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СІМЕЙНЕ НЕБЛАГОПОЛУЧЧЯ ЯК ФАКТОР ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
Анотація. Актуальність дослідження обумовлена тим, що виховання дітей у сім’ї – складний процес, що
охоплює вплив всієї атмосфери і мікроклімату сім’ї на формування дитини. Вказано, що недоліки сімейного
виховання, що посідають провідне місце в системі факторів, впливають на злочинну поведінку підлітка. Мета
статті – здійснити теоретичний аналіз сімейного неблагополуччя як фактору злочинності неповнолітніх. У
статті розглянуто причини соціальної дезадаптації дитини, пов’язані із сім’єю; охарактеризовано наслідки
негативного спливу сім’ї на становлення особистості; описано вплив сімейного неблагополуччя на злочинну поведінку неповнолітніх у взаємодії з іншими чинниками зовнішнього середовища; з’ясовано об’єктивні
та суб’єктивні обставини, що сприяють неправильному моральному формуванню особистості в сім’ї; виявлено, що сім’ї, що сприяють формуванню особистості неповнолітнього злочинця, поділяються на сім’ї з
негативною морально-правовою характеристикою батьків та сім’ї з обмеженими виховними можливостями
дорослих. Було використано методи теоретичного дослідження, зокрема аналіз соціально-педагогічної, педагогічної та психологічної літератури з метою висвітлення різних аспектів впливу несприятливого сімейного
оточення на розвиток злочинної поведінки неповнолітніх. За результатами дослідження було виявлено, що
вкрай важливим є раннє виявлення дітей, які схильні до правопорушень, та раннє втручання з метою профілактики та недопущення ситуацій, коли вони вступають в конфлікт з законом, підсилюючи виховну компетентність їхніх батьків, зменшуючи фактори, які спричинюють вразливість такої сім`ї, та допомагаючи вийти
із складної життєвої ситуації.
Ключові слова: сім’я; неповнолітні злочинність; соціалізація; сімейне неблагополуччя; профілактика
сімейного неблагополуччя.
Вступ. Сім’я займає центральне місце у формуванні особистості дитини. Вона надає дитині уявлення про життєві цінності, про те, що потрібно знати і
як себе поводити. Згідно зі ст. 51 Конституції України кожен з подружжя має рівні права і обов’язки у
шлюбі та сім’ї. Батьки зобов’язані утримувати дітей
до їх повноліття.
Найчастіше діти прагнуть наслідувати своєю
поведінкою тих, хто є для них авторитетами. Оскільки батьки найчастіше і є самими авторитетними
людьми для дитини, то вона свідомо чи підсвідомо
перейматиме культуру їхнього спілкування, світосприймання, рівень моральності та законослухняності. Тому, основний вплив на правове виховання
дитини робить сім’я.
Вивчення кримінальних справ про тяжкі злочини, скоєні неповнолітніми, свідчать, що інколи в
сім’ї створюються несприятливі умови для виховання дітей. Недоліки сімейного виховання породжують
відхилення у моральному розвитку підлітків, що у
свою чергу, призводить до вчинення правопорушень
та злочинних проявів з тяжкими наслідками.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Основні теоретичні і методологічні, наукові напрями проблеми виховання дитини в родині відображені в працях Т. Алєксєєнко, А. Бесєдіна, М. Буянова,
Р. Вайноли, Т. Веретенко, А. Грись, Я. Коменського,
Г. Костюка, А. Макаренка, Т. Спіріної, В. Сухомлинського І. Топольскової, О. Шенкевич та ін.
Найгострішою проблемою сьогодення залишається проблема злочинної поведінки неповнолітніх.
Загальнотеоретичні аспекти порушеної проблеми висвітлювались у працях таких вчених, як: В. Голіна,
І. Даньшин, І. Двойменний, А. Долгова, В. Єрмаков,
Т. Журавель, В. Кудрявцев, В. Лютий, І. Рущенко,
В. Суліцький, І. Топольскова, С. Яковенко, Н. Яковлєва та ін.
Метою статті є теоретичний аналіз сім’ї як фак© Болотна А. В.

