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ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНОГО 
ЗАПОБІГАННЯ ЮВЕНАЛЬНІЙ 
ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

У статті розглядаються особливості загальносоціального запобігання юве-
нальній злочинності в Україні. Указується, що в сукупності різноманітних 
заходів, що є складовими механізму запобігання ювенальній злочинності, 
чільне місце належить загальносоціальним заходам. Ці заходи становлять 
підґрунтя для зниження негативного впливу основних соціально-економіч-
них детермінант злочинної поведінки неповнолітніх осіб і створюють пере-
думови для більш ефективного застосування інших запобіжних заходів на 
спеціально-кримінологічному та індивідуальному рівнях. Зазначається, що 
вжиття наявного комплексу заходів, як свідчить практика, виявляється 
недостатнім. Зважаючи на це, виникає необхідність удосконалення наявних 
та впровадження нових запобіжних заходів з огляду на актуальні можли-
вості держави у сфері формування та реалізації соціальної політики. Уза-
гальнюється, що на сучасному етапі уповноваженим органам державної 
влади доцільно здійснити комплексний перегляд раніше прийнятих програм-
них документів та моніторинг стану виконання кожного з них, включно  
з виконанням загальносоціальних заходів щодо запобігання ювенальній зло-
чинності. Результатом такої роботи має стати впорядкування та взає-
моузгодження змісту чинних стратегій і програм, актуалізація їх окремих 
положень (у тому числі з урахуванням відповідних напрацювань криміноло-
гічної науки) та забезпечення своєчасного виконання запланованих заходів на 
засадах координації діяльності різних органів.

Ключові слова: неповнолітній; ювенальна злочинність; загальносоціальне 
запобігання; кримінальне правопорушення; детермінанти.

Постановка проблеми. На сьогодні в сукупності різноманітних заходів, що є скла-
довими механізму запобігання ювенальній злочинності, чільне місце належить загально-
соціальним заходам. Зазначені заходи становлять підґрунтя для зниження негативного 
впливу основних соціально-економічних детермінант злочинної поведінки неповнолітніх 
осіб і створюють передумови для більш ефективного застосування інших запобіжних захо-
дів на спеціально-кримінологічному та індивідуальному рівнях. Ураховуючи вказане, ува-
жаємо за доцільне розглянути це питання більш детально.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання запобігання ювенальній зло-
чинності тривалий час досліджуються вітчизняними вченими. Серед наукових напрацю-
вань необхідно виділити роботи Ю. В. Александрова, В. С. Батиргареєвої, Ю. В. Бауліна, 
І. Г. Богатирьова, В. М. Бурдіна, В. В. Голіни, Б. М. Головкіна, І. М. Даньшина, О. М. Джужі, 
С. Ф. Денисова, О. М. Костенка, П. П. Михайленка, Є. С. Назимка, Т. І. Пономарьової, 
А. В. Савченка, В. О. Тулякова, І. К. Туркевич, П. Л. Фріса, В. І. Шакуна, Н. С. Юзікової та 
інших. Однак окремі проблеми залишилися не повною мірою розглянутими, а тому потре-
бують вивчення.
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Метою статті є розгляд особливостей загальносоціального запобігання ювенальній 
злочинності в Україні та надання пропозицій щодо його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Характеризуючи загальносоціальне запобігання зло-
чинності, В. В. Голіна зазначає, що основними цілями цього запобіжного напряму є подо-
лання або обмеження криміногенно небезпечних протиріч у суспільстві, поступове вико-
рінення негативних явищ, створюваних політичними, економічними, психологічними, 
ідеологічними, міжнаціональними та іншими чинниками виникнення криміногенного 
потенціалу в суспільстві (економічні й політичні кризи, небезпечне майнове розшару-
вання населення, необґрунтоване, навіть злочинне збагачення певних кіл громадян, без-
робіття, затримка заробітної плати, існування на межі виживання переважної частини 
населення, занепад моралі, проституція, наркоманія, алкоголізм, безпритульність тощо). 
Ефективність загальносоціального запобігання злочинності може бути забезпечена розум-
ною та цілеспрямованою соціально-економічною політикою держави [1, с. 19]. Водночас  
А. П. Закалюк цілком обґрунтовано наголошує, що «заходи загальносоціального запобі-
гання мають своїм об’єктом явища, факти, прояви тощо, які мають із злочинністю хоч і не 
спричинюючий чи обумовлюючий, але інший детермінуючий, здебільшого кореляційний 
зв’язок або зв’язок станів. У такому разі запобіжний вплив на них, хоч і не цілеспрямова-
ний, належить до загальносоціального запобігання» [2, с. 327–328].

