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злочинність, мотив поведінки, потреби особи.  
 
Постановка проблеми. Процес форму-

вання неповнолітніх ,як об’єктів суспільних від-
носин і до становлення їх як суб’єктів таких від-
носин, є складним та багатогранним. В результа-
ті цього процесу людина набуває самосвідомості, 
формується як соціально-орієнтований член сус-
пільства. Соціалізація в свою чергу, відбувається 
під впливом різноманітних факторів соціального 
середовища відповідно до функціонування пев-
них соціально-психологічних механізмів засво-
єння інформації. Критерієм соціалізації є вік, а 
вік за своєю суттю є поняттям суспільно-істо-
ричним. Оскільки процес формування особи з 
самого початку є соціальним, зрозуміло, що він 
залежить від бажання та можливостей суспільст-
ва створити цього суб’єкта. Для того, щоб пев-
ною мірою контролювати, а також впливати на 
процес формування особи, необхідно чітко уяви-
ти собі основні інститути соціалізації, їх можли-
вості та тенденції розвитку за сучасних умов. 

Ступінь наукової розробки. Досліджен-
ням вказаної проблеми займалися вчені юристи 
та психологи. Серед них такі провідні фахівці як 
Тарарухін С.А., Рубінштейн С.Л., Ковальов В.И., 
Леонтьєв А.Н., Ігошев К.Е., Кудрявцев В.І., Фі-
лановський І.Г.,Бахін В.П., Сегай М.Я.,  Гонча-
ренко С.В., Арскенюк Т.М., Нор В.Т. Костиць-
киий М.В. та ін.. 

Мета дослідження. В основі довільної ак-
тивності людини лежать усвідомлені потреби, 
що визначають загальну мету у вигляді матеріа-
льного об'єкта або рівня виконання чи результа-
ту, досягнення якого прагне людина, і спонука-
ють її діяти для досягнення цієї мети. 

Виклад основного матеріалу. За останні 
роки відбулися суттєві зміни в психофізичному 
та соціальному розвитку неповнолітніх, що в 
свою чергу вплинуло на мотивацію їх поведінки, 
в тому числі і злочинної. Якщо в минулому сто-
літті, злочини проти власності вчинялися, в до-
мінуючій більшості випадків, з мотивів солідар-
ності з друзями, бажанням самоствердження, то 
на сьогодні домінуючою є корислива мотивація. 

Для насильницької злочинності неповнолі-
тніх, останнім часом, характерними є елементи 
жорстокості, знущання над жертвою, викорис-
тання вогнестрільної та холодної зброї, психот-
ропних та сильно діючих речовин. 

Неповнолітні злочинці – це переважно особи 
з антисоціальною спрямованістю і схильністю до 
стійких стереотипів антисоціальної поведінки. 

Однією з особливостей підліткової зло-
чинності є її психологічний механізм насліду-
вання дорослих, що широко “рекламується” 
останніми, в тому числі через засоби масової ін-
формації з журналістським та художнім оформ-
ленням, з використанням спеціальних психологі-
чних прийомів впливу. 

Існує думка, що громадян, які не порушу-
ють заборони, що містяться в кримінально-
правових нормах, можна поділити на дві групи. 
Першу - становлять люди, які не скоюють злочи-
нів через усвідомлення ними того, що подібні дії 
суперечать інтересам суспільства, отже і їхнім осо-
бистим інтересам. До другої групи належать люди, 
що не скоюють злочинів саме через страх перед 
можливістю настання певних негативних наслід-
ків, які можуть настати при здійсненні ними кри-
мінально-протиправних дій: притягнення до кри-
мінальної відповідальності і призначення покаран-
ня, осуд з боку оточення втрата довіри і т. д. 

Говорячи про потреби як про першопричи-
ни поведінки людини, необхідно зазначити, що в 
основі конкретних дій індивіда може лежати не 
лише одна потреба, а й їхня сукупність. Детермі-
нація конкретної поведінки декількома потреба-
ми відбувається тоді, коли потреби, що є у лю-
дини, зіставляються одна з одною в даній ситуа-
ції, коли, здійснюючи який-небудь вчинок, лю-
дина може задовольнити відразу ж декілька своїх 
потреб одночасно. У такому випадку наявність 
декількох зіставлених усвідомлених потреб у 
індивіда тільки укріплює його рішучість зробити 
якісь конкретні дії. 

