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Водночас, відзначаючи зародження координаційної ролі як 
функції держави, варто відзначити відсутність її адміністративно-
правового регулювання як такого на той момент. Загальновідомо, 
що основними джерелами права на той момент були «Руська Пра-
вда» та княжі устави й уставні грамоти. Проте «Руська Правда» 
містила норми, передусім, кримінального, спадкового, торговель-
ного і процесуального законодавства, а княжі устави й уставні 
грамоти встановлювали правові основи взаємовідносин держави і 
церкви. Тобто координація функціонування державним апаратом 
на законодавчому рівні фактично не здійснювалась. Тому стосов-
но періоду Київської Русі, як етапу зародження координаційної 
ролі як функції держави на українських землях, можна виділити 
наступні ознаки: 

1) зародження та реальне існування координаційної ролі як 
функції держави, що виявлялось у існуванні різноманітних елеме-
нтів державного апарату, кожна із складових якого була наділена 
виключною компетенцією та характеризувалась узгодженістю 
діяльності з іншими елементами; 

2) відсутність адміністративно-правового регулювання ко-
ординаційної ролі як функції держави. 
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Молодіжна злочинність є однією з проблем сучасності, оскі-
льки молодь – це соціально-демографічна група, що переживає 
період становлення соціальної і психофізіологічної зрілості, адап-
тацію до виконання соціальних ролей дорослих. Кожен п'ятий жи-
тель нашої країни, і навіть трохи більше, знаходиться в юнацько-
му віці. Вже одного цього факту більш ніж достатньо, щоб оцінити 
їх як об'єкт аналізу, що заслуговує найпильнішої уваги1. 

 Кількість злочинів серед молоді у різній віковій категорії 
збільшується. Наприклад показники за січень 2016 року і січень 
2017 року (відповідно): до 14 років – 3; 14–15 років – 14; 16–17 

                                                 
1 Молодіжна злочинність - інтернет ресурс: http://ua-

referat.com/Молодіжна_злочинність 
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років – 43; 18–28 років – 875.  До 14 років – 2; 14–15 років – 24; 16–
17 років – 53; 18–28 років – 1119. Проаналізувавши дану статисти-
ку слід зробити очевидний висновок, що рівень злочинності серед 
молоді зростає, а особливо після 18 років 1.  

 Звичайно, ці показники не є позитивними і слід задумати-
ся над тим, як попередити розповсюдження злочинності серед 
дітей, підлітків та старшої молоді. Існують три сфери, які охоплю-
ють протидію злочинності:  

-  загальна організація – це сукупність організаційних (облік, 
реєстрація), управлінських (прогнозування, планування, координа-
ція, визначення стратегії і тактики), профілактичних (реалізація про-
грам і планів, здійснення профілактичних заходів), контрольних (ви-
вчення практики, встановлення тенденцій злочинності) та інших дій 
різноманітних органів та установ, які взаємодіють для досягнення 
спільних результатів у протидії злочинності;  

-  правоохоронна діяльність – система заходів з реалізації 
правоохоронних та/або правозастосовних функцій державними 
органами, громадськими організаціями чи громадянами;  

-  запобігання злочинності – це здійснення спеціальними 
суб'єктами передбачених законом заходів для недопущення роз-
витку злочинного наміру на попередніх стадіях вчинення злочину, 
виявлення ознак скоєних злочинів, встановлення осіб, які їх скої-
ли, притягнення цих осіб до відповідальності, відновлення пору-
шених прав, свобод і законних інтересів громадян та відшкоду-
вання збитків від злочинних дій 2.  

 Наше сьогодення показує, що в школах вже з початкових 
класів вчителя приділяють увагу подоланню розповсюдження 
злочинності. Так, у м. Київ між загальноосвітніми та вищими на-
вчальними закладами юридичного профілю укладено угоди про 
співпрацю у здійсненні превентивного виховання учнів; у Вінни-
цькій області розширено мережу гуртків у позашкільних навчаль-
них закладах, діяльність яких спрямована на професійну орієнта-
цію; розроблено заходи щодо взаємодії шкіл району з працівника-
ми поліції з метою підвищення рівня профілактики правопору-
шень. У ряді навчальних закладів області успішно працюють шкі-
льні служби порозуміння; у Тернопільській області з 2009 року 

                                                 
1 Статистичні дані генеральної прокуратури України - інтернет ресурс: 

http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112755&libid=100820&c=edi
t&_c=fo# 

2 О. О. Авдєєв, А. А. Васильєв «Кримінологія: питання та відповіді» - 
м. Харків - 2015 рік - інтернет ресурс: http://pidruchniki.com/ 
81569/pravo/sistema_protidiyi_zlochinnosti. 
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впроваджена програма «Діагностика і профілактика девіантної 
поведінки дівчат шкільного віку», розроблена науковцями Терно-
пільського національного університету імені Володимира Гнатю-
ка. Впровадження цієї програми сприяло зменшенню до 9 осіб кі-
лькості дівчат, які перебувають на обліку в підрозділах криміна-
льної поліції у справах дітей вже у перший рік цієї програми .1 

 Якщо ж таку увагу приділяють даному питанню ще зі шко-
ли, то залишається питання про те, чому ж рівень злочинності все 
ж таки зростає. На нашу думку, це через те, що не приділяється 
увага саме індивідуальній профілактиці. Оскільки даний вид про-
філактики має спрямований на недопущення злочинної поведінки 
характер. Вона спеціально застосовується для встановлення та 
усунення (блокування, нейтралізації) причин, умов, інших детер-
мінант злочинів. Це спеціальна діяльність, основою якої є застосу-
вання спеціальних методів та прийомів, що відповідають принци-
пам профілактики злочинів, знань та навичок регулювання соціа-
льних відносин виключно з метою встановлення осіб, від яких 
можна очікувати скоєння злочинів, та унеможливлення цього. 

 Через те що профілактична робота загалом проводиться в 
групах, а не індивідуально з кожним, неможливо встановити тих, 
від яких саме можна очікувати скоєння злочину, і через це немає 
можливості вчасно не допустити реалізації замисленого. 
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Створення нового правоохоронного органу – Національної 
поліції України вимагає нових підходів до підстав прийняття на 
відповідну службу. Однією з таких підстав відповідно до Закону 
України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 р. № 580-VIII 
є контракт. Звернемо увагу на те, що і ст. 17 Закону України «Про 
міліцію» закріплювала контрактну форму прийняття на відповід-
ну службу, однак зазначена норма так і не знайшла свого практич-
ного втілення. 

                                                 
1 Зайцева І. П. Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та 

організації профілактичної роботи. Лист МОН №1/9-623 від 13.09.2010 
року. 
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