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ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЖІНОЧОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
У статті проаналізовано та розглянуто явище жіночої злочинності через призму історичних 

процесів. Визначається і досліджується соціальна роль жінки в суспільстві в різні історичні періоди. 
Окреслено проблемні питання щодо визначення жіночої злочинності та висловлено окремі думки ав-
тора. 
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Постановка проблеми. Злочинність за-
галом – це негативне явище, що має високий 
ступінь суспільної небезпеки. 

Для сучасного аналізу стану і тенденцій 
жіночої злочинності надзвичайно важливо 
використовувати історичний підхід до цієї 
наукової проблеми, оскільки без звернення 
до історичного коріння не можливо осмисли-
ти всю систему ідей, причин і наслідків, ка-
тегорій, що утворюють його сучасний рівень. 

Жіноча ж злочинність являє собою зна-
чну соціальну проблему, оскільки, крім рис, 
властивих злочинності загалом, має додат-
кові негативні наслідки для суспільства. На-
самперед деструктивно впливає на інститут 
сім'ї та на підростаюче покоління, чим фор-
мує «резерв» для майбутніх злочинців. 

Саме тому можна погодитися з думкою 
про те, що показник злочинності серед жінок 
є своєрідним індикатором здоров’я суспіль-
ного життя [1]. 

Тому дослідження цієї проблеми є акту-
альним та потребує особливої уваги з боку 
спеціалістів. 

Аналіз стану дослідження. Досліджен-
нями проблем у кримінології, котрі пов’язані 
з таким феноменом, як жіноча злочинність, у 
різні часи займалися велика кількість науков-
ців. Значний внесок у розв’язання цього пи-
тання зробили такі вчені, як: Ю. М. Антонян, 
В. С. Батиргареєва, О. М. Джужа, В. О. Мер-
кулова, О. Г. Колба. Проте у вітчизняній кри-
мінологічній науці дослідники не досить при-
діляли уваги питанню щодо історичного 
генезису жіночої злочинності. 

Метою дослідження є аналіз і вивчення 
вітчизняної та зарубіжної наукової лі-
тератури, підходів, поглядів провідних 
науковців-кримінологів щодо проблеми 
зародження жіночої злочинності та станов-
лення її як окремого елементу в структурі 
загальної злочинності. 

Виклад основного матеріалу. Кожний 
період розвитку нашого суспільства поро-
джує свій специфічний підхід до пояснення 

причин виникнення злочинності взагалі та 
жіночої злочинності зокрема. 

Історія жіночої злочинності тісно 
пов’язана з історією загальнолюдських уяв-
лень про жінку. Для того, щоб зрозуміти 
природу жіночої злочинності, необхідно 
звернутись до історичного генезису розвитку 
злочинності. 

Так, Л. М. Щербакова стверджує, що 
жіноча злочинність – це історично мінливе 
явище як за соціальною сутністю, так і за 
місцем (у різних державах і різних соціаль-
но-економічних формаціях неоднакове коло 
злочинів) і за часом (кількість кримінально 
карних діянь змінюється разом з історич-
ним розвитком держави ) [2, c. 218]. 

Так, першими, хто почав відокремлювати 
жіночу природу від чоловічої, були філософи 
Платон та Аристотель. На їхню думку, чоло-
віки були духовнішими від народження, а 
тому мали меншу схильність до скоєння зло-
чину порівняно з особами жіночої статті. 

За часів Київської Русі законодавство не 
передбачало якихось відмінностей у пока-
ранні залежно від гендерних ознак, але при 
цьому виділяло злочини, суб'єктом яких мо-
гла виступати тільки жінка. 

Джерела стародавнього права свідчать, 
що жінки, яких звинувачували у скоєнні 
злочину, завжди піддавалася особливому 
суспільному осуду та презирству і каралася 
суворіше, ніж чоловіки. Це було характер-
ним і для періоду інквізиції [3, c. 140]. 

З часів Середньовіччя в Європі провід-
ною ідеєю було те, що жінка вважалася 
спокусницею і тим самим прирівнювалась 
до зла. Така позиція виходила від церкви і 
вищого духовенства. Разом із тим класова 
приналежність грала чималу роль. Більши-
ми правами володіла жінка благородного 
походження порівняно з простолюдинкою 
або кріпачкою. 

Вивчення проблеми жіночої злочинності 
в Європі у добу Середньовіччя започатку-
вали німецькі інквізитори Шпренгер та Ін-
ститоріс. Їхні ідеї були висвітлені у трактаті 
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"Молот відьом" в XV ст. На думку інквізито-
рів, жінки через брак розуму швидше за чо-
ловіків відступають від віри, а тому, вважали 
вони, немає нічого дивного, що серед жінок 
дуже багато "відьом" [3, c. 141]. 