Особа усвідомлює і починає переживати по-
требу, що є у неї, тим самим визначаючи загальну 
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мету поведінки, тобто уявлення про те, що їй необ-
хідно мати, що їй необхідно зробити, щоб задово-
льнити свою потребу. У разі актуалізації матеріа-
льної потреби ця загальна мета виявляється, скажі-
мо, у вигляді бажання мати певні матеріальні блага 
або бажання мати гроші для їх придбання.  

Отже, виділені як гіпотетичний конструкт 
психічні утворення виконують у процесі мотива-
ції такі функції: визначають тип поведінки лю-
дини, спонукають її діяти певним чином для за-
доволення потреби, що переживається нею, для 
досягнення поставленої перед собою мети. Такі 
утворення надають усвідомленій потребі, що є у 
людини, якостей конкретного предмета і тим са-
мим відіграють істотну роль у процесі мотивації. 

Мотиви, що дають змогу вибрати між різ-
ними варіантами дії, виникають на основі погля-
дів, що склалися у людини, на світ, уявлень про 
добро і зло і т. д., іншими словами, на основі йо-
го внутрішніх установок, системи його ціннісних 
орієнтацій. Вони формуються у людини в проце-
сі становлення особи і характеризуються віднос-
ною стійкістю в часі, перебуваючи в потенцій-
ному стані. Звичайно, при зміні світогляду лю-
дини, при ухваленні нею нових життєвих прин-
ципів (що цілком можливо) змінюються і зазна-
чені психічні утворення. 

Отже, стійкі мотиви, що детермінують ан-
тисоціальну поведінку особи, здебільшого, анти-
соціальні за своєю суттю, оскільки людина усві-
домлює, що обирає тип поведінки, що не схва-
люється суспільством. Підставами для надання 
властивостей антисоціальностї стійким психіч-
ним утворенням, які спонукають індивіда обира-
ти антисоціальний шлях задоволення своїх пот-
реб, можуть бути дві умови. По-перше, суспільс-
тво має визнавати дану поведінку антисоціаль-
ною шляхом закріплення цього в нормах моралі 
й інших соціальних нормах, або неправомірною - 
шляхом вказівки про це в законі. І, по-друге, са-
ма людина має усвідомлювати, що обраний нею 
тип поведінки є антисоціальним. 

Які б не були зовнішні обставини скоєння 
злочину, особа переступає заборонену межу, 
обирає неправомірний тип поведінки, в першу 
чергу, тому, що її ціннісні орієнтації дозволяють 
їй це зробити. Закон не допускає скоєння злочи-
ну в будь-яких випадках. Кожна людина в склад-
ній життєвій ситуації або ситуації, сприятливій 
для здійснення правопорушення, неминуче вста-
не перед вибором засобів задоволення своїх пот-
реб. І якщо перевагу буде надано злочинному 
способу виходу з даної ситуації, то психічні 
утворення, що послужили причиною вибору не-

правомірного шляху задоволення потреби, за 
своєю суттю будуть антисоціальні, звичайно, за 
наявності розглянутих вище умов.  

В основі вибору неповнолітнього того або 
іншого типу поведінки в рамках задоволення од-
нієї і тієї самої потреби (або потреб) лежить мо-
тивоване, наявне у неї і в потенційному стані, що 
сформувався на основі її ціннісних орієнтацій, 
соціальних установок, світогляду, і таке, що ак-
туалізувалося в результаті взаємодії з об'єктив-
ними умовами ситуації, діяння. При злочинній 
поведінці особи, за умови усвідомлення нею цьо-
го факту, таке психічне утворення характеризу-
ється певним ступенем антисоціальності. 

У психології особи злочинця розрізняють 
певного роду дефекти: 1. дефекти індивідуальної 
правосвідомості; соціально-правова дезінформова-
ність; правовий нігілізм; соціально-правовий ци-
нізм; соціально-правове безкультур’я; 2. патологія 
сфери потреб особи; 3. дефекти в особистісних 
установках; 4. дефекти психічного розвитку [5]. 

