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антикорупційний суд, але і запровадити додаткові гарантії неупередженого добору 
антикорупційних суддів, зокрема через участь у доборі експертів з міжнародним досвідом.  

Серед політиків, науковців, журналістів та пересічних громадян досить точаться дискусії 
щодо доцільності створення спеціалізованого антикорупційного суду. Противники створення 
окремої антикорупційної судової ланки обґрунтовують свою позицію наступним: 

 незначна кількість справ, підслідних Національному антикорупційному бюро України, що 
робить недоречним створення окремого суду; 

 необхідність значних бюджетних і часових витрат на створення нового судового органу та 
його обслуговування, у порівнянні зі створенням окремих палат в нинішніх судах тощо. 

Більше того, досвід зарубіжних країн, де діють спеціалізовані антикорупційні суди ( 
насьогодні у світі існує 20 таких держав)  свідчить про неефективність створення такого органу. За 
роки існування антикорупційних судів ситуація в цих країнах радикально не змінилася. Так у 
Непалі Антикорупційний суд було створено у 2002 році і наразі Непал займає 131 місце у 
рейтинговій таблиці, у Афганістані багаторівнева система судів діє з 2010 року, проте країна 
перебуває на 169 сходинці у таблиці «Всесвітнього рівня корупції» [2]. 

Представники протилежної точки зору наводять аргументи на корись антикорупційної 
спеціалізації суддів. По-перше, багато справ про корупцію, особливо тих, в яких фігурують дуже 
складні фінансові операції або ретельно продумані схеми, можуть бути складнішими ніж пересічні 
справи. По-друге, більшість справ, що розслідуються представниками НАБУ мають політичний 
характер, а розгляд такої категорії справ потребує від суддів особливих етико-психологічних 
навичок, щоб протягом усього судового процесу залишатись об’єктивними і неупередженими. 

Отже, на нашу думку, створення спеціалізованого антикорупційного суду є гострою 
необхідність для нашої держави для продовження боротьбі з корупційними проявами. Бо якою б  
ефективною не була робота представників НАБУ та САП безкарність, відсутність ефективного 
механізму притягнення до відповідальності заважають досягти бажаної цілі – викоренити 
корупційні прояви на теренах нашої держави. Але ж потрібно зважати на те, що ідея створення 
окремого антикорупційного суду може сприйматися радше в якості тимчасового заходу, який буде 
сигналом про продовження боротьби з корупцією у рамках розпочатої антикорупційної та судової 
реформи в нашій державі. Треба зазначити, що і не слід очікувати антикорупційного прориву від 
НАБУ та САП України навіть у поєднанні з новоутвореними антикорупційними судами. 
Показники корупції будь-якої держави залежать від економічної ситуації у державі, культурних 
традицій, мотивації правлячих еліт, а не від факту наявності окремих органів.  
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неповнолітніх, які характерні на сучасному етапі нашої держави. 
Abstract: In the article the main reasons and conditions of spreading criminality among minor 

that typical on modern stage of our country’s development are determined.  
Злочинність є негативним явищем, оскільки вона заподіює шкоду особистості, економіці, 

екології, громадському порядку, суспільній безпеці, державній владі та іншим об’єктам 
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посягання. Злочинність неповнолітніх є складовою частиною злочинності в цілому, але при 
цьому, вона має свої специфічні риси. Метою цієї статті є дослідження умов та причин 
злочинності неповнолітніх. 

Вивчення причин злочинності серед неповнолітніх та молоді відбувалось в різні періоди 
розвитку нашого суспільства. Ще у 1968 році Г. М. Міньковський зазначав, що «..психологія 
підліткового та юнацького віку має суттєві особливості: нестача життєвого досвіду, 
спадковість, невміння правильно оцінювати окремі явища, емоційна збудливість, недостатній 
розвиток системи навичок соціального гальмування та ін.». До цих особливостей додається 
прагнення підлітка до самостійності, демонстрації сміливості, схильність ставити себе на місце 
авторитетних героїв фільмів тощо. 

Погляди вітчизняних науковців на причини злочинності неповнолітніх являють собою 
своєрідний континуум знань глобального змісту. На думку Р. І. Благути, основними причинами 
формування злочинної поведінки є відсутність належного соціально-правового захисту 
неповнолітніх, недоліки в роботі правоохоронних органів, недостатнє та несвоєчасне 
реагування на вчинені аморальні й протиправні дії та їх подальше попередження [1]. 
Державний інститут проблем сім’ї та молоді виділяє шість основних причин злочинної по-
ведінки неповнолітніх [3]: соціальні та економічні аспекти становища сучасного українського 
суспільства; функціональна неадекватність сім’ї; відчуження від шкільного середовища; вади 
та обмеженість соціалізації дітей в інтернативних закладах; проблеми в організації дозвілля; 
негативний вплив засобів масової інформації. 

На злочинність неповнолітніх перш за все впливають загальні криміногенні фактори 
(макрорівень), а також ті фактори, які існують в мікросередовищі (мікрорівень). 

Причиною загальних криміногенних факторів є несприятливі політичні, економічні, 
соціальні умови, наприклад, відсутність реальних можливостей задоволення матеріальних та 
нематеріальних потреб, бідність, вимушена трудова міграція та інші. Отже, ці фактори 
утворюють внаслідок неефективної діяльності держави, її економічної та політичної кризи. 
Вони впливають як на зростання злочинності неповнолітніх, так і на злочинність загалом. 

