
Одна з особливостей детермінації індивідуальної поведінки полягає в тому, що потреби 
особистості формуються не лише під впливом соціально-економічного положення, а й під 
впливом духовної культури суспільства. "Величезне і часто вирішальне значення у формуванні 
життєвих потреб особистості має рівень розвитку її усвідомленого ставлення до життя, її 
самосвідомість, ціннісні орієнтації, воля, прагнення до самоутвердження, на основі яких 
складаються специфічні особистісці потреби, які досить часто виявляються більш сильними 
стимулами індивідуальної поведінки, аніж вихідні, елементарні погреби", — зазначав у 1977 
році А. Г. Здравомислов [1, с. 15].

Отже, особистість, ціле суспільство чи нація можуть діяти і під впливом "елементарних 
потреб", але можуть і протистояти їхньому впливові, перетворюючи цей вплив на основі сили 
свого духу, волі, характеру.

Прикладом цього може служити Японія, яка за короткий час увійшла до кола 
високорозвинутих держав світу. Що ж спричинило такий стрімкий злет? Першою і 
найголовнішою умовою була орієнтація державної політики на зростання рівня освіти на базі 
широкої мобілізації інтелектуального потенціалу японського народу.

Разом з тим, ті ж  японці засвідчили, що в українців надзвичайно високий рівень 
інтелекту. Дослідження японськими вченими коефіцієнта IQ, тобто рівня інтелекту, показали, 
що українці в 1,5 — 2 рази перевищують за цим показником японців, німців, китайців [2, с.13].

Отож, закономірно виникає запитання, що перешкоджає нам інтенсивно 
використовувати усі наявні в країні ресурси, у тому числі й інтелект? І що може бути тим 
механізмом, який би зупинив формування виключно споживацьких потреб і активізував усі 
соціальні ресурси на виведення країни з кризи?

У цій статті ми звернули увагу на момент зниження ролі таких життєво важливих 
потреб сучасної особистості, як освіта та наука, що є, на нашу думку, тривожним сигналом 
потенційної соціокулмурної деградації суспільства.

Протиставити загальній системній кризі, яка заторкнула і сферу культури (її 
мотиваційну базу, ментальність, норми, цінності), українське суспільство може лише 
цілеспрямовану державну національну ідеологію, яка б поставила одним з пріоритетних 
завдань розвиток української освіти, науки, культури, спорту, виховання молодого покоління в 
дусі патріотизму.

У противному разі наше суспільство очікує перетворення в п’ятидесятимільйонну 
країну споживачів-паразитів, чому сприяє швидке формування нової структури потреб під 
потужним впливом реклами закордонних виробників у вітчизняних засобах масової інформації.
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Через складну соціально-економічну кризу в  Україні значно зросла злочинність, у  т.ч. жіноча. В  
умовах бурхливого зростання злочинності необхідно чітко визначити причини  такого явш ца. 
Виріш альними в  такому аналізі виступають соціальні фактори. Знайти правильне пояснення і  дати 
оцінку ком плексу ц и х  соціальних причин означає в  якійсь м ірі визначити і  намітити ш ляхи  та 
можливості усунення злочинност і серед жінок.

И з-за сложного социально-экономического кризиса в  Украине значительно возросла 
преступность, в  т.ч. женская. В  условиях стремительного роста преступности необходимо четко 
определить причины  такого явления. Решающими в  таком анализе выступают социаяъньге факторы. 
Найти правильное объяснение и  дать оценку ком плексу этих социальных при чи н  обозначает в  какой-то 
степени определить и  наметить пути и  возможности устранения преступности среди ж енщин.

В останні роки в нашому суспільстві переважає тенденція обвального зростання 
злочинності, що є очевидним наслідком соціально-економічної кризи. Тема злочинності 
постійно перебуває в полі зору засобів масової інформації, влади і населення. Серед осіб, що 
вчинили злочин, як правило, переважають чоловіки, але, разом з тим, слід відмітити і факт 
різкого збільшення числа жінок, що притягуються до кримінальної відповідальності.
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Бурхливе зростання злочинності є наслідком глибоких суспільних деформацій, 
особливо це стосується злочинної поведінки жінок. До таких звичних видів жіночих злочинів, 
як обман покупців і замовників, крадіжки державного і колективного майна, спекуляція і т а , 
додалися нові, куди страшніші та небезпечніші, Надзвичайно тривожним є те, що в Україні 
спостерігається значне омолодження злочинності. Особливо стрімко відбувається 
криміналізація в середовищі підлітків та молоді, що, безперечно, свідчить про кризу як на 
соціально-економічному, так і на правовому рівні.

