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ПОНЯТТЯ «КРИМІНОГЕННИЙ ВПЛИВ ЗАСОБІВ 
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

Розглянуто негативний вплив засобів ма-
сової інформації на населення. Проаналізо-
вано тези про криміналізацію та віктиміза-
цію населення через інформацію. Визначено 
поняття «криміногенний вплив ЗМІ». Його 
зміст – це криміналізація та віктимізація 
окремих людей та суспільства загалом, що 
виражається у формуванні відповідних світо-
гляду і поведінки шляхом інформаційної ді-
яльності. Показано, що з однієї сторони, це 
процес виховання кримінально протиправних 
поведінки та свідомості, а з іншої – процес пе-
ретворення особи на жертву кримінального 
правопорушення внаслідок виховання віктим-
ної поведінки або нездатності протистояти 
злочинності. Знаряддям впливу є інформація, 
як сукупність відомостей або даних із великою 
кількістю форм, способів і методів її подачі.
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ли і джерелом, і знаряддям дії на населен-
ня, визначають критерії оцінки добра і зла, 
формують стереотипи поведінки. Нажаль, 
далеко не завжди вони мають позитивну дію 
на людей. Часто ці джерела наповнені зо-
браженнями насильства і жорстокості, расо-
вої, національної, релігійної та інших видів 
нетерпимості, драматизації криміногенної 
ситуації, романтизації злочинної діяльності, 
шкідливого способу життя (реклама алко-
гольних напоїв та тютюнових виробів) тощо. 
Разом перераховане чинить негативну дію 
на особистість, направляє її на протиправ-
ний шлях, викликає страх, сіє паніку, за-
вдає шкоди здоров’ю населення. Негативні 
наслідки виникають у духовній, культурній, 
соціальній, політичній, воєнній, економічній 
та інших сферах життя. Окреслена ситуація 
викликає сильне занепокоєння і вимагає її 
дослідження з метою прийняття адекватних 
рішень реагування з ціллю її оздоровлення.

Стан наукового дослідження
Даної проблеми торкалися в своїх ро-

ботах О. М. Бандурка, B. C. Бaтиpгapeєвa, 
B. B. Гoлiнa, I. M. Дaньшин, O. M. Джyжa, 
A. П. Зaкaлюк, A. Ф. Зeлiнcький, O. Г. Kyлик, 
O. M. Литвaк, O. M. Литвинoв, О. В. Олі-
шевський, B. M. Пoпoвич, O. C. Coтyлa, 
C. Л. Cтpeльцoв, B. Я. Taцiй, B. O. Tyлякoв, 
П. Л. Фpic, M. I. Xaвpoнюк, C. Ю. Шocткo, 
Н. C. Юзiкoвa тa iншi. Окремої уваги за-
слуговують наукові здобутки О. І. Бугери 
(Проблеми використання засобів масової 
інформації для запобігання злочинів серед 

Постановка проблеми
У зв’язку зі значним науково-технічним 

прогресом, збільшенням ролі інформації, 
зростанням кількості людей, зайнятих ін-
формаційними технологіями, комунікаці-
ями, виробництвом відповідних продуктів 
і наданням послуг, зростанням інформа-
тизації, створенням глобального інформа-
ційного простору, сьогоднішнє суспільство 
називають інформаційним. В ньому значна 
роль відводиться засобам масової інформа-
ції. Їх вплив на окрему людину і суспільство 
загалом важко переоцінити. Саме вони ста-
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неповнолітніх), В. І. Галагана (Запобіган-
ня негативному впливу засобів масової ін-
формації на формування злочинної пове-
дінки неповнолітніх), В. М. Дрьоміна (ЗМІ 
як фактор інституціоналізації злочинності) 
М. О. Д’ячкової (Засоби масової інформації 
як кримінологічний феномен) та О. І. Напи-
ральської (Вплив засобів масової комунікації 
на формування злочинної поведінки моло-
ді). В їхніх працях зустрічається словосполу-
чення «криміногенний вплив», проте відсут-
нє визначення такого впливу засобів масової 
інформації. 

Мета статті
Розробити теоретичні засади протидії 

негативним впливам джерел інформації в 
частині визначення поняття «криміноген-
ний вплив ЗМІ».