У сучасній кримінальній психології розг-
лядають також певний причинний комплекс осо-
би неповнолітнього злочинця, до якого відно-
сяться такі чинники: 1) соціальні (нестабільність 
суспільства, несприятлива соціально-психоло-
гічна атмосфера у ньому, соціальна незахищеність 
та ін.); 2) політичні (відсутність розвинутої демок-
ратії, корумпованість з ознаками анархії починаю-
чи з верхніх елементів влади); 3) ідеологічні (відсу-
тність ідейності, бездуховність); 4) моральні; 5) 
економічні; 6) соціально-побутові та інші. 

Спроба дослідження типів злочинців, в т.ч. 
неповнолітніх, була зроблена італійським ліка-
рем-психіатром Ч. Ломброзо, який вивчав засу-
джених в місцях позбавлення волі. Він і його по-
слідовник Е. Феррі розрізняли такі типи злочин-
ців: 1) природжених; 2) злочинців у наслідок бо-
жевілля; психопатів та інших, що страждають на 
психічні аномалії; 3) злочинців із пристрасті; 4) 
випадкових; 5) звичних. [9] 

Патріарх антропологічної школи криміналь-
ного права. Ч. Ломброзо стверджував, що злочин-
ний тип особистості можна розрізняти за специфі-
чними фізичними і психічними ознаками. 

Досить цікавою видається класифікація 
особистостей, запропонована психологом О.Ф. 
Лазурським. При визначенні типів він виходив з: 
1. природних психологічних можливостей; 2. 
особливостей соціального пристосування особи-
стості до дійсності. Причому відповідно до цих 
ознак він визначив три рівні особистостей: ниж-
чий, середній і вищий. На кожному рівні виділя-
ються так звані чисті типи, змішані і спотворені. 
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Поведінка людини в конкретній ситуації 
мотивується не будь-якими або всіма можливими 
її мотивами, а тим, найсильнішим мотивом в їх 
ієрархії, який за даних умов найбільше пов'яза-
ний з перспективою досягнення відповідного 
цільового стану. Такий мотив активізується, стає 
дієвим. При цьому одночасно можуть активізу-
ватися й інші мотиви, підпорядковані йому або 
ті, що перебувають з ним у конфлікті. 

Під мотивацією розуміється спонука до дії 
певним мотивом. Мотивація розуміється як про-
цес і як результат цього процесу. У першому ви-
гляді мотивація є процесом вибору між різними 
можливими діями, процес, що регулює, спрямо-
вує дію на досягнення специфічних для даного 
мотиву цільових станів і що підтримує цю спря-
мованість. Результатом даного процесу виступає 
не сама діяльність людини. Діяльність склада-
ється з окремих функціональних компонентів - 
сприйняття, мислення, навчання, відтворення 
знань, мови або моторної активності, а вони, у 
свою чергу, володіють власними накопиченим у 
ході життя запасами можливостей (умінь, нави-
чок, знань). Від мотивації залежить, як і в якому 
напрямі  будуть  використані  різні  функціона-
льні здібності. Тому вважається доцільним виді-
лити таке психічне утворення, що було би підсу-
мком процесу мотивації і містило би в собі всі 
основні елементи, що належать до структури мо-
тивації (потреба, мотив, мета, конкретний спосіб 
реалізації задуманого). Таким міг би виступати 
термін “спонука”. 

Мотивація не є єдиним процесом, рівномі-
рно від початку і до кінця пронизаним актом по-
ведінки. Вона складається з різнорідних проце-
сів, що здійснюють функцію саморегуляції в 
окремі фази акту поведінки: процесу усвідом-
лення потреби і постановки загальної мети пове-
дінки, процесу актуалізації мотиву і вибору типу 
поведінки, процесу вибору конкретного об'єкта і 
(або) конкретного способу поведінки. Безумовно, 
зазначені процеси є гіпотетичними, оскільки 
об'єктивно виявити їх межі неможливо. 

Мотивація пояснює цілеспрямованість по-
ведінки, яку можна спостерігати, коли одна і та 
сама людина намагається досягти одну і ту саму 
мету абсолютно різними способами. У разі, коли 
безпосередня спроба досягнення мети натрапляє 
на перешкоду, обирається інший шлях. 

Отже, суть мотивації полягає у виборі між 
різними можливостями, і лягає саме на поняття 
мотиву як основного елементу мотивації. 