тору злочинності неповнолітніх та обґрунтування
необхідності проведення профілактичних заходів із
сім’ями неповнолітніх, схильних до протиправної
поведінки.
Методи дослідження. З огляду на конкретизацію завдань у дослідженні використано теоретичний
аналіз науково-педагогічної та психологічної літератури, що дав змогу з’ясувати сучасні підходи дослідників до проблеми впливу сім’ї на злочинність
неповнолітніх.
Виклад основного матеріалу. Сім’я є основним
середовищем соціалізації дитини, саме в сім’ї дитина засвоює основні правила, норми та моделі спілкування. Формування передумов протиправної поведінки неповнолітніх у сімейному оточенні пов’язане
зі: складними життєвими обставинами їх рідних; порушенням структури сім’ї та негативним психологічним кліматом у сім’ях; викривленою педагогічною
позицією батьків та неадекватним стилем сімейного
виховання, низькою батьківською компетентністю
загалом; нехтуванням проблемами і потребами дитини; наявністю криміногенного досвіду у батьків або
інших членів сім’ї; вживання батьками алкоголю та
різного виду психоактивних речовин.
Дослідження засвідчили, що наявність у батька,
матері, брата чи сестри неповнолітнього судимості або притягнення членів сім’ї до кримінальної чи
адміністративної відповідальності також є значним
фактором ризику для вчинення правопорушень серед
неповнолітніх.
О.Джужа серед причин, пов’язаних із сім’єю
дитини, які призводять до соціальної дезадаптації,
виділяє: свідоме виховання дитини у кримінальному
дусі, спрямування її до антисоціальних цінностей;
жорстокі методи виховання дитини, заподіяння їй
фізичного або інших видів насильства; байдужість
до потреб та інтересів дитини; дитина стає «цапомвідбувайло» батьківської агресії; дитину виховують
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педагогічно некомпетентні особи – сусіди, люди з
особливими потребами, психічно хворі люди; маніпуляції дитиною у батьківських конфліктах; 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); незнання
вікових особливостей розвитку дитини, виховання
не відповідає її віку [4, с.227, 228].
Наслідком впливу вказаних причин, на думку
дослідниці О.Павлик, може бути незадоволеність
фізичних і соціальних потреб дитини; формування в
неї асоціальних орієнтирів і стереотипів делінквентної поведінки, загальна невихованість; педагогічна
занедбаність, відставання у фізичному, психічному та культурному розвитку; посилення 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 й підтримки в компанії однолітків або у сторонніх дорослих; бажання
самоствердитися, привернути до себе увагу ризикованими, зокрема делінквентними, вчинками [7 с.74].
Сім’ї, що сприяють формуванню особистості
неповнолітнього злочинця, поділяються на сім’ї з
негативною морально-правовою характеристикою
батьків та сім’ї з обмеженими виховними можливостями дорослих.
Сімейне неблагополуччя сприяє злочинній поведінці неповнолітніх у взаємодії з іншими чинниками зовнішнього середовища. Розглянемо також ще
один підхід до класифікації обставин, що сприяють
викривленому моральному формуванню особистості
в сім’ї.
Так, дослідниця Л.Кучерявенко умовно поділяє
їх на:
−
суб’єктивні (брутальність та неповага
батьків до особистості дитини; виховання дітей ледарями, егоїстичними самозакоханими людьми; пропагування у сім’ї антидержавних поглядів, неповаги
до прав та законності; поганий приклад членів сім’ї,
вчинення ними злочинів або інших правопорушень,
аморальний спосіб життя, постійні сварки, пияцтво,
наркоманію, проституцію; залучення неповнолітніх
дітей до антисоціальних дій та використання їх у
вчиненні злочинів);
−
об’єктивні (хвороби батьків, відсутність
когось з батьків; матеріальні негаразди, непридатні
для життя житлові умови) [5].
Серед неповнолітніх, які вчиняють суспільно
небезпечні діяння та нехтують законом, часто бувають такі, що виховуються в неповних або неблагополучних сім’ях, багато таких дітей позбавлені нагляду з боку батьків і педагогів навчальних закладів.
