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Зроблена спроба проаналізувати наукову думку ХХ століття про причини насильницької жіночої злочин-

ності. Досліджуються погляди у ХХ столітті представників біологічного (антропологічний, медико-генетичний, 

психологічний напрями), соціологічного та соціо-біологічного підходів до пояснення причин насильницької 

жіночої злочинності.  
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Постановка проблеми. Досліджуючи при-

чини насильницької жіночої злочинності, необ-

хідно дослідити розвиток наукової думки про 

причини насильницької жіночої злочинності.  

У зв’язку з цим постає необхідність в її аналізі на 

різних етапах її розвитку. Одним із етапів розви-

тку наукової думки про причини насильницької 

жіночої злочинності є ХХ століття, у якому при-

чини насильницької жіночої злочинності почали 

розглядати за допомогою медико-генетичного, 

психологічного та соціо-біологічного (поєдную-

чи соціальний та біологічний напрями пояснення 

причин насильницької жіночої злочинності) під-

ходів. Дослідження причин насильницької жіночої 

злочинності за допомогою вищезазначених напря-

мів є підґрунтям для аналізу причин насильницької 

жіночої злочинності в ХХІ столітті. Тому без ана-

лізу наукової думки ХХ століття про причини на-

сильницької жіночої злочинності ми не можемо в 

повній мірі досліджувати причини насильницької 

жіночої злочинності в подальшому.  

Ступінь наукової розробки проблеми.  

У ХХ столітті рядом учених були висловлені по-

гляди на причини насильницької жіночої зло-

чинності. Дану проблему розглядали такі вчені, 

як Ю.М.Антонян, П.В.Андерсон, В.М.Бурлаков, 

І.Б. Бойко, Ф.А. Бебель, М.В. Виноградов,  

В.О. Внуков, В.Г. Гітін, М.М. Гернет, Шелдон та 

Елеонора Глюк, М.М. Голоднюк, Ц.О. Голумбц, 

П.А. Джейкобс, А.І. Долгова, М.П. Дубінін,  

А.Ф. Зелінський, І.І. Карпец, В.М. Кудрявцев,  

Р. Каріо, М.Г. Калашник, М.Б. Калюжна,  

Ф.А. Лопушанський, Ю.І. Новіков, М. Одент,  

Е. Подольський, О. Поллак, Ф.М. Решетніков, 

Ю.Б. Свірін, С. Смарт, О.В. Старков, В.П. Сал-

тиков, В.І. Томас, З. Фрейд, Д.О. Шестаков,  

М.Г. Шумський, Д.Ф. Шелі, І.В. Ювенський, 

Т.М. Явчуновська. Однак комплексне дослі-

дження наукової думки ХХ століття про причини 

насильницької жіночої злочинності не проводи-

лось. У зв’язку з наведеним вважаємо, що існує 

необхідність у проведенні такого дослідження. Що 

і зумовило мету статті – піддати комплексному 

аналізу наукові погляди вчених ХХ століття про 

причини насильницької жіночої злочинності. 

