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ДИТЯЧА ЗЛОЧИННІСТЬ:  
ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Злочинність неповнолітніх завжди була і залишається 
однією з найбільш актуальних соціально-правових проблем 
нашого суспільства [1, с. 142]. Адже проблема протидії під-
літковій злочинності є пріоритетним завданням не тільки 
поліції, а, й суспільства загалом, тому, що молоде покоління 
є природним резервом соціального розвитку. Кримінальні 
навички, набуті особами у дитячому віці, нерідко супрово-
джують їх протягом тривалого часу, а подекуди й все життя. 
У такий спосіб, неповнолітні правопорушники становлять 
резерв майбутньої злочинності. Дослідження злочинності ді-
тей, передусім особливостей сучасних її проявів, є необхід-
ною умовою протидії правопорушенням. 

Дитяча злочинність – це серйозна проблема, оскільки 
суб’єктами вчинених злочинів є неповнолітні. Останні лише 
починають своє свідоме життя. Дії неповнолітніх правопо-
рушників останнім часом характеризуються все більшою 
жорстокістю і цинізмом. Підлітки беруть участь у групових 
злочинах, часто з використанням спеціальних знарядь (хо-
лодної зброї, кастетів, бит), зареєстровані випадки вбивств 
з особливою жорстокістю, нанесення тяжких тілесних ушко-
джень, зґвалтувань, хуліганських дій, жорстокого булінгу, а 
також продажу наркотичних засобів [2, с. 176]. 

Під особистістю дитини-правопорушника ми розуміємо 
суспільно-небезпечного підлітка із соціально-психологіч-
ними та морально-правовими дефектами свідомості, який в 
умовах конкретної життєвої ситуації вчинив правопору-
шення або злочин [3, с. 42]. 
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На відміну від злочинності дорослих, злочинність непов-
нолітніх вирізняється груповим характером. Майже половину 
злочинів неповнолітні вчиняють у складі групи. Наприклад, 
до 75–80 % крадіжок, грабежів, хуліганства, вимагань та 
зґвалтувань можуть вчинятися дітьми у складі групи. Зазви-
чай групи неповнолітніх нечисленні (2–3 особи), без стійкої ор-
ганізації, нетривалі за часом існування. Склад та інші якісні 
характеристики злочинних груп неповнолітніх залежать від 
виду вчинюваних злочинів та ситуації. Наприклад, заздале-
гідь сплановані крадіжки з квартир, сховищ, баз, складів, а 
також розбої вчиняються переважно групами неповнолітніх 
до трьох осіб, що зорганізовані та діяли більш-менш тривалий 
період. Ситуативні групові злочини (наприклад, зґвалтування, 
незаконне заволодіння транспортними засобами, грабежі, ху-
ліганство) у 50–70 % випадках вчиняли численніші групи не-
повнолітніх (до 5–7, а іноді й до 10 і більше осіб) без чіткої ор-
ганізації та без попередньої тривалої підготовки [4, с. 296]. 

Вказане вище, пов’язано з психофізіологічними і соціа-
льно-груповими особливостями дітей. Підліток, особливо со-
ціально неблагополучний, завжди тягнеться до сили, а об’єд-
нання в групи дає бажане відчуття сили. Злочинні групи не-
повнолітніх відрізняються високою кримінальною активні-
стю й мобільністю. Вони здатні в найкоротші терміни змі-
нювати спрямовані злочини [1, с. 142]. Діти стають на шлях 
вчинення злочинів з таких причин:  

‒ по-перше, їх втягують у злочинну діяльність дорослі 
особи, які мають кримінальний досвід; 

‒ по-друге, через заборонену (протиправну) поведінку 
діти в ігровій чи протестній формі самостверджуються, чим 
спотворено реалізують права на самостійність (дорослість); 

‒ по-третє, вчинення злочинів – це захисна реакція на 
соціальну безпорадність, відчуття покинутості, невизначе-
ність і страх перед майбутнім; 

‒ по-четверте, злочинна поведінка виступає засобом 
адаптації до складних умов життя, боротьби за виживання 
у будь-який спосіб [5, с. 205]. 

Отже, дитяча злочинність – це протиправна поведінка не-
повнолітніх, яка є загрозою для суспільства та потребує негай-
ного реагування та попередження. Адже саме діти – це майбу-
тнє країни, якими вони є сьогодні, таким буде наше майбутнє 
завтра. Пріоритетне місце серед державних органів, що  
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протидіють та попереджають дитячу злочинність, займають 
підрозділи ювенальної превенції Національної поліції України. 
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВООХОРОННОЇ 
ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 

Проблема дослідження поняття і сутності правоохорон-
ної функції держави сягає тих часів, коли виникає потреба 
в праві як регуляторі суспільних відносин, коли охорону  
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