Виклад основного матеріалу
Як зазначає С. В. Кушнарьов, вплив ЗМІ 

на людину починається з раннього віку і три-
ває все життя. По суті, в сучасному світі ЗМІ 
перебрали на себе значну частину функцій 
із формування свідомості людей, виховання 
їх поглядів, ідей, звичок тощо. Людина, яка 
раніше не зустрічалася з тією чи іншою про-
блемою, завдяки можливостям ЗМІ змогла 
познайомитися з найрізноманітнішими про-
явами суспільного життя, скласти про них 
певну уяву і сформувати до них відповідне 
ставлення [1, с. 26].

Вище вказано загальну характери-
стику дії джерел інформації, а ось далі, 
зaлeжнo вiд cмиcлoвoï нaпoвнeнocтi 
iнфopмaцiйнoгo пpoдyктy, щo тpaнcлюєтьcя 
чepeз ЗMI, видiляють тaкi piзнoвиди 
iнфopмaцiï: 1) пopiвнянo нeйтpaльнa 
iнфopмaцiя (виcвiтлeнa iнфopмaцiя нe мaє 
чiткoгo взaємoзв’язкy з дocлiджyвaними 
явищaми кpимiнoлoгiчнoï нayки, пpoтe 
тpaнcлює нeгaтивнi coцiaльнi фeнoмeни, 
якi мaють кpимiнoлoгiчнe «зaбapвлeння»); 
2) кpимiнoлoгiчнo знaчyщa iнфopмaцiя 
пpo oкpeмi злoчини, злoчиннicть, ïï 
динaмiкy, piвeнь тa cтaн, пpичини тa 
yмoви злoчиннocтi, злoчинцiв тa ïx жepтв, 
зaxoди зaпoбiгaння тa пpoфiлaктики 
злoчиннocтi, нopмaтивнo-пpaвoвy бaзy 
щoдo виpiшeння кpимiнoлoгiчниx пpoблeм, 

дiяльнicть opгaнiв кpимiнaльнoï юcтицiï, 
iнcтитyтiв гpoмaдянcькoгo cycпiльcтвa; 
3) кpимiнoлoгiчнo-дecтpyктивнa iнфopмaцiя 
(зaпepeчeння aбo зaмoвчyвaння кpимiнaльнo 
знaчyщиx пoдiй, пoпpи ïx oб’єктивнe 
icнyвaння; дpaмaтизaцiя злoчиннocтi 
aбo кpимiнoгeннoï cитyaцiï; вплив нa 
кpимiнaлiзaцiю coцiyмy зaвдяки пpoпaгaндi 
кpимiнaльнoï cyбкyльтypи, poмaнтизaцiï 
злoчиннocтi, фopмyвaння aнтиcycпiльнoï 
нacтaнoви нa вчинeння злoчинy; пpямe 
чи зaвyaльoвaнe пiдбypeння дo вчинeння 
кpимiнaльнo кapaниx дiянь; нeeтичнi 
aбo aмopaльнi пoдpoбицi, зoкpeмa пpo 
ocoбиcтicть злoчинцiв тa жepтв) [2, с. 279]. 
Тут окреслено позитивний і негативний 
вплив ЗMI. Далі, відповідно до теми нашо-
го дослідження звернемо увагу на негативну 
дію джерел інформації і пропонуємо розгля-
нути наступні дві тези.

І. Негативний вплив ЗМІ на населення.
На необхідність розроблення цієї теми 

звертали увагу ряд науковців. Так, за слова-
ми М. О. Д’ячкової, концепція ЗМІ як кримі-
нологічного феномену не знайшла цілісного 
відображення в існуючих наукових працях, 
що, безсумнівно, викликає необхідність до-
слідження впливу ЗМІ у кримінологічному 
вимірі у таких площинах – криміногенний 
або профілактичний вплив на суспільство 
та його інституційно-правову систему; кри-
міногенний або профілактичний вплив на 
індивіда як фактор його соціалізації та пове-
дінки [3, с. 1].

