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Проаналізовано поняття та ознаки делінквентної поведінки людини. Визначено 
категорію осіб, які найсхильніші до проявів делінквентної поведінки. Наведено та 
охарактеризовано види делінквентної поведінки людини. 
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Постановка проблеми. Проблема девіантної поведінки є міждисциплінарною, перебуває у 
центрі уваги кримінологів, психологів, соціальних педагогів, медиків, що робить необхідним 
комплексний підхід до вивчення такої поведінки з урахуванням генетичних, соціальних та пси-
хологічних контекстів її патогенезу, механізмів формування, факторів ризику та вразливості, 
зокрема вікового та динамічного аспектів і соціального прогнозу. Девіантна поведінка проявляється 
у порушенні індивідом соціальних норм і характеризується певними відхиленнями. Розрізняють 
різні види поведінки: адиктивну, делінквентну, аморальну [1, c. 65]. Тому вважаємо за необхідне 
дослідити один з таких видів поведінки людини, а саме делінквентну. 

 
Аналіз дослідження проблеми. Сутність делінквентної поведінки досліджували М. О. Чунусов, 

М. О. Докторович, А. В. Дмитров, М. М. Фіцула, А. Я. Боднар, Н. Г. Макаренко та ін.  
 
Мета статті – дослідити поняття та види делінквентної поведінки людини. 
 
Виклад основного матеріалу. Категорія “делінквентна” запозичена із зарубіжної соціології і 

кримінології й активно використовується у вітчизняних дослідженнях з проблеми відхилень у 
поведінці. Категорія “делінквентність” (delinquency) є родовою для визначення соціально-
негативної поведінки, що пов’язана з порушенням правових та інших (моральних, етичних) норм, а 
юридичний термін “делінквентність” поширений у міжнародному праві, а також у кримінології та 
законодавстві США, Великобританії та країн Західної Європи [2, c.159].  

Делінквентна поведінка (у перекладі з латини delinquenta – гріх, хибний вчинок, провина; 
delinquens – правопорушник, злочинець, бунтівник) є видом соціально неприйнятної поведінки 
(Н. Смелзер, В. Фокс), котра охоплює типи відхилень від норми: асоціальність та антисоціальність 
[1, c. 66]. Асоціальна й антисоціальна протиправна поведінка пов’язані із такими дефектами 
соціалізації: 1) дефекти в організації виховання, що призводять до розвитку антисуспільної 
орієнтації й асоціальної мотивації; 2) дефекти в розумінні та виконанні соціальних ролей, що 
спричинюють заперечення ролі, нерозуміння її соціальної значущості або відхилення від виконання 
ролі; 3) дефекти в системі спілкування; 4) дефекти індивідуального соціального досвіду, що 
залежать від помилок у вихованні, специфіки спілкування (наприклад, у родині), засвоєння норм 
асоціальної поведінки як негативних моделей для ототожнення; 5) дефекти соціального контролю, 
що залежать від недостатньо ефективної діяльності родини, навчально-виховних і виробничих 
організацій, правоохоронних органів; 6) дефекти соціальної адаптації, які відображають, зокрема, 
процеси міграції та урбанізації [3, с. 7].  

Зауважимо, що термін “делінквентність” за кордоном не застосовується до визначення 
категорії “злочинність”. Так, у англійській мові “злочин, злочинність” позначаються словом 
“crime”, а термін “делінквентність” (delinquency) має багатозначне і широке тлумачення. Основні 
його значення: 1) невиконання обов’язків; порушення (договору, закону); правопорушення; 2) акт 
делінквентної поведінки; 3) провина, упущення, провинність [4, с. 152]. У загальному сенсі основне 
значення категорії “делінквентна поведінка” за кордоном відображає нехтування обов’язками, 
провину; у другому ж значенні “злочинність” вживається рідше і з-поміж його синонімів виражає 
найменшу міру серйозності злочину [2, c. 159]. 