У 1992 роді було зареєстровано 29131 жінку, що вчинили злочин (14,1% до загального 
числа засуджених). У 1993 роді було засуджено 33039 жінок (13,6% від загальної кількості осіб, 
що вчинили злочин), у 1994 — 41634 жінки (15,5%), у 1995 — 59009 жінок (17,3%), у 1996 році 
-  59287 жінок (17,5%) [3, с. 33 ]. І, нарешті, у 1997 році кількість жінок, які вчинили злочин, 
становила 58690 (17,4% від загального числа засуджених) [1, с. ІЗ ]. Наведені статистичні дані 
свідчать, що число жінок-злочшпшць та їх питома вага у загальній картині злочинності 
неухильно зростає.

Деякі дослідники вважають, що злочинність є явищем соціальним. З цих позицій 
злочинність, і жіночу в тому числі, слід розглядати не просто як прояв девіантної поведінки, а 
як певний тип соціальної поведінки. Тому, перш за все, слід враховувати характер діяльності 
жінок у суспільстві, усі ті ситуації, що виникають у зв’язку із зайнятістю їх на роботі і вдома, 
недоліки в організації вільного часу.

Жіночій злочинності в значно більшій мірі, ніж чоловічій, притаманні зміни і 
коливання, викликані впливом зовнішнього середовища. Тому дуже важливо детально 
проаналізувати соціальні притіни жіночої злочинності, що дасть змогу попередити ті 
суспільно-небезпечні прояви та явища, які можуть призвести до здійснення злочинів. 
Особливу увагу слід звернути на життєву ситуацію, середовище і найближче оточення, які 
впливають на формування особистості, поглядів і установок, тобто тих життєвих принципів, 
якими вона керується в своїй поведінці.

Аналізуючи сучасну ситуаціїо в суспільстві, можна сказати, що соціальні причини 
злочинності серед жіїюк пов’язані з такими явищами, як значно активніша участь їх у 
суспільному виробництві, суттєве послаблення головних соціальних інститутів і передусім сім’ї, 
а також соціального контролю, із зростаючою напругою в суспільстві, конфліктами і ворожістю 
між людьми, ростом антисуспільних явищ — наркотизму, алкоголізму, проституції і т. д.

Емпіричні дослідження показують, що злочинність ланок проявляється як 
відображення негативних протиріч, які виникають при розподілі виробничих і сімейних ролей. 
На відміну від чоловіків, на поведінку жінок переважно впливають сімейно-побутові 
відносини. З цим пов’язана своєрідність мотивації їх злочинних проявів. Важка конфліктна 
обстановка в сім’ї нерідко є умовою вчинення ними насильницьких злочинів проти 
особистості, потерпілими в яких найчастіше бувають особи, винні у виникненні подібних 
конфліктів. У той же час слід враховувати, що сімейні і материнські функції жінок для багатьох 
з них є сильнішим, ніж для чоловіків, стримуючим, антшфиміїюгенним фактором, який в 
більшості випадків визначає порівняно невисокий рівень жіночих правопорушень.

Важливим є той факт, що саме жінка в сучасних умовах здатна зберегти сім’ю, певного 
мірою позитивно вплинути на поведінку чоловіка та дітей [6, с. 23]. Разом з тим, слід брати до 
уваги те, що жінкам притаманні такі особливості, як підвищена емоційність і вразливість, які 
впливають на формування мотивації' злочинів проти особистості, як правило, на грунті 
побутових конфліктів. Мотиви таких злочинів носять яскраво виражене емоційне забарвлення, 
поведінка жінок характеризується агресивністю та імпульсивністю. Адже жінка значно більше, 
ніж чоловік, схильна до стресу і нервових перевантажень через цілий ряд причин, зокрема, 
через більшу зайнятість у домашньому господарстві і вихованні дітей-

Між потребами жінки, її активною участю в громадському житті, професійною 
діяльністю, виконанням домашніх обов’язків існує диспропорція, що призводить до 
виникнення конфліктів, породження напруги в сімейному житті і на роботі. З одного боку, 
можливе джерело конфлікту у зайнятості жінки на роботі і вдома та нехваткою через це 
вільного часу. З другого боку, постійне зростання освітнього рівня і культурних запитів при 
неможливості їх повного задоволення на роботі та вдома не завжди сприяє духовному росту 
особистості жінки, а створює невдоволення, призводить до психологічних зривів.