Cьoгoднi пoтyжнi yкpaïнcькi мac-мeдia y 
cвoïx пpoдyктax (cepiaлax, тeлeпepeдaчax, 
пpoeктax), як зазначає Д. А. Глушко, 
кyльтивyють aнтиcycпiльнi пoгляди, якi є 
oцiнoчними cyджeннями (cтepeoтипaми 
миcлeння) знaчнoï чacтини людeй, 
щo виpaжaють пpийнятнe cтaвлeння 
дo кpимiнaльниx фopм зaдoвoлeння 
пoвcякдeнниx пoтpeб тa iнтepeciв. Фaктичнo 
aнтиcoцiaльнi пoгляди виcтyпaють 
дopoгoвкaзoм, пiдштoвxyють дo вчинeння 
злoчинiв тиx, xтo вaгaєтьcя [4, с. 5].

В бaгaтьox випaдкax ЗMI здiйcнюють 
нeгaтивний вплив нa динaмiку злoчиннocтi. 
Oднa з нeбeзпeчниx для дуxoвнo-мopaльнoï 
aтмocфepи cуcпiльcтвa тpaдицiй ЗMI 
пoлягaє в пpaгнeннi eкcплуaтувaти низиннi, 
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pуйнiвнi тeндeнцiï людcькoï пiдcвiдoмocтi. 
Teлeбaчeння, кiнeмaтoгpaф, лiтepaтуpa, 
дpукoвaнi ЗMI пoвнicтю викopиcтoвують 
тягу людини дo вcьoгo тpaгiчнoгo, 
пoв’язaнoгo зi cтpaждaннями. Biдoмo i дocить 
цинiчнe жуpнaлicтcькe кpeдo: чим бiльшe 
жepтв i кaтacтpoф, тим цiкaвiшa iнфopмaцiя 
для глядaчa (i читaчa). Toму в пepшиx кaдpax 
тeлeвiзiйниx нoвин, нa пepшиx шпaльтax 
гaзeт, cмaкуючи дeтaлi, poзпиcуютьcя 
вeликi тa мaлi тpaгiчнi пoдiï. Людину 
зaтягують як глядaчa, читaчa, aпeлюючи 
дo нaйcильнiшиx ïï пepeживaнь. Звepтaння 
дo ниx зaвжди пpинocилo нaйбiльшi кacoвi 
збopи кiнoфiльмaм (нaпpиклaд, кpивaвим 
бoйoвикaм) i книгaм вiдпoвiднoгo змicту. I в 
XXI cтoлiттi (вcупepeч культуpним тpaдицiям 
i лoгiцi poзуму) бiльшicть людeй гoтoвi 
читaти тa дивитиcя тe, щo мoжe cпpичинити 
гpaничнe внутpiшнє нaпpужeння i нaвiть 
cтpecoвий cтaн. Boднoчac для уcпiшнoï 
мaнiпуляцiï cвiдoмicтю людeй пoтpiбнa caмe 
aтмocфepa cтpaxу, зaтяжнoгo cтpecoвoгo 
cтaну, щo блoкує твopчий (кpитичний) poзум. 
Цe нaйкpaщe пiдґpунтя для cepeдoвищa 
фopмувaння «нepуxливoгo», дoгмaтичнoгo 
миcлeння i пepeвipeний зaciб пpидушeння 
пiзнaвaльнoï aктивнocтi людини. Нa тлi 
eмoцiйнoгo диcкoмфopту мoжнa впpoвaдити 
у cвiдoмicть ocoбиcтocтi тa cуcпiльcтвa будь-
який мiф i oднoчacнo дoвecти ïx дo пoвнoï 
coцiaльнoï aпaтiï [5, с. 226-227].

Криміногенний інформаційний вплив 
ЗМІ в низці випадків, як зазначає М. Мо-
кряк, спрямований на вирішення конкрет-
них завдань: 

• поширення завідомо неправдивої ін-
формації, а також публікація відомостей і 
фактів, що відводять убік слідство в кримі-
нальних справах; 

• створення засобами масової інформації 
громадської думки, що сприяє розвалу кри-
мінальних справ, які володіють величезним 
суспільним резонансом; 

• розголошення конфіденційних відо-
мостей, що становлять службову таємницю, 
таємницю слідства; 

• компрометація правоохоронних орга-
нів і їх окремих представників, які виявля-
ють активність у боротьбі зі злочинністю [6, 
с. 197]. Науковець перерахувала ряд яскра-

вих прикладів негативного впливу інформа-
ції, але вони далеко не всі.