Досліджуючи питання запобігання ювенальній злочинності на загальносоціальному 
рівні, варто зауважити, що вказівка на необхідність такого запобігання є в Керівних прин-
ципах Організації Об’єднаних Націй для попередження злочинності серед неповнолітніх 
(Ер-Ріядських керівних принципах) – одному з базових міжнародних документів, який міс-
тить рекомендації щодо формування національної політики запобігання такій злочинності. 
Так, у Керівних принципах обумовлено, що для ефективного попередження злочинності 
серед неповнолітніх потрібні зусилля всього суспільства загалом з метою забезпечення 
гармонійного розвитку підлітків з повагою до їх особистості та заохоченням її розвитку 
з раннього дитинства. Визначено, що урядам слід проводити політику, яка сприяє вихо-
ванню дітей в умовах стабільної та благополучної сім’ї. Сім’ям, що потребують допомоги 
для подолання внутрішньої нестабільності або конфліктних ситуацій, мають надаватися 
необхідні послуги. Водночас у Керівних принципах наведено низку рамкових рекомен-
дацій щодо формування та впровадження ефективної політики у сфері освіти, підтримки 
молоді на рівні громад, стимулювання позитивного впливу засобів масової інформації на 
свідомість молоді, упровадження соціальної молодіжної політики. Зокрема, підкреслено, 
що урядові установи мають приділяти першочергову увагу планам і програмам для молоді 
та надавати відповідний обсяг фінансових коштів, послуги, приміщення і персонал для 
забезпечення належного медичного обслуговування, охорони психічного здоров’я, харчу-
вання, житла та надання інших відповідних послуг, у тому числі в галузі попередження 
зловживання наркотиками й алкоголем та лікування, забезпечуючи одержання молоддю 
виділених на ці цілі коштів [3]. 

Про необхідність вжиття загальносоціальних заходів запобігання ювенальній злочин-
ності йдеться і в Рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи № R (87) 20 про соціаль-
ний вплив на злочинність неповнолітніх. Згідно з цим документом урядам держав-членів 
рекомендовано почати застосовувати або продовжити застосування конкретних заходів, 
спрямованих на усунення непристосованості неповнолітніх, зокрема, шляхом: запрова-
дження всебічної політики, що сприятиме соціальній інтеграції молоді; надання спеціаль-
ної допомоги й упровадження в школах, молодіжних або спортивних закладах спеціалізо-
ваних експериментальних програм, спрямованих на кращу інтеграцію молоді, яка відчуває 
серйозні труднощі в цих питаннях [4].
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З урахуванням потреби створення належних соціально-економічних умов для вихо-
вання і розвитку дітей в Україні прийнято низку нормативно-правових актів, що перед-
бачають вжиття заходів, які з позицій кримінологічної науки можна вважати складовими 
загальносоціального запобігання ювенальній злочинності. Це стосується системи заходів 
щодо охорони дитинства (Закон України «Про охорону дитинства») [5], запобігання без-
притульності дітей (Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і без-
притульних дітей») [6], державної підтримки соціально вразливих категорій дітей (Закон 
України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування») [7], залучення молоді до громадського, 
політичного, соціально-економічного, культурного життя суспільства (Закон України «Про 
основні засади молодіжної політики») [8] та ін. У рамках виконання норм такого законодав-
ства уповноважені органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи 
соціальної сфери та громадські організації забезпечують реалізацію відповідних заходів, 
що певною мірою сприяє зниженню рівня ювенальної злочинності.