До недавнього часу в психологічній літе-
ратурі, присвяченій проблемі мотивації (а в юри-

дичній літературі і тепер), під мотивом розуміла-
ся спонука до дії. І це не випадково, адже основ-
ною функцією мотиву є спонука поведінки. При 
цьому, за даними сучасної психології, мотив, що 
актуально переживається, як прагнення до чого-
небудь, безпосередньо поведінку не викликає. 
Функція спонуки поведінки становить суть мо-
тиву, але лише як потенція, як готовність до дії. 
Потенційні ж мотиви стають такими, що реально 
діють за певних умов [3]. 

Нерідко мотиви позначаються як бажання, 
прагнення, інтереси [10]. Але останні в сучасно-
му трактуванні означають фактично не вид мо-
тиву, а лише етапи виникнення, становлення і 
розвитку існуючої мотивації. 

Викликає сумнів ототожнення мотиву з 
емоціями [18]. Емоції безпосередні переживання, 
що супроводжують окремі життєво важливі си-
туації, мають короткочасну дію. Емоції виража-
ють оціночне відношення до явищ, що відбива-
ються і справляють певний вплив на ступінь ви-
раження мотиву, але змістовна сторона мотиву 
не змінюється під їх дією [2]. Наприклад, людина 
стає свідком насильства відносно близької їй 
людини і в стані сильного душевного хвилюван-
ня, викликаного діями насильника, позбавляє 
останнього життя. На перший погляд може зда-
тися, що поведінку людини в даному випадку 
спонукали лише її емоції, що виникли, коли вона 
стала свідком такого насильства. Насправді ж 
мотивами її поведінки можуть бути, припустимо, 
помста, припинення протиправних дій, тобто та-
кі психічні явища, які виражають змістовну сто-
рону мотивації. 

У деяких випадках емоції стають потребою 
і набувають мотиваційного значення. Йдеться 
про прагнення окремих людей до переживань 
тривоги, ризику і т. п. 

Як мотиви не можуть виступати і почуття 
[1], оскільки останні є однією з основних форм 
переживання людиною свого ставлення до пред-
метів і явищ дійсності. На відміну від ситуатив-
них емоцій, що відображають суб'єктивне зна-
чення предметів у конкретних умовах, що скла-
лися, почуттям притаманна відносна стійкість і 
вони є суб'єктивною формою існування потреб. 

Почуття на відміну від мотивів не спону-
кають самі по собі до дій, вони є лише певною 
формою існування мотивів. Мотиви стають реа-
льними спонуками, тільки як предмет стійких 
відчуттів [6]. 

Мотиви спонукають поведінку під час різ-
них психічних станів людини. Термін “психічний 
стан” використовується для умовного виділення 



В.М. Мельничок 

94 Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Випуск 538. Правознавство. 

в психіці індивіда відносно-статичного моменту. 
Психічні стани зазвичай короткочасні, мотиви ж 
можуть спрямовувати поведінку людини протя-
гом тривалого часу. 

Викликає сумніви ототожнення мотиву зі 
стимулом до певної поведінки, тобто із зовніш-
ньою дією на особу, або з предметом потреби. 
Зовнішня мотивація тут відсутня, тому стимули 
можуть лише сприяти зміні мотивації, зумовлю-
вати динаміку психічних станів особи і бути 
причиною зміни одного психічного стану іншим, 
але самими мотивами бути не можуть. З іншого 
боку, не всі потреби предметні. Наприклад, при 
задоволенні естетичної потреби дії можуть бути 
цінністю самі по собі. 

В юридичній літературі іноді висловлю-
ється думка, що визначає антигромадську уста-
новку як єдину передумову правопорушення [7]. 
При цьому установка являє собою суб'єктивні 
орієнтації індивіда як члена соціальної групи 
(або суспільства) на ті або інші цінності, припи-
суючи йому певні соціально прийняті способи 
поведінки. Іншими словами, установка - це за-
йнята особою позиція, а не мотиви поведінки. 