Серед українських науковців досі немає єдиного підходу до визначення сутності поняття 
“делінквентна поведінка”. У спеціальній літературі розглянутий термін використовується в різних 
значеннях. А. Личко, увівши в практику підліткової психіатрії поняття “делінквентність”, обмежив 
ним дрібні антигромадські дії, що не підлягають кримінальній відповідальності [5, c. 52]. Це, 
наприклад, шкільні прогули, долучення до асоціальної групи, дрібне хуліганство, знущання над 
слабкими, віднімання дрібних грошей. В. Ковальов заперечує проти такого трактування 
делінквентності, вважаючи, що делінквентна поведінка є поведінкою злочинною [6, c. 87]. 

Набуття делінквентності зумовлене низкою суб’єктивних і об’єктивних факторів, розви-
вається у різних контекстах: органічному, особистісному, соціальному та надособистісному, котрі 
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доволі тісно між собою пов’язані; їх ретельне вивчення створить умови для подальшого вирішення 
та попередження цієї актуальної проблеми [1, c. 67]. 

У вузькому значенні слово “делінквентність” є синонімом поняття злочинності, 
індивідуальної та групової злочинної поведінки. “Злочинність” є кримінологічною категорією, що 
означає сукупність усіх фактично скоєних протиправних діянь, за кожне з яких передбачена карна 
відповідальність, а також масове негативне соціально-правове явище, що має певні закономірності, 
кількісні та якісні характеристики. У широкому сенсі вона використовується як термін, що 
узагальнює різноманітні форми поведінки, що відхиляється, починаючи з найнебезпечніших видів, 
таких як правопорушеня й злочини, і закінчуючи дисциплінарною провиною і недотриманням 
обов’язків [2, c. 160].  

До таких складових можна зарахувати: по-перше, “делінквентна поведінка” – це завжди 
поведінка, що відхиляється від норми; по друге, “це поведінка, що порушує встановлені 
законодавством правові норми, по-третє, категорія “делінквентна поведінка” складається з окремих 
поведінкових актів, які демонструють представники певних вікових категорій. Науковці 
схиляються до спільної думки щодо визначення першої та другої ознак, щодо третьої ознаки думки 
істотно різняться [2, c. 159]. 

Ми підтримуємо думку М. О. Чунусова, який вважає, що “делінквентна поведінка” – це 
поведінка, за якої неповнолітні здійснюють “протиправні вчинки”, які мають зовнішні ознаки 
“правопорушень”, але за які вони не можуть нести юридичну відповідальність, оскільки у них ще 
не настав стан юридичної “дієздатності” [2, c. 160]. 

У кримінології делінквентну поведінку визначають як суто молодіжне правопорушення, 
тобто таке, яке вчиняють молоді люди віком від 12 до 20 років. Оскільки це вікові межі підготовки 
до військової служби (16–18 років) та безпосереднього її проходження (18–27 років), то саме серед 
молоді призовного віку найчастіші прояви делінквентної поведінки. На відміну від девіантної, 
делінквентна поведінка характеризується асоціальними вчинками дітей, які повторюються і утво-
рюють певний стійкий стереотип дій, що порушують правові норми, але за які не притягують до 
кримінальної відповідальності через їхню обмежену суспільну небезпеку або малий вік дитини, 
який не дає змоги притягти до кримінальної відповідальності [7, c. 53]. 

Підлітковий вік відрізняється підвищеною чутливістю до зовнішніх та внутрішніх чинників, 
оскільки в цей час радикально змінюється соціальний статус дітей. Змістові та процесуальні 
особливості соціалізації в цьому віці визначають і посилюють делінквентні прояви у підлітків. 
Вплив середовища у підлітковому віці посідає чільне місце, причому кожний окремий прояв 
делінквентної поведінки зумовлений складною взаємодією вікових, індивідуально-типологічних, 
індивідуально-психологічних та соціально-педагогічних детермінант [8, c. 358]. 

Схильність до правопорушень у підлітків зумовлена їхніми індивідуально-психологічними та 
соціальними особливостями. Відхилення у поведінці підлітків найчастіше пов’язані не з одним, а з 
кількома соціальними, індивідуальними факторами та їх комплексами [9, c. 221]. 