До того ж, як свідчить практика, вжиття наявного комплексу заходів виявляється 
недостатнім. Зважаючи на це, виникає необхідність удосконалення наявних та впрова-
дження нових запобіжних заходів з урахуванням актуальних можливостей держави у сфері 
формування та реалізації соціальної політики.

Досліджуючи проблеми запобігання ювенальній злочинності (злочинності неповно-
літніх), науковці-кримінологи висловлюють і пропозиції стосовно вдосконалення такого 
запобігання на загальносоціальному рівні. У межах характеристики цього запобіжного 
напряму окремі автори застосовують широкий підхід, називаючи запобіжні заходи, які 
мають кореляційний зв’язок як із рівнем ювенальної злочинності, так і з рівнем злочинності 
загалом. Наприклад, за підсумками дослідження загальносоціальних заходів запобіжного 
впливу щодо злочинів, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння, О. С. Стеблин-
ська називає, зокрема, й такі заходи, як подолання бідності, безробіття та вимушеної мігра-
ції [9, с. 126–128]. У зв’язку з цим уважаємо, що під час виокремлення в науковій площині 
сукупності загальносоціальних заходів запобігання ювенальній злочинності більш доціль-
ним є віднесення до цієї сукупності лише тих заходів, які мають безпосередній зв’язок із 
сферою ювенально-правових відносин.

З огляду на доволі значну кількість та багатоманітність загальносоціальних заходів, 
здійснення яких може сприяти запобіганню ювенальній злочинності, постає питання щодо 
їх систематизації. У цьому контексті заслуговує на увагу підхід, застосований Б. З. Дяків, 
котра в процесі дослідження загальносоціальних заходів запобігання злочинам проти 
життя та здоров’я особи, які вчиняються студентами, здійснила умовний розподіл цих 
заходів за приналежністю до таких сфер, як сфера соціального захисту, освітня, культу-
рологічна, організації змістовного дозвілля, професійної зайнятості, духовно-патріотична 
[10, с. 122–124]. Такий підхід убачається прийнятним і для систематизації загальносоці-
альних заходів запобігання ювенальній злочинності.

З урахуванням зв’язку між рівнем ювенальної злочинності та станом соціального 
захисту неповнолітніх осіб і їх сімей науковці-кримінологи небезпідставно наголошують 
на необхідності посилення такого захисту.

Зокрема, О. Ю. Шостко зазначає, що до заходів загальносоціального запобігання зло-
чинності неповнолітніх належать дії, спрямовані на підвищення соціального захисту сімей 
із дітьми, збільшення матеріальної допомоги дітям-сиротам і дітям-інвалідам [11, с. 259]. 
На думку Н. В. Яницької, загальносоціальні заходи профілактики корисливо-насильниць-
кої злочинності молоді мають охоплювати: розроблення програм соціального та еконо-
мічного розвитку регіонів, де визначені заходи, спрямовані на зміцнення та планування 
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сім’ї, створення закладів амбулаторно-поліклінічної мережі для спеціалізованої медичної 
допомоги кожній дитині, яка цього потребує; надання соціальної допомоги малозабезпе-
ченим сім’ям, адресного підходу до забезпечення прожиткового мінімуму доходів сімей, 
дотримання соціальних гарантій і пільг, установлених законодавством [12, с. 12]. Водночас 
О. С. Стеблинська пропонує запровадження додаткових пільг для дітей із малозабезпече-
них сімей (наприклад, безкоштовні обіди у школі та проїзд у транспорті, пільги на путівки 
в літні табори відпочину, пільги під час вступу на навчання до закладу вищої освіти та ін.) 
[9, с. 131].

