наслідування не-
гативних авторитетів, бешкетництва.

На жаль, в останні роки інтенсивно зростає кількість злочинів, вчинених неповнолітніми 
з певними аномаліями психіки. Проте слід звернути увагу на те, що більшість з цих злочинців 
мають нестійкі психічні захворювання, психопатичні риси та залишкові явища після перенесених 
психічних травм. На ці травми впливають несприятливі умови життя та виховання. 

Автор розділу «Злочинність неповнолітніх та її запобігання» в підручнику «Кримінологія» 
О. Ю. Шостко виокремлює такі типи неповнолітніх злочинців: 

1) випадковий (характеризується тим, що неповнолітній є абсолютно слухняний та адекватний, 
проте, потрапивши у певну ситуацію, в силу легковажності та збігу обставин вчиняє протиправне 
діяння);

2) ситуаційний (характеризується тим, що легковажно ставиться до соціальних норм, підліток, 
який вперше вчинив злочин);

3) нестійкий (підліток не має своєї чіткої життєвої позиції і, потрапляючи у складну ситуацію, 
вчиняє злочин);
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4) злісний (неповнолітній має постійну, стійку антисуспільну та антиправову спрямованість, 
яка є домінуючим фактором при виборі поведінки у певній ситуації) [7, с. 371].

Злочинності неповнолітніх притаманна підвищена латентність. Це можна пояснити тим, що 
дорослі часто сприймають такі злочини не як злочини, а як пустощі, не придають цьому важливої 
ролі, а як це часто буває – співчутливо ставляться до неповнолітніх злочинців, прагнучи вберегти 
їх від кримінальної відповідальності. 

Злочинність неповнолітніх є великою проблемою для всього суспільства, тому потребує 
комплексних заходів для активної та ефективної протидії їй. 
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КІБЕрзЛочИННІсТЬ:  
сУчАсНИЙ сТАН ТА ШЛЯХИ її ПроТИДІї

Терміни зі словом «кібер-» ще не отримали сформованого загальновизнаного значення ні на 
науковому, ні на нормативно-правовому рівні та залишаються предметом відкритої дискусії. За-
конодавством України поки що не передбачено ані терміна «кіберзлочинність», ані терміна «кі-
берзлочин». Європейська конвенція про кіберзлочинність, що була ратифікована Україною 
у 2005 р., не надає також такого визначення. На сьогодні кіберзлочини створили особливу загро-
зу безпеці і складають 30–40 % від загальної кількості вчинених у світі злочинів. 

Аналіз даних офіційної статистичної звітності за 2014–2016 рр. свідчить про тенденцію 
стабільного та стрімкого зростання рівня кіберзлочинів. «Щорічна кількість злочинів збільшу-
ється в рази», − констатує начальник кіберполіції України Сергій Демедюк. У 2014 р. відомство 
зареєструвало 4800 злочинів у сфері IT, у 2015 р. – 6025. За його словами, у 2016 р. відомство 
вже розслідувало та направило до суду обвинувальні акти у 1500 провадженнях, тим часом як 
у 2014 р. їх було 1700, а в 2015 р. – 2100 [1]. Звичайно, що як з кожним роком зростає кількість 


