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Одним з найважливіших напрямів виховної роботи з дітьми та 
молоддю є превентивне виховання та профілактична робота з подолання 
злочинності серед неповнолітніх. Аналіз стану правопорушень серед 
підлітків дає підстави вважати подолання криміногенної ситуації в дитячому 
та молодіжному середовищі проблемою гострою та актуальною для 
суспільства. 

Необхідність організації правового виховання учнівської молоді 
зумовлена розбудовою Української держави, існування якої немислиме без 
відповідного рівня правової культури її громадян, інтенсивною 
трансформацією правової системи, необхідністю подолання правового 
нігілізму та правової неграмотності. 

Соціально-економічна ситуація початку XXI ст. в суспільстві не сприяє 
формуванню належного морального середовища для виховання дітей і 
молоді. Несприятливе побутове оточення, важке матеріальне становище 
сімей і погіршення на цьому ґрунті внутрісімейних стосунків, недоліки в 
організації шкільного виховання і скорочення позашкільних закладів - все це 
призводить до збільшення числа дітей і підлітків, поведінка яких виходить за 
межі моральних і правових норм. Швидко збільшується кількість підлітків, 
які не вчаться і не працюють. Зростає дитяча злочинність. Поширення 
злочинності серед неповнолітніх випереджає її загальне зростання. 
Чинниками до вчинення правопорушень і злочинів неповнолітніми, як 
правило є неблагополучне побутове оточення, важке матеріальне становище 
сімей, не контрольованість з боку дорослих, педагогічна непідготовленість 
батьків до виховання, професійна непридатність педагогів як вихователів, 
байдужість до дітей - усе це сприяє активізації кримінальної ситуації. Діти 
вимушені йти на вулицю, вступати в неформальні об'єднання, переважно 
негативного спрямування, злочинні групи, зокрема групи вимагачів, що 
набувають усе більшого поширення в навчальних закладах. 
Найпоширенішими злочинами серед учнівської молоді є крадіжки 
особистого, державного або колективного майна, транспортних засобів.[3] 

Так, за статистичними даними МВС, неповнолітні в 2015-2016 
навчальному році скоїли на 20,6% злочинів більше, ніж у минулому. Одним 
із головних заходів превентивної діяльності, щодо правопорушень, і серед 
молоді, в тому числі є, затверджені обласні комплексні програми 
профілактики злочинності та правопорушень на 2016 – 2020 роки.[1] Вони 



Матеріали Всеукраїнського круглого столу (ДДУВС, 12.12.2018) 

11 

включають в себе, вже новітні рекомендації, та методи, виходячи з 
прийняттям Закону України " Про Національну поліцію". Завданнями цієї 
програми є проведення заходів, серед населення, виховних та учбових 
установ профілактичних лекцій, фахівцями підрозділів поліції превентивної 
діяльності в України. [2] 

Ключовими діями фахівців підрозділів поліції превентивної діяльності 
при проведенні профілактичних лекцій, з неповнолітніми, повинна бути 
опрацьована нормативно-правова база, яка б дала змогу, наглядно, привести 
приклади та санкції статей, за найбільш вчиняючи неповнолітніми злочини. 
Щодо осіб, які вже є на обліку у підрозділах роботи з неповнолітніми, та 
осіб, які відбувають покарання, превентивне виховання повинно бути 
розширено. Тут доречним є спілкування не тільки з поліцією, а й з органами 
пенітенціарної служби України, які б більш детально розповіли про 
принципи відбування покарання неповнолітніми. Посилити кількість бесід, 
на тематику. Можливо залучати неповнолітніх, у склад патрульної поліції, 
для практичного розуміння про те, як і якими методами відбувається робота 
таких підрозділів.  

На нашу думку, зменшення злочинності серед неповнолітніх є 
можливе. Починаючи, з раннього дитинства, особливо у виховних закладах, 
необхідно проводити більше тематичних занять, можливо із залученням 
психологів, співробітників поліції. У ранньому дитинстві формується 
особистість людини, тому у дітей, дошкільного віку, формування світогляду 
є набагато легшим, ніж у неповнолітніх. Тому превентивне виховання 
повинно бути як складовим елементом не тільки учбових закладів, але і 
виховних 
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