Беручи до уваги значну питому вагу кримінальних правопорушень, що вчиняються 
безпритульними та бездоглядними дітьми, О. О. Пустовий запропонував напрями реалі-
зації загальносоціальних заходів запобігання таким правопорушенням. Загальносоціальні 
заходи щодо запобігання злочинам, які вчиняються безпритульними й бездоглядними 
дітьми, розподілено на первинні (спрямовані на зменшення кількості безпритульних і без-
доглядних дітей, усунення причин та умов, що детермінують злочинність неповнолітніх), 
вторинні (виявлення, облік і ресоціалізація безпритульних та бездоглядних дітей з негатив-
ними девіантними формами поведінки) і третинні (медико-соціальна та психологічна допо-
мога правопорушникам і жертвам). Ураховуючи наслідки воєнних дій в окремих районах 
Донецької та Луганської областей, дослідник обґрунтував необхідність розроблення нової 
редакції Концепції щодо подолання дитячої безпритульності та бездоглядності в Україні, 
у якій повинні поєднатися різні за характером стратегічні й тактичні профілактичні заходи, 
правові та організаційні засади надання соціальної, психологічної, педагогічної, медич-
ної та інших видів допомоги дітям, зокрема тим, які опинилися на тимчасово окупованих 
територіях, з метою своєчасного реагування на правопорушення, недопущення рецидиву 
та соціальної реабілітації правопорушників. Органам місцевої влади пропонується роз-
робити й запровадити регіональні програми, спрямовані на профілактику дитячої злочин-
ності, безпритульності та бездоглядності, запобігання поширенню негативних явищ у під-
літковому середовищі [13, с. 17–18].

Крім посилення соціального захисту неповнолітніх, важливою складовою в системі 
загальносоціальних заходів запобігання ювенальній злочинності має стати й низка заходів 
у сфері освіти. Зокрема, у контексті формування таких заходів заслуговує на увагу думка 
науковців стосовно того, що одним із напрямів загальносоціального запобігання повинна 
бути виховна робота з молодим поколінням, допомога батькам у вихованні дітей. До того 
ж наголошується на доцільності «запровадження в середніх школах, професійних учили-
щах штатної одиниці педагогів-вихователів, звільнених від навчальних занять» [9, с. 130]. 
Обумовлено, що такі педагоги потрібні, починаючи з молодших класів. Звільнений від 
навчального навантаження педагог-вихователь міг би вивчати життя підлітків, займатися 
з ними у вільний від занять у школі час, формувати і впливати на їх інтереси, умови життя, 
надавати допомогу батькам у вихованні дітей. У зв’язку з цим необхідно належну увагу 
приділяти «підготовці в середніх спеціальних і вищих навчальних закладах кадрів за спе-
ціальністю педагог-вихователь» [9, с. 130]. 

Також доволі слушною є пропозиція Л. С. Дубчак, згідно з якою для запобігання зрос-
танню злочинності неповнолітніх необхідно підсилити роботу психологічної служби в сис-
темі освіти через її реорганізацію в службу комплексного консультування та підтримки, що 
передбачає введення до її складу, крім посад практичного психолога та соціального педа-
гога, лікаря та юриста. Служба має діяти на постійній основі й виконувати такі завдання: 
«надавати дітям необхідну правову, психологічну та медичну допомогу; організовувати 
правові лекторії з питань профілактики правопорушень, алкоголізму, наркоманії, токси-
команії, суїцидів, проституції дітей; координувати діяльність навчального закладу щодо 
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запобігання злочинності неповнолітніх в Україні з іншими суб’єктами запобігання злочин-
ності неповнолітніх; вносити пропозиції з удосконалення системи профілактично-вихов-
ної роботи з дітьми в навчальному закладі» [14, с. 19]. Крім того, О. С. Стеблинська також 
акцентувала увагу на потребі обов’язкового введення посади психолога у школі та ство-
рення в школах кабінету психологічної та юридичної допомоги, де юридичні консультації 
змогли б надавати вчителі правознавства чи юристи-практики [9, с. 136].