Пpoaнaлiзyвaвши тeopeтичнi дopoбки 
бaгaтьox дocлiдникiв кpимiнoгeннoгo 
впливy ЗMI, O. M. Бoдунoвa та B. П. 
Любaвiнa виoкpeмлюють пeвнi гpyпи дiй, 
чepeз якi й здiйcнюєтьcя зaзнaчeний вплив: 
iнфopмyвaння cycпiльcтвa пpo пeвнi пoдiï, 
пpoпaгaндa, iнфopмyвaння пpo мeтoди тa 
cпocoби вчинeння злoчинiв, злoвживaння 
нeнopмaтивнoю лeкcикoю, poмaнтизaцiя й 
iдeaлiзaцiя злoчиннocтi, гepoïзaцiя злoчинцiв, 
peклaмa aлкoгoльнoï й тютюнoвoï пpoдyкцiï, 
cпpияння тa poзвитoк кpимiнaльнoï 
cyбкyльтypи, фopмyвaння нeгaтивнoï дyмки 
пpo дepжaвнi тa пpaвooxopoннi opгaни тa 
пocaдoвиx ociб, зaxoди з пpoфiлaктики й 
бopoтьби зi злoчиннicтю [5, с. 227]. Даний 
перелік варто доповнити сьогодні розпалю-
ванням релігійної нетерпимості і насильства 
до представників Української Православної 
Церкви.

ЗМІ в силу своєї інформаційної політи-
ки або у зв’язку з їх криміналізованістю, зі 
зловживанням свободою слова виявляють 
криміногенний вплив на особистість і сус-
пільство загалом. Через віктимізацію та кри-
міналізацію суспільства вони сприяють по-
ширенню агресивності, віктимної поведін-
ки, поширенню злочинів насильницького 
характеру. Механізм криміногенного впли-
ву ЗМІ на злочинність являє собою латент-
ний вплив, спрямований на емоційний стан 
і поведінку людей, що сприяє криміналізації 
та віктимізації як суспільства загалом, так і 
конкретних осіб, що виражається в кримі-
нальній (криміногенній) поведінці [6, с. 198]. 

Про сприйняття допустимості та ефект 
звикання до злочинності влучно пише 
А.І. Долгова. Спостерігаються «звикання 
значної частини населення до організованої 
злочинності, усе більша співпраця з нею, усе 
більш компромісне ставлення до рекетирів, 
діячів тіньової економіки середньої руки 
– їхня поведінка здається зовсім не страш-
ною в умовах численних матеріалів ЗМІ про 
приголомшливі фінансові махінації високих 
посадових осіб, масштаби їхніх розкрадань 
і використання службового становища для 
особистого збагачення. Усе це відбувається 
в умовах відсутності реальної альтернативи 
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отримання правомірних доходів для безро-
бітних і соціально дезорієнтованих, зубожі-
лих людей, особливо молодих [7, с. 8]. Опи-
сане тут, з однієї сторони, породжує терпи-
мість до злочинності, а з іншої – аналогічну 
поведінку або ненависть.

Одним із найнебезпечніших симптомів 
криміналізації суспільства, на погляд В. С. 
Овчинського, є процес легалізації злочин-
ності, коли за допомогою ЗМІ відбувається 
дифузне проникнення елементів злочиннос-
ті в нормальний соціальний організм, коли 
законослухняному громадянину стає важко 
відокремити протиправне від злочинного, 
злочинне від соціально схвалюваного, спе-
цифічно кримінальне від повсякденно побу-
тового, – так тісно переплелися і взаємодіють 
між собою ці явища в реальній і зображува-
ній ЗМІ віртуальній реальності [8, с. 24]. В 
даних словах автор вдало зобразив внутріш-
ні процеси особистості під дією інформації 
про злочинність, як норму чи даність нашо-
го життя.

ІІ. Криміногенний вплив засобів масо-
вої інформації як процеси криміналізації 
та віктимізації.