Відчуття непотрібності, зайвості, самотності змушує
їх залишати домівку, жити на вулиці серед «рівних».
У результаті вони вступають у недозволені зв’язки,
порушують норми суспільного життя, ніде не працюють або перебиваються випадковими заробітками.
Дослідження показують, що частіше неповнолітні злочинці виховувались в неблагополучних
сім’ях. Це прояви неповаги батьків до дітей, жорстокість стосовно них, демонстративна байдужість, пияцтво. На відміну від загально прийнятих тверджень,
неблагополучною може бути сім’я з абсолютно нормальним, навіть із високим достатком, не лише малозабезпечена. Згідно зі статистичними даними, на
сьогодні в Україні приблизно 13 тис. дітей стають
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соціальними сиротами. Відомо, що приблизно 40%
дітей, що скоїли злочин, виховувались у неповних
сім’ях, 7% ніколи не бачили своїх батьків. Негативний вплив має також розлучення батьків. В результаті діти шукають підтримку поза межами родини, і
часто знаходять її в компаніях або у дорослих з сумнівною репутацією [10, с.78].
Також неповнолітні переймають звички та модель своєї майбутньої поведінки від батьків у побутових ситуаціях, в яких вони перебувають. Часто
в цих сім’ях батьки можуть зловживати алкоголем,
наркотиками, займатися проституцією. В них відсутні (або слабко розвинені) моральні цінності та культурні традиції. Психічні розлади дітей багато в чому
є результатом і спадщиною відповідної поведінки
та життя їхніх батьків, які мають алкогольну чи (та)
наркотичну залежність (ості). Деякі сполучення психічних розладів і соціально-психологічної деформації особистості багато в чому пояснюються тим, що
причини патологічного розвитку особистості неповнолітніх полягають в асоціальності та аморальності
батьків.
Окрім того, на ризик скоєння правопорушень
неповнолітніх впливає байдужість батьків до життя
своєї дитини та обмеження часу і тем для спілкування лише побутовими питаннями також шляхом її залучення до різноманітних шкільних заходів і формування тих чи інших уподобань, захоплень.
Встановлено, що на поведінку неповнолітнього
значно впливає сімейне виховання. Якщо в родині
сварки, бійки, батьки зневажливо ставляться один
до одного і дітей, принижуючи чи ображаючи їх, це
негативно позначається на формуванні майбутньої
особистості. Наслідки можуть бути різними: від деформації морально-психологічної свідомості неповнолітніх до прямого вступу в конфлікт із законом.
Наявність у сім’ї раніше засуджених осіб також
негативно впливає на особу неповнолітніх та створює в них відчуття спадковості та неминучості іншого розвитку подій, окрім вчинення злочину. Цей факт
уже сам по собі не може не мати негативного впливу
на мотивацію поведінки неповнолітнього. Водночас,
у ряді випадків саме члени сім’ї стають підбурювачами до вчинення злочину або безпосередньо залучають (навчають) неповнолітнього члена сім’ї до цієї
протиправної діяльності.
На підтвердження наведемо думку Яковенко С.,
яка зазначає, що більшість неповнолітніх, що вступили у конфлікт із законом, не мали постійного джерела доходів або мали доходи від некваліфікованої
роботи, що свідчить про збільшення маргіналізації
суспільства. Таким чином, наявність особистісних
дефектів у неповнолітніх зумовлюється неблагополучною моральною атмосферою сім’ї, неправильною педагогічною позицією батьків, відсутністю
впливу і контролю за поведінкою дітей [10, с.31].
Як уже наголошувалося, діти у підлітковому
віці з різних причин залишають домівку, не ходять
до школи, тобто самі себе позбавляють можливості
отримувати знання, набиратися життєвого досвіду
співіснування. Низький рівень освіти та культури
особистості є наслідком морально-правової деформації, що потім у зворотному напрямку впливає на
свідомість та поведінку особи, сприяє формуванню
антигромадських поглядів, звичок злочинного прояву зовні.