Проте більшість психологів і філософів, 
що вивчають проблеми особи, вважають, що 
справжні мотиви поведінки усвідомлюються да-
леко не повністю і не завжди, в усякому разі під 
час вчинення дій [4]. Змістовна сторона мотиву 
не завжди адекватно відображається у свідомості, а 
іноді і зовсім в ній не фіксується. Для того, щоб 
забезпечити внутрішній душевний комфорт, люди 
вважають за краще не помічати справжніх мотивів 
своєї поведінки, пояснюючи її собі іншими (тобто 
формулюючи) “благородними” спонуками. Неваж-
ко відзначити, що в наведених поняттях мотив пі-
дміняється мотивуванням, що не одне і те саме. 
Людина іноді схильна виправдовувати або невірно 
пояснювати мотиви своїх вчинків. 

Закономірно виникає запитання: чому по-
ведінка різних людей така різна навіть у тому 
випадку, коли вони діють заради задоволення 
однієї і тієї самої потреби? “Цілком очевидно, 
що суть проблеми полягає не в змісті потреб, а у 
формі і засобах їх задоволення”, [8]. хоча потре-
ба, безумовно, відіграє не останню роль в ініцію-
ванні поведінки людини. Тому, можливо, що в 
поняття мотиву окрім усвідомленої потреби не-
обхідно включати й інші психічні явища, які в 
своїй сукупності виступають як суб'єктивні при-
чини конкретної поведінки індивіда. 

Зовнішньою мотивацією стали називати 
детермінацію поведінки фізіологічними потре-
бами і стимуляцією середовища, а внутрішньою 

мотивацією – зумовленість поведінки фактора-
ми, безпосередньо не пов’язаними з впливом се-
редовища і фізіологічними потребами середови-
ща. Внутрішньо мотивована поведінка здійсню-
ється заради себе самої. А зовнішній мотив акту-
алізується тоді коли головною причиною діяль-
ності є отримання чогось, що перебуває поза ці-
єю діяльністю (грошей, слави, влади тощо). 

Процесуальний мотив – це завжди стан 
“радості”, задоволення від своєї справи. А коли 
діяльність спонукається матеріальними благами 
(корислива злочинність), соціальними факторами 
(статусом, престижем, владою тощо), то вона є 
зовнішньою мотивованою. 

Процесуальні, внутрішньо – мотивовані, 
форми активності створюють враження відсут-
ності мети, спрямованості на процес, а не на ре-
зультат діяльності. 

Зовнішньо ж мотивованим виявляється все, 
спрямоване на досягнення кінцевого результату 
чи мети. 

Теорія і практика судової психології і су-
дово-психологічної експертизи у відповідності з 
предметом і колом вирішуваних завдань розро-
били комплекс оновлених питань, що підлягають 
встановленню при проведенні судово-психоло-
гічної експертизи. Така експертиза може бути 
призначена для вирішення питань, серед яких 
слід виділити три групи: питання, пов’язані з 
психічними властивостями особи, питання, що 
стосуються впливу на психіку різноманітних 
умов і пов’язаних з ним станів людини в момент 
розслідуваної події, та питання, пов’язані з особ-
ливостями протікання психічних процесів у да-
ної особи. [12] 

Висновки. Неможливо, щодо кожного 
злочину, окремо обгрунтовано довести, чому за-
конодавець вважає, що кримінальна відповідаль-
ність, за його вчинення повинна наставати саме з 
16, - а не з 14 річного віку. Причини вибору не-
повнолітнім суб’єктом конкретного об’єкта по-
сягання, конкретних засобів, конкретного спосо-
бу вчинення злочину відрізняються і по усвідом-
ленню потреб і по стійкості психіки, що вплива-
ють на основу вибору підлітком того чи іншого 
типу поведінки, а особливо в складі організова-
ної групи чи злочинної організації. 

І тому, для криміналізації поведінки непо-
внолітніх з метою виконання вимог ст. 22 КПК 
України, потрібне введення відповідної норма-
тивної конструкції, яка характеризувала б певні 
психічні утворення, що лежать в основі вибору, 
ним конкретного об’єкта посягання та конкрет-
ного типу поведінки. 
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Summary 

Personality’s formation is a social process. A lot of social environmental factors influence the personality’s 
socialization in line with certain social-psychological information assimilation mechanisms functioning.  
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Криминалистическая характеристика вековых особенностей  

криминогенного поведения несовершеннолетних 
Аннотация 

Процесс формирования лица есть социальным. Социализация лица происходит под влиянием 
факторов социальной среды согласно  функционированию определенных социально-психологи-
ческих механизмов усвоения информации. 
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