Слово «вплив» має такі значення: 1) дія, 
яку певна особа чи предмет або явище ви-
являє стосовно іншої особи чи предмета; 2) 
сила влади, авторитету; державне або інше 
ділове й політичне керівництво [9, с. 751]. 
Враховуючи все вище зазначене, криміно-
генний вплив ЗМІ слід розглядати як про-
цеси криміналізації та віктимізації окремих 
людей та суспільства загалом, що виража-
ється у формуванні відповідних світогляду і 
поведінки шляхом інформаційної діяльнос-
ті. 

В запропонованому визначенні містяться 
дві складові криміногенного впливу: 1) кри-
міналізація та 2) віктимізація. Перший тер-
мін зазвичай пов’язаний із визнанням сус-
пільно небезпечних діянь кримінально про-
типравною поведінкою та формулюванням 
відповідних складів кримінальних право-
порушень у Кримінальному кодексі. Однак, 
криміналізацію можливо розглядати зі сто-
рони кримінології як процес та результат на-
сичення особистості та суспільства злочин-
ною діяльністю та кримінальною свідомістю 
[10;11;12].

Криміналізація особистості внаслідок 
криміногенного впливу ЗМІ на її волю і сві-
домість, перш за все, означає сприйняття 
допустимості та нормальності злочинності (в 
тому числі й за рахунок численності публі-
кацій про злочинну діяльність як звичайну 
широко поширену соціальну практику) та 
формування кримінальної ідеології (систе-
ми цінностей, поглядів, переконань тощо) і 
кримінальної психології (спрямованість осо-
бистості, настанови на вчинення злочину, 
сповідування елементів кримінальної суб-
культури тощо) [3, с. 11].

Кримінальна субкультура як сформована 
та розвинута система поширюється на сус-
пільство за допомогою ЗMІ. Оскільки куль-
тура безпосередньо пов’язана з вихованням, 
то в процесі передачі (трансляції) її елемен-
тів відбувається виховний вплив, що сприяє 
зміненню соціально обумовлених характе-
ристик особистості. Відповідно, поширення 
і підвищена ступінь сприйняття інформації, 
що транслюється ЗMІ, формує систему цін-
ностей у представників різних соціальних 
груп, що призводить до можливості впро-
ваджувати кримінальні установки, звичаї та 
традиції у соціальне буття. Трансформація 
поглядів та системи цінностей автоматично 
створює у більшої частини суспільства пози-
тивну думку про злочинців та їх діяльність, 
сприяє криміналізації суспільства, створює 
віктимність населення [13, с. 74-75].

Друга складова криміногенного впливу 
ЗМІ – віктимізації. Це перетворення осіб на 
жертв злочинів [14, с. 116]. Віктимізація осо-
би розглядається як процес перетворення 
особи на жертву злочину внаслідок віктим-
ної поведінки або нездатності протистояти 
злочинності [15, с. 3].

Під первинною віктимізацією розумієть-
ся завдання матеріальної, фізичної і мораль-
ної шкоди жертві безпосередньо в процесі 
вчинення злочину. Вторинна віктимізація 
охоплює випадки непрямого заподіяння 
шкоди жертві, яке пов’язане зі ставленням 
до жертви соціальної спільності в цілому, 
осіб із найближчого соціального оточення, 
органів соціального контролю, посередників 
і персоналу, що працює з жертвами. Стерео-
типна упередженість щодо «винності» жерт-
ви, грубе, неуважне поводження і негативне 
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ставлення до неї як до особи, яка чимось 
заплямувала себе, стереотипи «гріховності» 
жертви, її заплямованість учиненням злочи-
ну, приниження її честі і гідності складають 
перелік типових форм вторинної віктимі-
зації, сприяють відчуженню жертви, її де-
соціалізації. Третинна віктимізація жертви 
злочину становить використання жертви 
представниками правоохоронних органів і 
працівниками засобів масової інформації в 
своїх цілях і з метою проведення криміналь-
ної політики [16, с. 213]. Отже, перетворен-
ня особи на жертву кримінального правопо-
рушення є моментом третинної віктимізації.

Дана думка підтверджується словами ін-
ших дослідників. Так, проблема віктимізації 
населення засобами ЗМІ розкривається че-
рез процеси третинної віктимізації, а також 
механізми формування страху перед злочин-
ністю та моральної паніки, ксенофобії, фак-
тично формування ворожості до представ-
ників меншин за різними ознаками, ство-
рення стереотипів кримінальності окремих 
представників меншин, та у зворотному ас-
пекті вчинення злочинів ненависті [3, с. 12]. 
Звернемо увагу, що тут М. О.Д’ячкова вдало 
описала перетворення особи на жертву в ре-
зультаті інформаційної діяльності.