Доведено, що культурно-освітній рівень неповнолітніх осіб, що вступили у конфлікт із законом,
помітно нижчий ніж у законослухняних однолітків.
Як свідчить статистика, значна частка таких осіб належить до групи педагогічно занедбаних підлітків,
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не є успішними у засвоєнні навчальної програми або
взагалі залишили школу; їх дозвілля переважно обмежене пустим вештанням (марнуванням вільного
часу), вони витрачають батьківські гроші (або здобуті протизаконним шляхом) на азартні ігри, наркотичні засоби та інші психотропні речовини тощо [9,
с.931].
Дослідження показують, що більша частина
батьків так чи інакше, не готова нести таку відповідальність, як виховання дітей. Більш того, дослідниця Т.Журавель зазначає, що в кожній десятій родині
існує несприятливий криміногенний мікроклімат. У
30-40% випадках злочинів, які скоїли неповнолітні,
було встановлено, що негативний вплив виявлявся в
сім'ї, від старших членів цієї сім'ї, які в свою чергу
вживали наркотичні речовини або ж зловживали алкоголем. Такі люди здатні залучати підлітків в групи, які мають злочинну спрямованість. Дані групи
сприяють формуванню перекручених і помилкових
моральних і правових установок в свідомості дітей
та є серйозним криміногенним фактором.
У сім'ях, де виховуються неповнолітні злочинці,
найчастіше дії батьків щодо їх виховання неузгоджені і непослідовні. Дослідження показують [8], що в
¾ випадках спостерігається споживче виховання, а в
60% в родині спостерігається атмосфера беззаконня,
ігнорування дитини, потурання.
Криміногенна атмосфера в родині, безсумнівно,
впливає на її членів. Серед неповнолітніх злочинців
майже 60% мають судимих батьків. В таких сім'ях
спостерігається жорстокість і насильство. Вивчаючи
справи про вбивства, які були здійснені безпосередньо неповнолітніми, вчені виділяють, що часті злочини спостерігаються всередині такої сім'ї та передують їм тривалі конфліктні відносини між майбутньою жертвою і неповнолітнім. У кожній четвертій
родині члени цієї родини систематично тероризували неповнолітнього та інших близьких, пиячили і
тим самим, самі спровокували злочин. У цих сім'я
спостерігається аморальність, насильство в міжособистісних відносинах як спосіб спілкування [8].
Насильство, проникаючи в життя сім'ї, не може
не надавати згубного впливу на підростаюче покоління, а саме завдає дітям серйозні психічні та моральні травми, породжує ланцюгову реакцію протиправної поведінки. Діти є найбільш незахищеною соціальною групою в силу свого віку. Уразливість дітей
до насильства пояснюється їх фізичною, психічної і
соціальної незрілістю, а також залежним, підлеглим
становищем по відношенню до дорослих, будь то
батьки, опікуни, вихователі, вчителі.
Залежно від їхнього ставлення до дитини, вона
відчуває себе або захищеною, або ні. В останньому
випадку, у неї розвивається, наростає тривожність і
потреба в захисті, іноді така сильна, що дитині доводиться мобілізувати для цього всі свої сили. Тривожність і потреба в захисті стають рисами особистості, закріплюються в характері, частково йдучи в
несвідоме. Цей догляд означає, що в подальшому
вони здатні виступати в якості мотивів поведінки прихованих, глибинних, смислових - знову-таки на
несвідомому рівні. Якщо в подальшому моральне виховання особистості неповноцінне, тривога і захист
цілком можуть проявити себе у вигляді злочину. Відчуваючи загрозу, людина починає думати, що люди,
всі або дуже багато, не гідні довіри і поваги, любові і
дружби, від них слід оборонятися будь-якими способами, в тому числі злочинними.
Отже, навколишній світ постає загрозливим,
підлим, гидким, що несе руйнування, тому і захищатися від нього слід, не дуже розбираючись в засобах.

Звідси агресія, коріння якої слід шукати в дитинстві,
коли дитина не відчувала себе захищеною ні батьками, ні іншими людьми, але ж саме тоді вона потребувала опіки, любові і допомоги так, що це наклало
відбиток на усе її життя.