Соціальні відхилення бувають: корисливої орієнтації – правопорушення, проступки, 
пов’язані з бажанням отримати матеріальну, грошову, майнову користь (крадіжки, пограбування, 
протекція); агресивної орієнтації – дії, спрямовані проти особистості (образа, хуліганство, побої); 
соціально-пасивного типу – бажання самоусунутись від активного способу життя, ухилитись від 
виконання службових обов’язків, небажання вирішувати особисті та соціальні проблеми (ухилення 
від виконання посадових обов’ язків, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, суїцид). Основні види 
делінквентної поведінки належать до двох перших орієнтацій, тобто корисливої або 
агресивної: хуліганство, крадіжки, грабіж, вандалізм, фізичне насильство, наклеп, шахрайство, 
хабарництво, вимагання, зловживання службовим становищем, посадова підробка, випуск не-
доброякісної продукції тощо [10, c. 387]. 

Психологи виокремлюють такі групи делінквентних осіб: 1) індивіди, які здійснюють право-
порушення під впливом певних обставин чи оточення; 2) особи з достатнім рівнем правосвідомості, 
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але з пасивним ставленням до інших порушників та правових норм; 3) люди, що випадково 
здійснюють правопорушення; 4) особи, що свідомо порушують правові норми [11]. 

Суб’єктами делінквентної поведінки можуть бути: одна особа, випадкова група, ситуа-
ційна група з попередньою змовою, організована група, блок груп. 

У груповому суб’єкті делінквентної поведінки існує рольовий розподіл: 
– організатори, вони ж ініціатори, керівники, ідеологи, що керують злочинною групою; 
– активні учасники – другі особи, що постійно беруть участь у злочинній діяльності, іденти-

фікують себе з її цінностями, постійно реалізують специфічні для цієї групи моделі поведінки, 
виражають її інтереси, забезпечують безпеку; 

– безпосередні учасники – особи, що беруть участь в окремих епізодах розкрадання [12, c. 37]. 
Істотно різняться думки авторів щодо визначення типів “делінквентної поведінки”, до якої 

зараховують: агресивно-насильницьку поведінку, зокрема образи, побої, підпали, садистські дії, 
спрямовані, зазвичай, проти особистості людини; корислива поведінка, включаючи дрібні 
крадіжки, здирство, угони автотранспорту й інші майнові посягання, пов’язані з прагненням 
отримати матеріальну вигоду; поширення і продаж наркотиків (І. Галагузова); агресивну, 
насильницьку та ворожу поведінку, дрібні порушення морально-етичних норм, що не досягають 
рівня злочину (О. Змановська); провини, систематичні прогули шкільних занять, порушення 
суспільних норм поведінки, дрібне хуліганство, жебрацтво (П. Коєва, Й. Стоіменов та 
М. Стоіменова; бешкетування, хуліганство, вандалізм (В. Оржеховська та Т. Федорченко); 
систематичні пропуски занять, порушення суспільних норм поведінки, дрібне хуліганство, 
крадіжки, бійки, відбирання грошей та речей (Д. Єнікєєв, Е.  Крайніков); дрібні антигромадські дії, 
що не спричиняють карної відповідальності (А. Лічко) та інші. Отже, в загальному сенсі можна 
констатувати певну невизначеність: по-перше – щодо визначення категорії “делінквентна 
поведінка”; по-друге – стосовно форм прояву “делінквентної поведінки” [2, c. 159]. 

 
Висновки. Делінквентна поведінка” – це поведінка, за якої неповнолітні здійснюють 

“протиправні вчинки”, які мають зовнішні ознаки “правопорушень”, але за які вони не можуть 
нести юридичну відповідальність, оскільки у них не настав стан юридичної “дієздатності”. 
Суб’єктами делінквентної поведінки є особи молодого віку, що пояснюється психофізіологічними 
змінами в їхньому організмі. 
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