Психологи вважають, що однією з причин злочинності серед жінок є  умови, в яких 
проводить більшу частину свого життя жінка. По-чоловічому важка робота робить її черствою, 
грубою, агресивною. А якщо ж вона за розмірами заробітку, за долею сімейних обов’язків ще й 
голова сім’ї, то найменше додаткове навантаження може підштовхнути її до зриву [2, с. 4 ].

У більшості галузей виробництва відсутні обмеженість і заборона використання праці 
жінок. Вони працюють нарівні з чоловіками, для них встановлена однакова з чоловіками 
тривалість робочого дня, визначені однакові норми, розцінки, хоча фізично жінки набагато
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слабші за чоловіків [4, с. 305]. Тому більшість жінок не витримує таких великих навантажень, 
та й сама така робота абсолютно непрестижна. Звичайно, такою роботою нехтують і можуть її 
легко покинути, а джерелом одержання засобів для існування стають злочинні дії.

Сьогодні особливого розповсюдження набули такі дестабілізаційні процеси, як 
незадоволення своїм теперішнім становищем, невпевненість у своєму майбутньому, відчуження 
від соціального середовища. І саме жінки є найбільш вразливими до таких станів. А це, в свою 
чергу, підштовхує їх до скоєння протиправних вчинків. Жінка складніше вписується в ринкові 
відносини. В сучасних умовах, коли країну захлеснуло безробіття, жінка опинилась найменш 
захищеною. Влаштуватись на роботу стає практично неможливо, а тому вона змушена шукати 
способи, щоб заробити, І тому не дивно, що жінка все частіше вдається до злочинних дій як 
єдиного способу виживання.

Пріоритет у причинному комплексі злочинності належить тим обставинам, які 
формуються в умовах соціального життя. Саме вони здійснюють найбільш значимий вплив на 
формування злочинної поведінки жінок [5, с. 674].
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На р ізни х етапах розвит ку суспільства становище ж інки зм іню валося водночас із  зм іною  
людського співжиття. Сьогодні всім  гілкам  влади слід усвідомити, щ о історією та долею  на  ж інок 
покладено майбутнє держави. О днак сучасний стан політ ичної соціалізації ж інок в  У країні несе на собі 
відбиток складних життєвих ум ов і  праці. У  статті виділено основні фактори, щ о впливають я а  процес  
залучення донок до  участі в  суспільно-політ ичному житті. Інтеграція ж інок д о  владних структур має 
відбутись через їх  залучення до ж іночих організацій, передусім політ ичної спрямованості.

На разны х этапах развития общества полож ение ж енщ ины изменялось одновременно с 
изм енением  человеческого общежития. Сегодня всем  веткам власти необходимо осознать, что историей и  
судьбой на ж енщ ин возлож ено будущее страны. Однако современное полож ение полит ической 
социализации ж енщ ин в  Украине несет на себе отпечаток сложных ж изненных условий  и  труда. Б  
статье вы делены основны е факторы, влиящ ие на процесс привлечения ж енщ ин к  участию в  
общественно-политической ж изни. Интеграция ж енщин во  властные структуры долдона проводиться 
путем привлечения и х  в  ж енские организации, прежде всего политического направления.

Над проблемою ролі жінки в суспільстві і участі жінок у владних структурах 
працюють тисячі науковців. Діють міжнародні тендерні центри та комітети, які займаються 
проблемами жіноцтва. Роль і місце жінки в різних сферах суспільства визначає характер 
економічного, політичного, духовного та морально-етичного стану суспільства.

На різних етапах розвитку суспільства становище жінки змінювалося водночас із 
зміною людського співжиття. Був час, коли вона, займаючи провідне місце, була головою 
родини і керувала тодішнім суспільством. Однак за певних умов трипільської ери жінка 
втратила владу і своє значення, послабилась її роль у суспільстві.

Упродовж багатьох віків історії нашої країни жінки поряд з чоловіками завжди були 
учасниками суспільно-політичних процесів. З початку відродження України і формування 
правової держави, орієнтованої на пріоритет загальнолюдських цінностей, створюються 
необхідні передумови для повного розкриття людського потенціалу, відкриваються великі 
перспективи для українського жіноцтва. За останні роки жінки України одержали реальну 
можливість участі в громадських і політичних справах.

Численні дослідження показують, що суспільство глибше усвідомлює й ефективніше 
розв’язує проблеми, які перед ним стоять, тільки тоді, коли і політичні, і владні структури 
представлені як чоловіками, так і жінками. Наприкінці 80-х років спостерігався чималий 
сплеск політичної активності жінок, а вже в 90-х маємо її значний спад. Багато жінок взагалі 
індеферентно ставляться до політичної діяльності або негативно оцінюють її.
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