Дослідження проблем жіночої злочин-
ності та становлення її як самостійного 
структурного елемента пов’язано з таким 
ім’ям, як Ч. Лобмрозо. Так, Ч. Ломброзо 
надавав велике значення анатомічним та 
фізіологічним особливостям організму в 
механізмі злочинної поведінки. Оголосив-
ши жінку такою, що стоїть на нижчому рівні 
розвитку порівняно з чоловіком, науковець 
доходить висновку, що жінки більшою мі-
рою схильні вчиняти злочини. 

Ч. Ломброзо вивчав анатомічну будову 
черепів чоловіків і жінок, які були позбавлені  
волі за скоєння ними злочинів. Дослідником 
була висунута теорія, згідно з якою чере-
пи осіб, які переступили через закон, мають 
анатомічні відхилення від норми. До таких 
відхилень належать: низький лоб, бліде об-
личчя, великі скули, глибоко посаджені очі. 

Ч. Ломброзо дійшов висновку, що 
злочинцями не стають, а народжуються 
[2, c. 217-218]. 

На початку ХХ століття соціолог В. І. То-
мас у різні періоди своєї діяльності пропо-
нував двояке пояснення причин жіночої 
злочинності. У своїй першій книзі «Стать і 
суспільство: дослідження соціальної психо-
логії» (1907 р.) він зробив спробу відійти від 
антропологічної догми Ч. Ломброзо, встано-
вивши той факт, що відмінності у розумовій 
діяльності чоловіків і жінок зовсім не зале-
жать від їхніх антропологічних відмінностей. 

Відмінності в стилі поведінки пояснюва-
лися В. І. Томасом перевагою катаболічних 
або анаболічних обмінних процесів в організ-
мі. У чоловіків переважають катаболічні про-
цеси, що є причиною швидкого вивільнення 
енергії, демонстрації сили і руйнівних дій. 
У жінок обмінні процеси відбуваються більш 
гладко завдяки переважанню анаболізму, що 
робить їх більш урівноваженими в соціаль-
ному плані [4, с. 53]. 

Дещо пізніше, у праці «Некоректована ді-
вчина: випадки й аналіз поведінки» (1923 р.), 
учений остаточно обгрунтував роль соціаль-
ного оточення у детермінації девіантної пове-
дінки жінки. В. І. Томас запропонував теорію 
цільового конфлікту, що базується на визна-
нні у людини чотирьох провідних потреб: 
потреби у безпеці, визнанні, отриманні ново-
го досвіду та співчутті. Автор відзначив, що 
для злочинної поведінки жінок характерне 
поєднання потреби у співчутті й отриманні 
нового досвіду. Звідси випливає висновок, що 
В. І. Томас пояснював причини насильниць-

кої жіночої злочинності саме через потреби 
жінки, які вона прагне задовольнити [4, с. 54]. 

У 20-х роках ХХ ст. стали з'являтися 
дослідження, в яких робилася спроба не 
тільки піддати оцінці фізіологічні параме-
три жінки-злочинниці, але й вникнути у 
сферу їхнього світовідчуття і сприйняття 
навколишнього оточення. 

Підтримуючи погляди В. І. Томаса, 
М. М. Гернет стверджував, що причини жі-
ночої злочинності не варто шукати в осо-
бливостях їхнього анатомічного устрою. Від-
повідно до соціологічного підходу, причини 
скоєння злочинів жінками треба пояснювати 
умовами життя жінок. Їхнє життя менш ціка-
ве і різнобічне, ніж у чоловіків, жінка більш 
прикута до сім’ї і менше бере участь у бороть-
бі за існування. Багато сфер праці залишали-
ся для неї закритими. Звідси – висновок, що 
М. М. Гернет убачав причини жіночої зло-
чинності саме в соціальних умовах. 

Проте повністю погодитися з вищеназва-
ними авторами, які дотримувалися позиції, 
що причини жіночої злочинності криються 
лише в соціологічних умовах або в антро-
пологічних особливстях, В. О. Внуков не 
міг. Автор стверджував, що в прояві себе зо-
вні жінка під впливом певного соціального 
преса фізіологічніша за чоловіка. Іншими 
словами, у своїх реакціях вона ближча до їх 
фізіологічного коріння, ніж до їх психологіч-
ного налаштування. В. О. Внуков ствердно 
говорив, що «соціологія» жене жінку в «біо-
логію». Звідси гострота і напруженість у її 
злочинних діях [5, с. 211]. Звідси – висновок, 
що В. О. Внуков пояснював причини жіно-
чої злочинності не лише соціальними умо-
вами, але й біологічними, автор поєднував 
ці категорії і вважав, що, лише діючи разом, 
вони можуть привести до вчинення жінкою 
насильницького злочину. 