Неповнолітні часто викривлено розуміють, що
значить бути дорослим, сміливим, як треба дружити.
Це, за наявності певних умов сприяє формуванню
мотивів хуліганських дій та інших злочинів і виникнення приводів для них. Сім'я в даному випадку, є
тим початком, яке повинно показати підлітку правильність його суджень і не довести до входження
його в злочинне середовище [9, с. 930].
У сукупності проаналізовані нами фактори
впливають на сімейне неблагополуччя, профілактика
якого є завданням соціальних педагогів та соціальних працівників.
Українська дослідниця Т.Лях дає визначення поняття «соціальна профілактика сімейного неблагополуччя», розглядаючи його як комплекс соціальних,
психологічних, соціально-педагогічних, освітніх,
юридичних, культурних, медичних та інших заходів
соціальних інституцій громади, спрямованих на попередження, обмеження та нейтралізацію факторів
ризику, корекцію поведінки батьків, пов’язаної з загрозою здоров’ю та соціальному добробуту їх та їхніх дітей, а також реабілітацію тих з них, хто відчув
на собі її наслідки [1].
Авторка розрізняє три види профілактики сімейного неблагополуччя, поділяючи її на первинну,
вторинну і третинну.
Первинна профілактика сімейного неблагополуччя – це комплекс заходів, спрямованих на запобігання негативного впливу сукупності різноманітних
факторів, що можуть слугувати причиною формування ризикованої поведінки.
Її завданнями є: інформування про здоров’я, здоровий спосіб життя, основні засади усвідомленого та
відповідального батьківства, дієві стилі батьківської
поведінки, наслідки ризикованої поведінки тощо; вироблення, вдосконалення активних, конструктивних
поведінкових моделей та стратегій, які використовуються сім’ями, батьками тощо; збільшення потенціалу особистісних ресурсів (формування позитивної,
стійкої я-концепції, розвиток емпатії, внутрішнього
усвідомлення й контролю власної поведінки тощо)
батьків, майбутніх батьків; інформування сімей про
спектр медичних, культурних, спортивних та соціальних послуг державних та громадських організацій в громаді.
Вторинна профілактика сімейного неблагополуччя – це комплекс освітніх, психологічних, медичних, соціально-педагогічних, культурних та інших
заходів, спрямованих на роботу з сім’ями, які вже
мають ризиковану поведінку, знаходяться у стані
вразливості, або складних життєвих обставинах.
Орієнтовними її завданнями є такі: надання
своєчасної соціальної, психологічної, матеріальної,
юридичної, соціально-педагогічної підтримки щодо
подолання ознак вразливості, складних життєвих
обставин; навчання безпечних моделей поведінки,
моделей зменшення ризику; запобігання наслідкам
ризикованої щодо здоров’я і соціального добробуту сім’ї поведінки, таких як розвиток залежностей,
інфікування низкою небезпечних для здоров’я та
життя інфекцій тощо; посилення підтримуючого середовища – розвиток підтримуючих мереж з-поміж
родичів дітей та їхніх батьків, закладів освіти, відповідних служб.
Третинною профілактикою сімейного неблагополуччя є попередження рецидивів негативних явищ
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у суспільстві та девіантної поведінки осіб, яким була ливу роль у цьому процесі може зіграти міжвідомча
властива така поведінка раніше, а також на віднов- та міждисциплінарні команди [6].
лення особистісного і соціального статусу людини.
Алгоритм профілактики сімейного неблагопоВідповідно до змісту, її основними завданнями луччя може складатися з таких етапів: 1. дослідженможуть бути такі: зменшення шкоди, яку завдає осо- ня причин та факторів проблеми; 2. організація взабі, дитині, сім’ї, соціальній групі, суспільству існую- ємодії суб’єктів профілактики у подоланні проблеми;
че негативне явище; виявлення та усунення причин і 3. планування діяльності, організаційна та методична
умов, що сприяють формуванню негативного явища підготовка; 4. вплив на особистість; 5. вплив на проабо девіантної поведінки особи; мотивування осіб блемне середовище; 6. моніторинг проблеми, аналіз
до зміни способу життя, девіантної поведінки; подо- ефективності профілактичних заходів [2].