Не менш важливе значення для запобігання ювенальній злочинності мають і заходи 
у сфері організації змістовного дозвілля неповнолітніх. Так, Н. В. Сметаніна й Т. В. Граб 
цілком обґрунтовано наголошують, що основним напрямом запобігання злочинності непо-
внолітніх є організація вільного часу молоді, його унормованість. Вільний час належить 
до основних складників суспільного життя. Зазвичай спосіб відпочинку свідчить про 
стиль життя, потреби, ставлення до людей. До розряду вільного часу, як правило, зарахо-
вують час відпочинку після виконання своїх професійних і соціальних функцій. Зазвичай 
вільний час використовується з метою всебічного розвитку та самовдосконалення особи. 
Оскільки майже половина всіх непрацюючих в Україні – молодь, то проблему зайнятості 
для цієї категорії осіб більш доцільно розглядати в контексті використання «зайвого» часу 
[15, с. 176].

Науковці-кримінологи неодноразово зауважували, що необхідною умовою запобі-
гання девіантній поведінці неповнолітніх має стати забезпечення доступності для них спор-
тивних клубів, гуртків, секцій тощо [9, с. 139; 12, с. 12; 16, с. 84]. Аналізуючи цей аспект, 
Д. В. Петров доволі слушно зазначає: «Переключити увагу дітей із проведення беззмістов-
ного дозвілля у громадських місцях можна шляхом забезпечення рівних умов доступу до 
роботи культурно-розважальних і спортивно-оздоровчих закладів. Починати слід із віднов-
лення гуртків за інтересами, творчих колективів на базі загальноосвітніх навчальних закла-
дів, які останнім часом через недофінансування з боку держави знаходяться у стані зане-
паду. Такий захід дасть можливість підліткам із малозабезпечених і неблагополучних сімей 
на самореалізацію та самовираження у правомірний спосіб, оскільки наявна на сьогодні 
мережа культурно-дозвільних закладів, як відомо, майже повністю комерціоналізована та 
фінансово недоступна. Особливої актуальності це набуває в депресивних мікрорайонах, 
де відмічається концентрація неповнолітніх деліквентів, у яких фактично не залишається 
іншого вибору, окрім проводження вільного часу на вулицях та в інших громадських міс-
цях, де і вчинюються грабежі та розбої. Тому діяльність держави має бути зорієнтована на 
реалізацію програм залучення молоді до занять масовим спортом та підтримання здоро-
вого способу життя. Перші кроки в цьому напрямі вже зроблено. У містах обласного зна-
чення та районних центрах, як правило, за спонсорські кошти відбудовуються спортивні 
майданчики, обладнуються поля для занять ігровими видами спорту, відновлюються бігові 
та велосипедні доріжки. На рівні експерименту запроваджуються уроки з мініфутболу, 
інколи проводяться турніри між аматорськими дитячими командами. Однак говорити про 
відновлення масового дитячого спорту на рівні держави поки що передчасно. У віддалених 
від центру населених пунктах практично відсутня спортивна інфраструктура, не працю-
ють спортивні секції, нічого не робиться для організації і проведення змістовного дозвілля 
дітей. Утім навіть працюючі в обласних та районних центрах дитячо-юнацькі спортивні 
секції залишаються фінансово недоступними для дітей із малозабезпечених і неблагопо-
лучних сімей. На державному рівні назріла необхідність вирішення питання щодо встанов-
лення квотних місць для занять у спортивних школах, секціях, оздоровчих центрах дітей 
з указаних сімей» [17, с. 139–140].

Оскільки однією з основних детермінант ювенальної злочинності є матеріальний 
чинник, відсутність у неповнолітніх осіб достатніх можливостей для задоволення своїх 
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матеріальних потреб в законний спосіб, існує потреба застосування і додаткового комп-
лексу загальносоціальних заходів у сфері забезпечення професійної зайнятості цієї катего-
рії осіб.

Відповідно до ст. 188 Кодексу законів про працю України допускається можливість 
прийняття на роботу осіб, що досягли шістнадцяти років. Як виняток, за згодою одного 
з батьків або особи, що його замінює, можуть прийматися на роботу особи, які досягли 
п’ятнадцяти років. Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття 
на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних 
навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не пору-
шує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятиріч-
ного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює [18].