Виклад основного матеріалу. На початку 

ХХ століття соціолог В.І. Томас у різні періоди 

своєї діяльності пропонував двояке пояснення 

причин жіночої злочинності. У своїй першій 

книзі «Стать і суспільство: дослідження соціаль-

ної психології» (1907 р.) він зробив спробу відій-

ти від антропологічної догми Ч. Ломброзо, вста-

новивши той факт, що відмітності в розумовій 

діяльності чоловіків і жінок зовсім не залежать 

від їх антропологічних відмітностей. Відмітності 

в стилі поведінки пояснювалися В.І. Томасом 

перевагою катаболічних або анаболічних обмін-

них процесів в організмі. У чоловіків переважа-

ють катаболічні процеси, що є причиною швид-

кого вивільнення енергії, демонстрації сили і 

руйнівних дій. У жінок обмінні процеси проті-

кають більш гладко завдяки переважанню анабо-

лізму, що робить їх більш урівноваженими в со-

ціальному плані [24, с. 16-18]. Дещо пізніше, у 

праці «Некоректована дівчина: випадки й аналіз 

поведінки» (1923 р.), учений остаточно обгрун-

тував роль соціального оточення у детермінації 

девіантної поведінки жінки. В.І. Томас запропо-

нував теорію цільового конфлікту, що базується 

на визнанні у людини чотирьох провідних пот-

реб: потреби у безпеці, визнанні, отриманні но-

вого досвіду та співчутті. Автор відзначив, що 

для злочинної поведінки жінок характерне поєд-

нання потреби у співчутті й отриманні нового 

досвіду [23, с. 4, 39]. Звідси випливає висновок, 

що В.І. Томас пояснював причини насильницької 

жіночої злочинності саме через потреби жінки, 

які вона прагне задовольнити. Однак теорія цільо-

вого конфлікту В.І. Томаса була піддана критиці за 

обмежене бачення основних видів мотивів злочин-

ної діяльності та спробу представити злочин тільки 
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як результат конфлікту між мотивами без ураху-

вання інших детермінантів [16, с. 95]. 

Підтримуючи погляди В.І. Томаса,  

М.М. Гернет стверджував, що причини жіночої 

злочинності не варто шукати в особливостях їх 

анатомічного устрою. Відповідно до соціологіч-

ного підходу причини вчинення злочинів жінка-

ми треба пояснювати умовами життя жінок. Їх 

життя менш цікаве і різнобічне, ніж у чоловіків, 

жінка більш прикута до сім’ї і менше бере участь 

у боротьбі за існування. Багато сфер праці зали-

шається для неї закритими [3, с. 134]. Звідси ви-

сновок, що М.М. Гернет убачав причини жіночої 

злочинності саме в соціальних умовах. Такої ж 

позиції дотримувався французький кримінолог Р. 

Каріо (R. Kario). Автор, досліджуючи біографічні 

і медичні дані про 1082 жінки, які відбували по-

карання в жіночій в’язниці м. Ренс з 1973 по 

1982 рр., дійшов висновку, що на жінок, які вчи-

няють злочини, переважно впливають соціальні 

чинники, а не фізіологічні. У праці «Злочинність 

серед жінок. Диференційований підхід» він від-

значає ряд положень, що підтверджують даний 

висновок. Автор підкреслює ряд соціально-

демографічних характеристик жіночої злочинно-

сті та виокремлює причини жіночої злочинності: 

низький соціальний статус жінок-злочинниць, 

вихід із бідних верств суспільства, заняття не-

кваліфікованою працею, великий відсоток жінок, 

що вживають алкоголь і наркотики. Порівняно 

невеликий відсоток жіночої злочинності в її за-

гальному обсязі пояснюється, на його думку, со-

ціальним оточенням, виконанням специфічних 

функцій, здійсненням діяльності, пов’язаної з 

домашніми обов’язками і вихованням дітей [10, 

с. 52-53]. Також Р.К. Мертон (R.K. Merton) стве-

рджував, що причиною вчинення злочину слугува-

ло протиріччя між цілями, які пропагувало суспі-

льство. Автор відзначав, що особистому успіху та 

добробуту протистоїть обмежений доступ до здо-

буття цього успіху, а саме освіти, професії, багатс-

тва та статусу. Тому для нижчих шарів суспільства 

залишається практично тільки один вихід – пору-

шення правових норм [19, с. 138-142].  

Проте повністю погодитися з вищеназва-

ними авторами, які дотримувалися позиції, що 

причини жіночої злочинності криються лише в 

соціологічних умовах, В.О. Внуков не міг. Автор 

стверджував, що в прояві себе зовні жінка під 

впливом певного соціального преса фізіологіч-

ніша за чоловіка. Іншими словами, у своїх реак-

ціях вона ближче до їх фізіологічного коріння, 

ніж до їх психологічного налаштування. 