Важливим є аналіз причин злочинності, які формуються на мікрорівні. На утворення 
таких причин впливає мікросередовище підлітка, до якого відносять сім’ю, школу, гуртки, ЗМІ, 
оточення в дворі. Саме ці інституції формують особу, дають їй уявлення про навколишній світ. 

Найважливішу роль у житті молодої людини відіграє сім’я. Навіть негативні 
макроекономічні впливи можуть нівелюватись правильним вихованням. Діти, які ростуть у 
малозабезпечених або сім’ях із середнім достатком, при правильному виховані мають невеликі 
шанси перетворитись на злочинців. І навпаки, у благополучній та матеріально забезпеченій 
сім’ї можуть зростати егоїстичні, бездушні діти, оскільки таку поведінку вони спостерігали у 
своїй сім’ї. На дітей впливає те, скільки часу батьки приділяють дітям, їхні стосунки, склад 
сім’ї (чи двоє батьків, чи дитина виховується одним з батьків). Адже інколи підлітки можуть 
компенсувати потребу у батьківській любові, вчиняючи різні правопорушення, та привертаючи 
увагу оточуючих. За статистичними даними, переважна більшість сімей, в яких жили 
неповнолітні правопорушники, мала негативну атмосферу, де панували лайки, бійки, а рівень 
культури батьків був низьким. 

Наступним інститутом, який впливає на особу є школа. Саме тут особа починає процес 
соціалізації, де взаємодіє з більшою кількістю людей. Тому жорстоке ставлення з боку 
однолітків, а ще гірше – вчителів, формує комплекси особи, зневажливе ставлення до всього 
суспільства, що в майбутньому призводить до негативних наслідків. 

Досить вагомий вплив на підлітка мають ЗМІ. Останнім часом на телеекранах та в мережі 
Інтернет спостерігається пропаганда насильства, жорстокого поводження, вживання алкоголю 
та тютюнових виробів та ін. Все це формує цінності підлітка, та призводить до подальшого 
наслідування поведінки, побаченої на моніторах. 

Злочинність серед підлітків може поширюватись внаслідок незайнятості корисною 
працею, беззмістовне проведення вільного часу, та спілкуванням з особами, які мають низькі 
моральні якості та вчиняють злочини.  

Як показує статистика, більшість злочинів, вчинених підлітками є груповими. Підлітки, 
які не відчувають інтересу до себе в сім’ї та школі, тягнуться до неформальних угруповань, де 
проводять своє дозвілля. Підлітки потребують спілкування, для них важливо почуватись 
потрібними, а кримінальні угруповання можуть дати це йому. Інколи підлітки входять у такі 
угруповання задля того, щоб поквитатись зі своїми кривдниками, вони не сприймають батьків, 
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вчителів, поліцію, як таких, що можуть допомогти. 
Отже, підсумовуючи варто зазначити, що для держави боротьба зі злочинністю 

неповнолітніх має бути пріоритетною, для цього потрібно дослідити умови та причини цієї 
злочинності, та будувати політику держави, яка спрямовувалася б на усунення цих причин та 
умов. Крім того, велике значення має виховання дитини у сім’ї, школі, та вплив ЗМІ. 
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науці та вплив на визначення злочинності. Розглянуто поняття злочинності відповідно до теорії 
аномії. Описано вплив теорії хаосу на зменшення рівня злочинності у суспільстві 

Abstract: The theory of chaos, the theory of anomie, their reflection in forensic science and the 
influence on the definition of crime are considered. The concept of crime according to the theory of 
anomy is considered. The influence of the chaos theory on reducing the level of crime in society is 
described. 

У теорії кримінологічної науки існують безліч підходів до визначення злочинності та 
причин її виникнення ,але на мій погляд заслуговує уваги теорія аномії та теорія хаосу. У 
теперішній час є актуальною проблема  визначення та впливу на криміналістичну науку саме цих 
двох теорій.  

Дослідженням теорії хаосу займалась велика кількість як національних так і зарубіжних 
вчених , їх наукові здобутки знайшли відображення в роботах таких науковців : Анрі Пуанкаре, 
Едварда Лоренца , Бенуа Мандельброта, Бориса Чирікова, Якова Синая, Олександра 
Шарковського, Олександра Ляпунова. Більш детальніше теорія аномії у криміналістичній  науці 
описана Дюркгеймом. 

Відповідно до теорії аномії Дюркгейма, «Злочинність – це плата за соціальні зміни». Існує 
відомий вираз, який панує в теорії Аномії – «У тій же мірі в якій геній повинен мати можливість 
до самовдосконалення, злочинець повинен мати шанс на злочин».  Дана думка приводить нас до 
твердження, що суспільство без злочинності немислимо, при цьому не говорячи про злочинність 
як про процес, якого не можна позбутися, а говорячи про злочинність з бажаністю, стверджуючи 
що злочинність спричиняє позитивні наслідки і навіть розвиток.[1] 

Для того щоб зрозуміти, що певний об’єктивно-негативний вплив може у своєму 
результаті мати позитивні зміни, слід звернутися до середовища в якому існує такий процес. 
Потрібно розуміти, що будь-який злочинний процес протікає в суспільстві. Існує науковий погляд 
на розуміння суспільства, який ґрунтується на загальній теорії систем Бертрама.  

Відповідно до цієї теорії, «суспільство-динамічна система, тобто знаходиться в постійному 
русі, розвитку, змінює свої риси, прикмети, стан».  Дана система надає уявлення про неї в будь-
який момент часу, а зміна станів викликається як впливом із зовнішнього  середовища, так і 
потребою розвитку самої системи.                  
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