лання залежностей, інших проблем зі здоров’ям; соВисновки. Учасники сімейного мікросоціуму
ціально-психологічна реабілітація осіб, які постраж- постійно впливають, взаємодіють з іншими членами
дали від наслідків своєї поведінки; відновлення пси- родини. Саме у сім’ї відбувається формування базохологічного та соціального статусу батька (ів), сімʼї; вих навичок, ставлення до інших членів суспільства
покращення якості життя; попередження рецидивів та соціуму в цілому, формування особистих якостей,
[3].
моральності та принципів. Тому, вкрай важливим є
У процесі попередження злочинів серед непо- раннє виявлення дітей, які схильні до правопорувнолітніх потрібно грамотно вибудовувати роботу шень, та раннє втручання з метою профілактики та
з її батьками. Для того, щоб профілактична робота недопущення ситуацій, коли вони вступають в конв сім'ї неповнолітнього, схильного до скоєння зло- флікт з законом, підсилюючи виховну компетентчинів, була успішною, існує необхідність спочатку ність їхніх батьків, зменшуючи фактори, які спричидетально продіагностувати та проаналізувати таку нюють вразливість такої сім`ї, та допомагаючи вийти
сім'ю у всіх аспектах. Важливо також володіти ін- із складної життєвої ситуації. А в ситуації, коли неформацією, методами роботи, розробленими психо- повнолітній вступає в конфлікт із законом, важливо
логами та фахівцями в галузі психіатрії, використо- здійснювати не тільки корекційну і профілактичну
вувати відомості з інших областей знань і практично- роботу з ним, але й здійснювати соціально-педагого досвіду органів внутрішніх справ в індивідуальній гічну підтримку його батьків, чи осіб, що їх замінюпрофілактичній роботі. Необхідно вдосконалити мо- ють. Профілактика сімейного неблагополуччя – це
рально психологічний клімат в родині, адже саме в важливий напрям діяльності соціальних педагогів
ній формується форма сприйняття зовнішнього світу, та соціальних працівників у громаді. Задля її результобто свідомості людини [8].
тативності важливо враховувати особливості виду
Важливо сфокусувати увагу на профілактиці профілактики, що корелював би з рівнем сімейного
сімейного неблагополуччя, підвищувати виховний неблагополуччя, та діяти за попередньо узгодженим
потенціал та виховну компетентність батьків. І важ- алгоритмом.
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FAMILY DISADVANTAGE AS A FACTOR OF JUVENILE CRIME
Abstract. The relevance of the study is caused by the fact that raising children in a family is a complex process
that covers the influence of the whole environment and microclimate in the family to the formation of the child. The
article aims to carry out a theoretical analysis of family unhappiness as a factor in juvenile delinquency. The article
highlights the causes of social maladaptation of the child-related to the family; states the consequences of the negative
influence of the family on the formation of personality; presents the influence of family unhappiness on juvenile
delinquency in interaction with other environmental factors; und out the objective and subjective circumstances
which promote the incorrect moral formation of the person in a family are; It was found that families that contribute
to the formation of the personality of a juvenile offender are divided into families with negative moral and legal
characteristics of parents and families with limited educational opportunities of adults. The authors determined that
most juvenile offenders were brought up in disadvantaged families; it is noted that minors adopt habits and patterns
of their future behavior from their parents in the domestic situations in which they find themselves. Methods used:
analysis of socio-pedagogical, pedagogical, and psychological literature to highlight various aspects of the impact
of unfavorable family environment on the development of criminal behavior of minors. The study found that early
detection of children prone to delinquency and early intervention to prevent and prevent situations in conflict with the
law, strengthening their parents' educational competence, and reducing the vulnerabilities of such parents, are crucial.
family, and helping to get out of a difficult life situation.
Key words: family; juvenile delinquency; socialization; family unhappiness; prevention of family troubles.
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