В.О.Внуков ствердно говорив, що «соціологія» 

жене жінку в «біологію». Звідси гострота і на-

пруженість у її злочинних діях [2, с. 211]. Звідси 

висновок, що В.О. Внуков пояснював причини 

жіночої злочинності не лише соціальними умо-

вами, але й біологічними, автор поєднував дані 

категорії, і, лише діючи разом, вони можуть при-

вести до вчинення жінкою насильницького зло-

чину. Підтримуючи погляди В.О. Внукова, у 

1934 р. подружжя Шелдон та Елеонора Глюк 

(Sheldon and Eleanora Glueck) у звіті «П’ятсот 

делінквентних жінок» виклали основні положен-

ня про жіночу злочинність. Даний звіт складався 

із матеріалів біологічного та соціального аналізу 

біографії п’ятисот злочинниць у Массачусетсі. 

Вони пояснювали кримінальну активність жінок 

як результат дії біологічних та соціологічних фа-

кторів. За їх спостереженням, переважна біль-

шість злочинниць були вихідцями з надмірно 

великих сімей, мали розумові недоліки та були 

заарештовані, в основному, за вчинення злочинів 

на сексуальному грунті. Основний акцент у сво-

єму дослідженні, подружжя Глюк (Glueck) роби-

ли на вивченні сексуального минулого злочин-

ниць [16, с. 96; 17]. З вищевикладеного можна 

зробити висновок, що біологічні задатки впли-

вають на жіночу злочинність, але не напряму. 

Особливості біологічної природи жінок зумов-

люють специфіку їх соціальних ролей, які і чи-

нять суттєвий вплив на поведінку жінки, в тому 

числі і злочинну поведінку [6, с. 125]. 

У середині ХХ століття пояснити причини 

насильницької жіночої злочинності намагались 

за допомогою генетичних досліджень. Так, вито-

ки жіночої агресії намагалися знайти в аномаліях 

хромосомного набору. Зокрема, Е. Подольський 

(E. Podolsky), П.А. Джейкобс (P.A. Jacobs) ствер-

джували, що у нормі статеві хромосоми жінки 

повинні бути «ХХ», а у чоловіка – «ХY». Хромо-

сомний набір «ХХY» (наявність в генах жінки 

чоловічої хромосоми виду «Y»), на думку при-

хильників біологічної кримінології – головна 

причина жіночої агресії. Автори ендокринних 

теорій вважали, що витоки агресії криються в 

аномаліях функціонування залоз внутрішньої 

секреції: підвищеного вироблення речовин, що 

викликає нервозність і агресивність. Зокрема, 

було встановлено, що в період менструації у жі-

нок в крові збільшується кількість тестостерону 

– речовини, яка може сприяти ослабленню само-

контролю і підвищенню агресивності на незнач-

ний час [20, с. 678; 18, с. 1351-1352]. Ю.Б. Свірін, 

досліджуючи зв’язок між роботою статевої сис-

теми і соціальною поведінкою жінки, грунтував-

ся на дослідженні Л. Вальцеллі про те, що злочи-
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ни насильницького характеру жінками були вчи-

нені в момент їх менструального циклу. Крім 

того, він, посилаючись на результати досліджень 

ендокринологів про те, що в період внутрішньоут-

робного розвитку існує критичний період від 4 до 7 

місяців вагітності, коли мозок дуже чутливий до 

впливу статевих гормонів (як чоловічих, так і жі-

ночих), прийшов до висновку, «що гормони мо-

жуть підвищувати або знижувати агресивний стан 

людини, штовхаючи її до вчинення злочину». Звід-

си випливає, що автор стверджував, що біологіч-

ний фактор – це необхідна, але недостатня умова 

злочинної поведінки жінки, оскільки такий фактор 

є передумовою соціального [12, с. 23].  

У ХХ столітті також виникає психологіч-

ний напрям вивчення причин жіночої злочиннос-

ті. На поширення біопсихологічних теорій жіно-

чої злочинності значний вплив зробив фрейдизм 

(психоаналіз З. Фрейда). Саме в 60-х рр. ХХ ст. 

кримінологія намагалася пояснити причини жі-

ночої злочинності з позицій психоаналізу, опе-

руючи в дусі З. Фрейда такими поняттями, як 

пасивність, емоціональність, нарцисизм і хит-

рість [8, с. 73]. 