На початку 70-х років минулого століття 
проблеми жіночої злочинності знову стали 
привертати до себе увагу дослідників. При 
цьому вивченню стали піддаватися не тіль-
ки статистичні закономірності й особливос-
ті особистості жінок-злочинниць, а й цілі 
видові прояви їхньої злочинної поведінки, 
а також особливості мікросоціальної серед-
овища в тому числі і в місцях виконання 
покарання. 

Слід зазначити, що більшість досліджень 
проблем жіночої злочинності проводилися в 
період відносної стабільності соціально-еко-
номічних відносин у суспільстві. Динаміка 
злочинності в той час була плавною. Про-
цеси і явища, які детермінують злочинність, 
практично не змінювалися. 

І в цьому сенсі має рацію Забрян-
скій, який стверджує: «Зміна злочинності  
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підпорядковується двом групам законів: 
законам розвитку суспільства і власним (кри-
мінологічних) законам саморозвитку злочин-
ності. Вони знаходяться у взаємодії. Криміно-
логічні закони залежать від законів розвитку 
суспільства і одночасно самі надають зворот-
ний вплив на останні. У періоди стабіліза-
ції великий вплив на злочинність надають її 
власні закони розвитку, в періоди дестабіліза-
ції – соціальні закономірності» [6, c. 54]. 

У середині ХХ століття пояснити при-
чини насильницької жіночої злочинності 
намагалися за допомогою генетичних дослі-
джень. Так, витоки жіночої агресії намагали-
ся знайти в аномаліях хромосомного набору. 
Зокрема, Е. Подольський та П. А. Джейкобс 
стверджували, що у нормі статеві хромо-
соми жінки повинні бути «ХХ», а у чолові-
ка – «ХY». Хромосомний набір «ХХY» (на-
явність у генах жінки чоловічої хромосоми 
виду «Y»), на думку прихильників біологіч-
ної кримінології, – головна причина жіночої 
агресії. Автори ендокринних теорій вважа-
ли, що витоки агресії криються в аномаліях 
функціонування залоз внутрішньої секре-
ції – підвищеного вироблення речовин, що 
викликає нервозність і агресивність. Зокре-
ма, було встановлено, що в період менстру-
ації у жінок у крові збільшується кількість 
тестостерону – речовини, яка може сприяти 
ослабленню самоконтролю і підвищенню 
агресивності на незначний час [4, c. 55]. 

Починаючи з 2000-х років понят-
тя «жіноча злочинність» отримало своє 
закріплення в науковій літературі. Так, 
майже всі підручники для студентів або 
інші наукові видання містять розділ, 
який присвячено кримінологічній харак-
теристиці жіночої злочинності. А це все  
безпосередньо вказує на той факт, що зараз 
вчені виділяють жіночу злочинність із за-
гальної структури злочинів та приділяють 
неабияку увагу дослідженню причин та 
умов виникнення такого негативного соці-
ального явища. 

Висновок.

Дослідження проблеми жіночої злочиннос-
ті пройшло свою довгу історію розвитку почи-
наючи від античності і до наших днів. Це при-
звело до виникнення великої кількості думок,  
напрацювань, теорій щодо бачення вищезаз-
наченої проблеми. 

Сміливо можна стверджувати, що глибоке 
та детальне вивчення проблем жіночої зло-
чинності розпочалася лише у ХХ ст. Саме в 
цей період виникають основні теорії пояснен-
ня існування жіночої злочинності, а саме: со-
ціологічна, біологічна, соціо-біологічна, які, 
своєю чергою, стали базисом для дослідження 
та вивчення проблем, котрі пов’язані зі злочи-
нами, що вчиняється особами жіночої статті. 

Вивчення жіночої злочинності та бороть-
би з нею не можливе без звернення до істо-
ричного генезису жіночої злочинності. 
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В статье проанализировано и рассмотрено явление женской преступности через призму исто-
рических процессов. Определяется и исследуется социальная роль женщины в обществе в разные 
исторические периоды. Определены проблемные вопросы определения женской преступности и вы-
сказаны отдельные мысли автора. 

Ключевые слова: преступность, явление, женская преступность, исторический генезис, гендерные 
признаки. 

The article analyzes and examines the phenomenon of female crime through the prism of historical pro-
cesses. The social role of women in society in different historical periods is determined and studied. The prob-
lem issues concerning determination of female crime are outlined and the author's opinions are expressed. 

Key words: crime, phenomenon, female crime, historical genesis, gender characteristics. 


