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Девиантные проявления у подростков встречаются довольно часто, 
исследования данной проблемы очень актуально в настоящее время. Большую 
роль в проявление девиантного поведения играет кризис подросткового 
возраста, именно в этом возрасте, обычно, закладывается девиантное 
поведение. Происходит становление характера, переход от детства к взрослости 
и в данный период влияние ближайшего окружения имеет огромное значение.  
Именно в этом возрасте эмоциональное развитие подростков бывает нарушено, 
а их поведение трудным, так же этому возрасту характерны нарушения выбора 
своей будущей профессии, своего круга общения.  

Целью данной работы является: выявить причины, признаки и формы 
девиантного поведения, а так же обозначить комплекс мероприятий по 
профилактике девиантного поведения у подростков. 

Большую роль в формирование ребенка, является его семья. Большинство 
подростков с девиантным поведением, воспитываются в неблагополучных 
семьях. С самого детства эти дети могут терпеть физическое, эмоциональное 
или сексуальное насилие. Это приводит к тому, что ребенок считает себя 
плохим, ненужным, нелюбимым. Жестокое обращения с детьми ведет к самым 
разнообразным последствиям, таким как: ущерб для здоровья ребенка, 
опасность для его жизни и адаптации в будущем. У таких подростков 
наблюдаются различные формы нарушения поведения: заниженная 
самооценка; неуверенность в себе; драчливость; агрессивность; нарушение 
общения со сверстниками; жестокость. 

Формы девиантного поведения: 
Алкоголизм – патологическое влечение к спиртному которое в будущем 

ведет к деградации личности. В данном случае алкоголь служит как средство 
для раскрепощения и преодоления  застенчивости, от которого стараются 
избавиться подростки. 

Наркомания – это заболевание, которое выражается в физической или 
психологической зависимости от наркотиков, непреодолимом влечение к ним, 
что постепенно приводит организм к физическому и психологическому 
истощению. У подростков отсутствует стабильный заработок, на почве 
наркомании совершаются преступления, так как в состоянии «ломки» наркоман 
способен на любое преступление: воровства, грабежа, разбоя, для того чтобы 
можно было купить очередную дозу наркотика.  

Самоубийство, суицид – это умышленное лишение себя жизни. Среди 
подростков часто встречаются суицидальные поступки, но немногие из них 
достигают своей цели. Причинами таких действий может быть несчастная 
любовь, проблемы в семье или во взаимоотношениях с окружающими.  
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Метою дослідження є аналіз стану економіки КНР та потенціалу відносин 
між Україною та КНР. Протягом століть Китай був однією з найрозвиненіших 
цивілізацій світу. І сьогодні офіційна національна ідеологія Китаю зазначає 
наступне: Китай як носій давньої культури і володар ефективної економіки 
довів свою перевагу над іншими країнами, а значить, Китай повинен стати 
світовим лідером і найпотужнішою країною [1, с. 10]. Нині площа Китаю 
складає 9 596 960 кв. км., населення – 1,385 млрд із 7,518 млрд населення землі. 
За останні майже 40 років економіка Китаю зазнала змін і переорієнтувалася від 
замкненої до більш ринково орієнтованої. На 2015 рік ВВП Китаю склав 
11,06 трлн дол. США, темп зростання ВВП на той самий рік склав 6,9%, а 
інфляція на 2016 рік склала лише 2 %, національний дохід на душу населення 
постійно зростає, починаючи з 2000 року [2].  Згідно рейтингу країнового 
ризику, Китай має рейтинг B2 – це середній ризик. Серед сильних сторін країни 
експерти відзначають: великий золотовалютний резерв, масштабний місцевий 
ринок, розвинену індустріальну базу, наявність передумов для зростання, 
малий державний борг, покращення у макроекономічній політиці, підвищення 
ринкової орієнтації країни. До слабких сторін відносять: старіюче населення, 
складне бізнес-середовище, відсутність його прозорості, великий 
корпоративний борг, високий показник нерівності розподілу доходів і низька 
частка приватного споживання у ВВП, проблеми у конкурентоспроможності, 
геополітична напруженість із деякими сусідніми країнами [3]. Згідно рейтингу 
Doing business на 2017 рік Китай займає в аспекті легкості ведення бізнесу лише 
78 місце, а у підпункті стосовно легкості створення підприємства взагалі лише 
– 127 місце (28 робочих днів необхідно для реєстрації підприємства), в 
отриманні дозволу на будівництво – 177 [4]. КНР є надзвичайно активним 
експортером. На 2015 рік загальний обсяг  експорту склав 2,37 трлн дол. США. 

Китайська Народна Республіка визнала незалежність України 27 грудня 
1991 року. І вже 4 січня 1992 року було встановлено дипломатичні відносини. 
Із 1992 року по 2004 відносини між Україно та Китаєм розвивалися. В 1994-
1995 роках Л. Кучма та Ц. Цземін обмінялися державними візитами, в 
результаті було проголошено відносини стратегічного партнерства між 
Україною та Китаєм. В 2005-2010 роках, за президентства В. Ющенка, 
зовнішня політика України переорієнтувалася на США та Європу, крім того 
налагодженню українсько-китайських відносин не сприяли внутрішні 
суперечки в Україні. Також в 2005 році Україна дозволила візит генеральному 
секретарю канцелярії «президента Тайваню», внаслідок цього Китай скасував 
засідання комісії з торгово-економічного співробітництва з Україною [1, с.13]. 
В.Ющенко за роки свого президентства жодного разу не відвідав Китай. 
Український міністр закордонних справ також не відвідував Китай з 2004 року 
по 2010, а міністр закордонних справ Китаю не відвідував Україну з 2001 по 
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Проституция - это систематическая деятельность по оказанию сексуальных 
услуг за плату. Большое количество подростков-проституток происходят из 
нестабильных и проблемных семей. 

Профилактика отклоняющегося поведения предполагает систему общих и 
специальных мероприятий на различных уровнях социальной организации: 
общегосударственном, правовом, общественном, экономическом, медико-
санитарном, педагогическом, социально-психологическом.  

Технологии социальной работы с подростками можно разделить на два 
направления: коррекционное и профилактическое. На данном этапе мы 
диагностируем и выявляем формы девиаций, изучаем социальную среду в 
которой находится подросток и факторы, способствующие проявлению девиации. 

Основные подходы профилактики: 
1. Информационый подход. В этом подходе мы информируем подростков 

об их правах и обязанностях. О проблемах и организациях куда они могут 
обратиться. Осуществить данный подход можно через СМИ. 

2. Социально-профилактический подход рассматривает выявление, 
устранение и нейтрализацию причин, вызывающих различного рода 
негативные явления. В этом принимают участие: преподаватели в учебном 
заведении, социальный работник и семья. 

Выводы. Таким образом, мы выявили причины возникновения 
девиантного поведения среди подростков, разобрали формы девиатного 
поведения. Обозначили основные подходы профилактики и технологии 
социальной работы с такими подростками. 
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