З. Фрейд, основоположник психоаналізу, в 

своїх ранніх працях стверджував, що людська 

поведінка загалом, у тому числі й жіноча поведі-

нка, прямо чи побічно обумовлюється впливом 

підсвідомих сексуальних потягів («Еросу»).  

У цьому контексті поведінка розглядається як 

реакція на блокування енергії цього інстинкту 

[11, с. 122]. У пізніших працях З. Фрейд (1920 р., 

1930 р.) припускав наявність другого основного 

інстинкту – «Танатосу» (потягу до смерті, руй-

нування), який і є джерелом агресивної поведін-

ки людини у психологічно напружених ситуаці-

ях. Між «Еросом» і «Танатосом» існує постійна 

напруга, в результаті якої агресія спрямовується 

на інших (зміщується), щоб уникнути руйнуван-

ня «Я» [11, с. 123]. Близькою до концептуальної 

позиції З. Фрейда є теорія агресії відомого дослі-

дника-етолога К. Лоренца, згідно з якою агресія 

пояснювалася наявністю вродженого інстинкту 

самозбереження, боротьби за виживання [11, с. 

123]. Також за З. Фрейдом людський вчинок у 

великій мірі визначається психосексуальними 

конфліктами в ранньому дитинстві, коли основ-

ним об’єктом лібідо стає батько протилежної 

статі. Хлопчик закохується в матір, одночасно 

ревнує і любить батька (Едипів комплекс); дів-

чинка – навпаки (комплекс Електри). Ототож-

нення себе з конкуруючим батьком, вирішуючи 

даний конфлікт, формує основу моралі («над-Я») 

і пригнічує сексуальні потяги. Зазвичай, у проце-

сі розвитку особистості, відбувається повне виті-

снення сексуальних уявлень дитячого періоду в 

сфері несвідомого і сублімації (перетворення 

енергії сексуального потягу в різні види соціаль-

ної діяльності – спорт, творчість, інтелектуальна 

праця) відповідних їм уявлень. Та якщо витіс-

нення інфантильних сексуальних уявлень відбу-

вається не повністю, «защемлений комплекс» 

проявляє себе у сновидіннях, застереженнях, не-

вротичних розладах, а іноді в девіантних і навіть 

у делінквентних вчинках [14, с. 83-87]. 

В.Г. Гітін стверджував, що дослідження 

науки в напрямі дослідження злочинності жінок 

свідчить про таке: якщо чоловіча жорстокість 

багато в чому має природний, тваринний харак-

тер, то жіноча жорстокість більш «олюднена» і 

формується не стільки підсвідомою сферою 

«ВОНО», скільки розумною сферою людського 

«Я». Дуже важливе значення має жіноча чуттє-

вість як складова психіки. Будь-які, навіть найу-

ніфікованіші людські поривання і бажання, про-

ходячи через свідомість жінки, набувають певно-

го специфічного забарвлення, джерелом якого 

перш за все є жіноча чуттєвість. Саме гіпертро-

фована чуттєвість є рідною сестрою жорстокості, 

особливо якщо вона має або природні аномалії, 

або позбавлена можливості нормального функці-

онування внаслідок тих чи інших обставин. Ось 

чому жорстокість жінок-злочинниць ніколи не 

буває послідовною і продуктивною, на відміну 

від жорстокості чоловіків [4, с. 185]. При цьому 

М.М. Голоднюк звертала увагу на те, що на зло-

чинну поведінку жінок істотний вплив справляє 

рівень неврозів і психопатій, більш високий, ніж 

серед чоловіків [5, с. 24]. Підтримуючи думку 

М.М. Голоднюк, А.Ю. Антонян, М.В. Виногра-

дов, Ц.О. Голумбц зазначали, що значна частина 

жінок, здатних віддавати звіт у своїх діях і керу-

вати ними, мають різні психічні відхилення, які 

накладають вагомий відбиток на форми реагу-

вання, міру контролю, адаптаційні здібності та 

ряд інших соціально важливих атрибутів поведі-

нки людей в суспільстві. Автори підкреслювали, 

що при цьому необхідно враховувати індивідуа-

льні психологічні особливості винних та відзна-

чали, що: «їх криміногенне значення полягає в 

тому, що вони при чільному значенні соціально 

набутих особливостей особистості, взаємодіючи 

з ними, полегшують вчинення злочину, висту-

паючи не причиною, а внутрішньою умовою. 