Ураховуючи наведені положення законодавства, можна погодитися з думкою 
О. С. Реус, котра зауважує, що радикальні політичні та економічні перетворення, пов’язані 
з переходом до ринкової економіки, значною мірою загострили проблеми щодо викорис-
тання найманої праці, створення ефективного механізму регулювання трудових відносин, 
забезпечення гарантій права на працю. Їх вирішення, особливо щодо неповнолітніх, має 
важливе соціальне значення, вимагає кардинальної зміни багатьох традиційних підходів до 
регулювання трудових відносин за участю таких осіб, пошуку ефективних способів забез-
печення їх зайнятості [19, с. 3–5].

Як зазначає Б. М. Головкін, державна політика у сфері сприяння зайнятості та соці-
ального захисту молоді спрямована на створення умов для отримання першого робочого 
місця, стабільного джерела засобів існування, можливостей додаткових заробітків, підви-
щення рівня добробуту, подолання бідності, поліпшення якості життя, тому має вагоме 
загальнопревентивне значення, ураховуючи трудову незайнятість та нестійке матеріальне 
становище більшості корисливих насильницьких злочинців. Науковець визначає такі прі-
оритетні напрями вирішення проблеми молодіжного працевлаштування на тимчасовій та 
постійній основі: 1) організація та проведення оплачуваних громадських робіт у пріоритет-
них секторах економіки та географічних площинах як випробуваного міжнародним досві-
дом дієвого заходу створення нових робочих місць; 2) реалізація можливості зайнятості 
молоді через використання глобальної інтернет-мережі, що створює умови для здійснення 
електронної економічної діяльності; 3) розвиток самозайнятості непрацюючої молоді 
шляхом залучення до ведення підсобного домашнього господарства й дрібного ремесла, 
найманої праці у сфері торгівлі та обслуговування, розвитку підприємницької ініціативи 
в повсякденному житті [20, с. 316–318].

Висновки. Отже, на сучасному етапі уповноваженим органам державної влади 
доцільно здійснити комплексний перегляд раніше прийнятих програмних документів та 
моніторинг стану виконання кожного з них, включно з виконанням загальносоціальних 
заходів щодо запобігання ювенальній злочинності. Результатом такої роботи має стати 
впорядкування та взаємоузгодження змісту чинних стратегій і програм, актуалізація їх 
окремих положень (у тому числі з урахуванням відповідних напрацювань кримінологічної 
науки) та забезпечення своєчасного виконання запланованих заходів на засадах координа-
ції діяльності різних органів.
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PECULIARITIES OF GENERAL SOCIAL PREVENTION OF JUVENILE CRIME IN UKRAINE

The article considers the peculiarities of general social prevention of juvenile delinquency in Ukraine. It is pointed out that in the 
set of various measures that are part of the mechanism for preventing juvenile delinquency, the main place belongs to general social 
measures. These measures provide a common basis for reducing the negative impact of the main socio-economic determinants of 
juvenile delinquency, and create the conditions for more effective application of other preventive measures at the special criminological 
and individual levels. It is noted that, as practice shows, taking the existing set of measures is insufficient. In view of this, there is a 
need to improve existing and implement new precautionary measures, based on the current capabilities of the state in the formation 
and implementation of social policy. In this regard, it is seen that when distinguishing a set of general social measures to prevent 
juvenile delinquency in the scientific field, it is more appropriate to include in this set only those measures that are directly related to 
the field of juvenile law. Given the link between the level of juvenile delinquency and the state of social protection of minors and their 
families, criminologists rightly emphasize the need to strengthen such protection. It is concluded that at the present stage it is expedient 
for the authorized state authorities to carry out a comprehensive review of previously adopted program documents and monitor the 
implementation of each of them, including the implementation of social measures to prevent juvenile delinquency. Since one of the 
main determinants of juvenile delinquency is the material factor, the lack of minors sufficient opportunities to meet their material needs 
legally, there is a need to take an additional set of social measures to ensure professional employment of this category of persons. The 
result of such work should be streamlining and harmonizing the content of existing strategies and programs, updating their individual 
provisions (including taking into account the relevant developments in criminology) and ensuring timely implementation of planned 
activities on the basis of coordination of various bodies.
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