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ФАКТОРИ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ 
У ДЕВІАНТНИХ ПІДЛІТКІВ 

Соціально-економічні перетворення в Україні на початку 
XXI століття, поряд з позитивними змінами в суспільстві, поси-
лили такі негативні тенденції, як різке зниження затребуваності 
духовних цінностей, наростання процесів деформації сім’ї, соці-
альну та психологічну дезадаптацію дітей і підлітків, загострен-
ня кримінальної обстановки і т. д. 

Складний процес трансформації суспільного розвитку і ра-
дикальних перетворень сучасної дійсності, пов’язаний з кризою 
багатьох сфер життєдіяльності, негативно позначився на зрос-
танні правопорушень серед неповнолітніх. 

У кризовому суспільстві кількість факторів, що впливають на 
криміногенну ситуацію, збільшується. Цьому сприяють проблеми 
з працевлаштуванням, згортання культурних, спортивних, оздо-
ровчих програм, падіння рівня життя в країні, а також зниження  
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соціальних гарантій отримання молоддю освіти та професії. 
Дані зміни призвели до зростання в підлітковому середовищі 
девіантних форм поведінки. (Ковальов А. Г., Кудрявцев В. Н., 
Реан А. А., Змановская Є. В.). 

Дослідження особливостей особистості підлітків з девіант-
ною поведінкою з погляду мотиваційно-динамічної (аналіз про-
яву потреб, потягів, мотивів, установок і емоцій, що визначають 
вибір спрямованості поведінки) і поведінкової (взаємодія між 
підлітком і середовищем, суспільством в цілому, соціальні уста-
новки, вчинки) стратегій вивчення організації особистості до-
зволить визначити більш ефективні шляхи впливу на неї. 

Здатність до прийняття ефективних та адекватних ситуації 
рішень виступає важливим компонентом готовності до безпеч-
ної поведінки, яка (як властивість особистості підлітка), харак-
теризується, на думку Л. А. Сорокіною, спрямованістю на за-
безпечення особистої і громадської безпеки, що дозволяє ефек-
тивно (адекватно) взаємодіяти з небезпечними ситуаціями, які 
виникають у повсякденному життя. 

Прийняття рішень девіантними підлітками більше обумовле-
но таким фактором як уникання, який не вимагає рішучих дій, 
значного напруження і відповідальності за дії і наслідки, а навпа-
ки – віддаляє від конфліктної ситуації і надає змогу відкласти 
вирішення проблеми. Вони більш схильні при виникненні про-
блеми відкладати її рішення та уникати самостійності, що обумо-
влене специфічними психологічними характеристиками, які фор-
мують неефективність діяльності та поведінки цих досліджуваних.  

Ситуація прийняття рішення в ситуації невизначеності у цих 
підлітків не включає інтелектуальне орієнтування пошуку вихо-
ду з дилеми, тобто наявне імпульсивне прийняття рішення, що 
обіцяє можливість уникнення проблеми, а в екстремальних си-
туаціях як «паніка» у виборі між альтернативами. Неповнолітні 
засуджені характеризуються меншою готовністю обдумувати 
свої рішення і діяти при можливо повної орієнтуванні в ситуації, 
що може характеризувати різні, в тому числі і ризиковані, але 
обмірковані, рішення суб’єкта. У той же час, цим досліджува-
ним притаманна більша вираженість особистісної готовності до 
ризику щодо прийняття рішень.  
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