Медико-біологічне та генетичне неблагополуччя 

не є, отже, самі по собі причинами злочинної по-

ведінки жінки, вони можуть слугувати лише фо-

ном, умовою, за якої в несприятливих соціальних 
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умовах легше виникає і реалізується її протипра-

вна поведінка» [1, с. 99]. 

Американський кримінолог О. Поллак у 

книзі «Злочинність жінок» (1950 р.), узагальню-

ючи американську, англійську, німецьку та фра-

нцузьку літератури, дійшов висновку, що в осно-

ві жіночої злочинності біологічні та психологічні 

особливості жінки. Автор стверджував, що жіно-

ча злочинність, в основному, детермінована сек-

суально забарвленими мотивами, тоді як чолові-

ки вчиняють злочини з корисливих мотивів. Йо-

го теорія була заснована на положенні З. Фрейда, 

згідно з якою причина невротизації та делінквен-

тності жінок криється в їх бажанні стати чолові-

ком [21, 157]. Так само автор стверджував, що це 

легко для жінки, щоб убити і залишитись непомі-

ченою, тому що, будучи укладачами харчування, 

вони здатні отруїти своїх жертв і, отже, вбивати 

обережно й уникати виявлення. О. Поллак ствер-

джував, що  жінки більш злочинні, ніж чоловіки. За 

його спостереженнями, жінки можуть учиняти 

злочини частіше, ніж прийнято вважати [22, c. 19]. 

Не менш значимим фактором у причинно-

му комплексі злочинності жінок у ХХ столітті 

вважається алкоголізм, наркоманія. Так, В.М. 

Бурлаков підкреслював, що алкоголізм, нарко-

манія, як хвороби, вражають різні сфери життє-

діяльності особистості, спричиняють за собою 

порушення адаптаційних здібностей, виснаже-

ність нервової системи, неврівноваженість, інте-

лектуальна неспроможність, відсутність самоко-

нтролю, нездатність керувати афективними пе-

реживаннями, стресовими ситуаціями, чим ство-

рюють підстави, на яких успішно розвиваються 

різні патологічні способи реагування та сприй-

няття. Одним із таких способів є злочинне діяння 

[7, с. 483]. Як стверджувала Т.М. Явчуновська, 

алкоголізм як криміногенний та провокуючий 

фактор здатний в окремих соціальних умовах, 

при збігу відповідних обставин слугувати умо-

вою, приводом вчинення антисуспільних і про-

типравних дій жінками [15, с. 67]. Звідси випливає 

висновок, що більше половини «жіночих» насиль-

ницьких злочинів вчиняються ними під впливом 

алкоголю: або жінки вчиняють ці злочини у стані 

«простого алкогольного сп’яніння», або вони є 

особами, які вживають алкоголь систематично, або 

хворі на хронічний алкоголізм.  

Як стверджував О.В. Старков, джерелом 

більшості насильницьких злочинів є конфлікт, 

що виникає на грунті повсякденних міжособистіс-

них стосунків, які склалися в особистісно-побуто-

вій сфері. Як зазначав автор, конфліктні стосунки 

через негативні особистісні якості злочинця або 

потерпілого можуть зумовити виникнення кримі-

ногенної ситуації, яка визначається у літературі як 

зовнішня причина злочину [13, с. 217]. 

Також одним із факторів у причинному 

комплексі злочинності жінок вважається соціа-

льне протиріччя між ролями та функціями жінок 

у сучасному суспільстві і умовами їх реалізації. 

А.І. Долгова відзначила, що тут мова іде про по-

єднання жінками виробничих функцій з сімейно-

побутовими. Значна частина часу у жінок йде на 

домашнє господарство, оскільки роль сім’ї в 

житті жінки дуже велика. У нових умовах соціа-

льно-економічного життя, різкого розшарування 

суспільства на багатих і бідних значна частина 

жінок змушена шукати побічні заробітки, що 

штовхає їх на кримінальний шлях [9, с. 676-677]. 

