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групою осіб відрізняється особливою небезпекою, на відміну від одноосібно 
вчинених злочинах. Така ознака мало чим відрізняє неповнолітніх злочинців 
від дорослих, однак, неповнолітні особи об’єднуються у групи через страх 
викриття, а не через необхідність розподілу ролей під час готування та 
вчинення злочину.  

Таким чином, задля вирішення питання попередження незаконних 
заволодінь транспортними засобами неповнолітніми особами важливим є 
встановлення окремих ознак такого елементу криміналістичної 
характеристики, як особа злочинця. Серед таких ознак необхідно 
враховувати вік, стать, рід зайнятості та освіту неповнолітньої особи. 
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КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИННОСТІ 

НЕПОВНОЛІТНІХ  
 
Злочинність неповнолітніх є однією із найважливіших проблем 

кримінології, а зараз, в умовах дуже не стабільної економіки та політики й 
взагалі складному становищі держави, це питання постає дуже гостро. На 
мою думку тільки нормальний, а саме соціально орієнтований розвиток осіб, 
які не досягли 18-річного віку є основою для покращення життя, як самої 
дитини, так і держави в цілому. 
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Злочини, які вчинені неповнолітніми є однією із найважливіших 
проблем сучасності. Як зазначає відомий російський кримінолог А.І. 
Долгова, злочинність неповнолітніх – це своєрідний “резерв” злочинності 
майбутніх десятиліть [1, ст. 293]. 

Порівнюючи попередні роки, згідно з даними Генеральної прокуратури 
України, а саме 2017, в якому було виявлено  5608 кримінальних 
правопорушень, із яких 117 (2.08%) особливо тяжких злочинів, 2383 (42.5%) 
тяжких, 2516 (44.8%) середньої тяжкості, 592 (10.5%) невеликої тяжкості, 34 
(0.6%) злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, 
4158 (74.1%) злочинів проти власності, які були вчинені неповнолітніми 
особами, та 2018 в якому було вчинено 4750 злочинів, із них особливо 
тяжких злочинів 92 (1.9%), тяжких 1861 (39.1%), злочинів середньої тяжкості 
2279 (47.9%), невеликої тяжкості 518 (10.9%), проти статевої свободи та 
статевої недоторканості 52 (1.09%) , злочинів проти власності 3551 (74.7%), 
[2]. Можу зробити висновок, що рівень злочинності серед неповнолітніх з 
кожним роком стає все менше. 
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На мою думку, діти, підлітки вони є найбільш незахищеною, найбільш 

вразливою ланкою в державі, але, в свою чергу, дійсно, можуть являться тим 
самим джерелом суспільно небезпечних наслідків.  

Згідно офіційного сайту Генеральної прокуратури України, можна 
сказати, що за останній рік, а саме 2018, підлітки найбільше вчиняють 
крадіжок з метою особистого збагачення або з корисливих мотивів, близько 
36 тисяч злочинів. Така поведінка зумовлена тим, що більшість підлітків 
хочуть мати брендові речі, дорогу техніку, щоб можна було похизуватись 
серед однолітків. Однак, більшість батьків не мають можливостей повністю 
вдовольняти потреби своїх дітей, тому останні і йдуть на ці злочини, 
думаючи, що про це ніхто не дізнається й відповідальності ніякої не буде. 

Підсумовуючи, ми можемо дійти висновку, що на разі в Україні хоч і 
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існує проблема злочинності серед неповнолітніх осіб, проте з кожним роком, 
згідно із сайтом Генеральної прокуратури України, число кримінальних 
правопорушень з їх боку стає все менше. Серед злочинів, які вчиняються 
особами від 14 до 18 років переважають тяжкі та особливо тяжкі, та злочини 
проти власності. На мою думку, все це є проявом певної бідності нашої 
держави, малодосвідченості, неналежного виховання з боку батьків та 
навчальних закладів. Не можна оминути й ЗМІ, адже вони мають один із 
найбільших впливів на дитячу психіку, так як переглядаючись телевізійні 
канали, соціальні мережі дитина може натрапити на якесь відео, 
непристойного характеру, або провокуючу статтю і думаючи, що якщо все це 
є у відкритому доступу, значить тут не має нічого протизаконного, проте це 
зовсім не так. 
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ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬ НЕПОВНОЛІТНІ З 
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Спочатку дамо визначення такому терміну як «дитяча 
безпритульність». Дитяча безпритульність – наслідок сучасної соціально-
економічної та духовно-моральної ситуації в Україні, що спричинена 
посиленням соціального неблагополуччя сімей, зниженням загального життєвого 
рівня, дистанціюванням школи від дітей зі складною долею, криміналізацією 