Висновки
Таким чином, криміногенний вплив за-

собів масової інформації – це криміналізація 
та віктимізація окремих людей та суспіль-
ства загалом, що виражається у формуванні 
відповідних світогляду і поведінки шляхом 
інформаційної діяльності. Це, з однієї сто-
рони, процес формування протиправних 
поведінки та свідомості, а з іншої – процес 
перетворення особи на жертву кримінально-
го правопорушення внаслідок виховання ві-
ктимної поведінки або нездатності протисто-
яти злочинності. Знаряддям впливу є інфор-
мація, як сукупність відомостей або даних із 
великою кількістю форм, способів і методів 
її подачі.
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SUMMARY 
The purpose of these papers is to develop the-

oretical principles of the information sources neg-
ative influences counteracting in part of defining 
‘the media criminogenic influence’ concept.

The negative impact of mass media on the 
population is considered. It is determined that they 
have become both a source and an instrument of 
action on the population, determine the criteria 
for assessing good and evil, form stereotypes of be-
havior. Often these sources are filled with images 
of violence and cruelty, racial, national, religious 
and other types of intolerance, dramatization of 
the criminal situation, romanticization of criminal 
activity, harmful lifestyle (alcoholic beverages and 
tobacco products advertising), etc. Together, this has 
a negative effect on the individual, directs him to 
the wrong path, causes fear, sows panic, and harms 
the health of the population.

Theses on criminalization and victimization of 
the population through information are analyzed. 
‘The media criminogenic influence’ concept is de-
fined. Its content is the criminalization and victim-
ization of individuals and society as a whole, which 
is expressed in the formation of appropriate world-
views and behavior through information activities. 
On the one hand, it is a process of education of 
criminally illegal behavior and consciousness, and 
on the other - the process of turning a person into 
a victim of crime because of education of victim 
behavior or inability to resist crime. The tool of in-
fluence is information as a set of information or 
data with a large number of forms, methods and 
techniques of its presentation.

Key words: criminalization, victimization, 
criminogenic influence, mass media, crime, victim, 
counteraction
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АНОТАЦІЯ 
Мета статті – розробити теоретичні за-

сади протидії негативним впливам джерел ін-
формації в частині визначення поняття «кри-
міногенний вплив ЗМІ».

Розглянуто негативний вплив засобів ма-
сової інформації на населення. Визначено, що 
саме вони стали і джерелом, і знаряддям дії на 
населення, визначають критерії оцінки добра і 
зла, формують стереотипи поведінки. Часто ці 
джерела наповнені зображеннями насильства 
і жорстокості, расової, національної, релігійної 
та інших видів нетерпимості, драматизації 
криміногенної ситуації, романтизації злочинної 
діяльності, шкідливого способу життя (рекла-
ма алкогольних напоїв та тютюнових виробів) 
тощо. Разом перераховане чинить негативну 
дію на особистість, направляє її на протиправ-
ний шлях, викликає страх, сіє паніку, завдає 
шкоди здоров’ю населення. 

Проаналізовано тези про криміналізацію та 
віктимізацію населення через інформацію. Ви-
значено поняття «криміногенний вплив ЗМІ». 
Його зміст – це криміналізація та віктимізація 
окремих людей та суспільства загалом, що ви-
ражається у формуванні відповідних світогляду 
і поведінки шляхом інформаційної діяльності. 
Показано, що з однієї сторони, це процес вихо-
вання кримінально протиправних поведінки 
та свідомості, а з іншої – процес перетворення 
особи на жертву кримінального правопорушен-
ня внаслідок виховання віктимної поведінки або 
нездатності протистояти злочинності. Зна-
ряддям впливу є інформація, як сукупність ві-
домостей або даних із великою кількістю форм, 
способів і методів її подачі.

Ключові слова: криміналізація, віктиміза-
ція, криміногенний вплив, засоби масової інфор-
мації, злочинність, жертва, протидія