Звідси випливає висновок, що автор убачала 

причини жіночої злочинності в матеріальних не-

гараздах жінки, що склались у суспільстві. Та-

кож, зазначимо, що надмірні фізичні та нервові 

перевантаження, втома, матеріальні негаразди, 

страх за долю і майбутнє своїх дітей здатні ви-

кликати психічні розлади, стан дезадаптації, від-

чуття ворожості навколишнього світу, сформу-

вати рішучість ціною вчинення злочинів, щоб 

зберегти колишній статус своєї сім’ї [7, с. 484]. 

Так, жінки найбільш гостро відчувають і пере-

живають існуючу напруженість, соціальне не-

благополуччя, конфліктність. Вони більш сприй-

нятливі та вразливі. Саме на них лежать обов’яз-

ки з виховання дітей, забезпечення їх усім жит-

тєво необхідним. У період, коли руйнівні проце-

си дезорганізовують багато соціальних інститу-

тів, благополуччя і стабільність сім’ї стають най-

головнішим психологічним притулком жінок від 

суспільних потрясінь, а відповідно, невлаштова-

ність сімей, скандали і матеріальне неблагопо-

луччя дуже сильно б’ють по них, що призводить 

до накопичення потужного психоемоційного на-

пруження і, як наслідок, до вчинення жінкою 

злочину, що є результатом виходу переживань, 

негативних емоцій. Винуватцями всіх бід приз-

начаються, як правило, подружжя, родичі, діти. 

Але тут необхідно зауважити, що провокує дані 

посягання нерідко віктимна поведінка жертви 

(пияцтво, образи і знущання з боку чоловіка, 

співмешканця) [7, с. 486]. Звідси В.М. Бурлаков 

робить висновок, що причинами вчинення зло-

чинів жінками треба вважати нагромадження у 

них негативних емоцій, які часом прориваються 

у вигляді сімейних скандалів, насильства, звер-

неного на своїх близьких і рідних. Злочини, вчи-

нені жінками у сфері сімейно-побутових відно-

син, служать засобом психологічної компенсації. 
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Отже, враховуючи наведене, за результа-

тами проведеного дослідження в ХХ столітті про 

причини насильницької жіночої злочинності, 

спробуємо зробити висновки. Наукова думка 

ХХ століття характеризується  існуванням соціо-

логічного, біологічного, частково соціо-біологіч-

ного підходів пояснення причин насильницької 

жіночої злочинності. Біологічний напрям ХХ 

століття охоплював три підходи: антропологіч-

ний (E. Ferri, R. Garofalo, F. Curella), медико-

генетичний (E. Glueck, S. Glueck, G. Goering,  

A. Lange, P.A. Jacobs) і психологічний (S. Freud, 

О. Pollak, K. Lorenz). Досліджувати причини на-

сильницької жіночої злочинності за допомогою 

антропології перестали у 30-40-х рр. ХХ століт-

тя, за допомогою медико-генетичних досліджень 

– в середині 60-х р. ХХ століття, а за допомогою 

психологічного напряму дослідження проводи-

лися до кінця ХХ століття. Соціологічний на-

прям (R.K. Merton, C. Shaw, W.I. Thomas,  

В.М. Кудрявцев, М.М. Гернет) у ХХ столітті 

продовжив своє існування. У зв’язку з цим поча-

ли розвиватися різні блоки теорій, такі як: соціо-

процесні (соціальна дезорганізація, теорія соціаль-

ного конфлікту) та соціокультурні (теорія аномії), 

які пояснювали й причини насильницької жіночої 

злочинності. У другій половині ХХ століття домі-

нував саме соціологічний підхід. На стику двох 

підходів утворився соціо-біологічний підхід, який 

набрав своєї популярності у ХХ столітті. Тож мо-

жна зробити висновок про актуалізацію стикових 

підходів у другій половині ХХ століття.  
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Аннотация  
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