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Adnotacja. W artykule omówiono metody działalności administracyjnej jednostek prewencji nieletnich Narodowej
Policji Ukrainy.
Przeanalizowano poglądy naukowe naukowców dotyczące ogólnego pojęcia metody w działalności administracyjnej
Narodowej Policji. Ujawniono specyfikę i istotę metod policyjnych w zakresie ochrony praw dziecka.
Na podstawie analizy naukowej badań naukowców zaproponowano definicję pojęcia metody działalności
administracyjnej jednostek prewencji nieletnich Narodowej Policji. Scharakteryzowano klasyfikacją metod stosowanych
przez policję w swoich działaniach w zakresie praw i wolności dziecka. Zdefiniowano pojęcie metody perswazji w
działalności jednostek prewencji nieletnich Narodowej Policji Ukrainy, jako metody priorytetowej, którą policja stosuje
w działaniach administracyjnych w celu zapewnienia praw i wolności dziecka.
Podkreślono i zaproponowano środki zapobiegawcze w celu ukształtowania wewnętrznej potrzeby legalnego
zachowania dziecka.
Słowa kluczowe: działalność administracyjna, jednostki prewencji nieletnich, Narodowa Policja, ochrona, dziecko,
metoda, przekonania, policja nieletnich.
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Abstract. The article considers the methods of administrative activity of juvenile prevention units of the National
Police of Ukraine. The scientific views of scientists on the general concept of the method in the administrative activities
of the National Police are analyzed. The peculiarities and essence of police methods in the field of protection of children's
rights are revealed.
Based on the scientific analysis of scientists' research, the definition of the concept of the method of administrative
activity of juvenile prevention units of the National Police is proposed. It is characterized by the classification of methods
used by the police in their activities to ensure the rights and freedoms of the child. The concept of the method of persuasion
in the activities of juvenile prevention units of the National Police of Ukraine as a priority method used by the police in
administrative activities to ensure the rights and freedoms of the child.
Preventive measures are proposed in order to form the child's inner need for legal behavior.
Key words: administrative activities, juvenile prevention units, National Police, protection, child, method, beliefs,
juvenile police.
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Анотація. У статті розглянуто методи адміністративної діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України.
Проаналізовано наукові погляди вчених щодо загального поняття методу в адміністративній діяльності Національної поліції. Розкрито особливості та сутність методів поліції у сфері захисту прав дитини.
На основі наукового аналізу досліджень вчених запропоновано визначення поняття методу адміністративної
діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції. Охарактеризовано класифікацію методів, які
© Knowledge, Education, Law, Management

125

ISSN 2353-8406 Knowledge, Education, Law, Management 2021 № 8 (44) vol. 2

застосовує поліція у своїй діяльності щодо забезпечення прав і свобод дитини. Визначено поняття методу переконання в діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України як пріоритетного методу, який
застосовує поліція в адміністративної діяльності щодо забезпечення прав і свобод дитини.
Виокремлено та запропоновано заходи профілактичної спрямованості з метою формування в дитини внутрішньої потреби в законній поведінці.
Ключові слова: адміністративна діяльність, підрозділи ювенальної превенції, Національна поліція, захист,
дитина, метод, переконання, ювенальна поліція.

Постановка проблеми. Нині реалії поліцейської діяльності констатують той факт, що суспільство дедалі
більш негативно реагує на використання примусових заходів поліцією щодо осіб під час забезпечення правопорядку. Окрім цього, діяльність поліції відбувається під пильним прицілом ЗМІ, захисників та членів
громадських організацій, волонтерів та антигромадських угрупувань, міжнародних експертів. Експерти
та фахівці з цього питання зазначають, що показником ефективності роботи правоохоронних органів у сфері
захисту прав, свобод та недоторканності людини є рівень довіри населення до таких органів. Саме він є орієнтиром для будь-яких змін (тому він є вектором, напрямом для розвитку діяльності поліції загалом). Україна, як демократична країна, вже зробила крок вперед для більшого захисту прав людини та здійснила правоохоронну реформу у 2016 році, змінивши акценти у сфері призначення поліції з карального на сервісний
орган. Це своєю чергою вимагає застосування та підтримання таких методів діяльності, які будуть дозволяти поглиблювати довіру до поліції, зменшувати кількість правопорушень, а також підвищувати правосвідомість громадян. Ця проблематика стосується підрозділів ювенальної превенції Національної поліції, які
безпосередньо стикаються з правопорушеннями, вчиненими дітьми та щодо дітей. Тому для забезпечення
ефективної адміністративної діяльності ювенальної превенції вважаємо за необхідне визначити поняття
та охарактеризувати методи діяльності поліції у сфері захисту прав дитини спеціально уповноваженими
підрозділами Національної поліції. Все це зумовлює актуальність зазначеної проблематики.
Стан дослідження. Загальним проблемам методів адміністративної діяльності правоохоронних органів присвячено наукові праці таких вітчизняних науковців, як О.М. Бандурка, В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк,
І.П. Голосніченко, О.Ю. Дрозд, О.В. Негодченко, В.П. Пєтков, В.Г. Петров, Р.В. Миронюк та інші.
Більш детально на сучасному етапі проблематику адміністративно-правових методів, що застосовуються підрозділами Національної поліції України у сфері захисту прав дітей, досліджували О.М. Дручек,
М.В. Дуженков, Л.Г. Могілевська, А.В. Рум’янцева-Козовник, Н.В. Коломоєць, І.В. Іщенко, Р.М. Опацький.
Однак питання методів діяльності підрозділами ювенальної превенції в сучасних умовах серед науковців не
вивчалося.
Мета статті полягає у визначенні поняття «методи адміністративної діяльності ювенальної превенції
Національної поліції України», наданні характеристики видам методів у діяльності підрозділів ювенальної
превенції.
Виклад основного матеріалу. Адміністративна діяльність підрозділів ювенальної превенції здійснюється за допомогою прямих та непрямих засобів впливу на волю об’єкта своєї діяльності в межах компетенції, що визначена законодавством. Такі засоби та прийоми впливу на об’єкта діяльності називають методами. Хочемо зазначити, що використання методів адміністративної діяльності підрозділами ювенальної
превенції порівняно з іншими підрозділами, що здійснюють превентивну діяльність, є специфічною, адже
об’єктом такого впливу є неповнолітня особа та її оточуюче середовище. Тому проблематика застосування
методів до неповнолітнього полягає в тому, щоб мета впливу на об’єкта, тобто дитину, була виправдана засобами, що використовує суб’єкт (у цьому випадку підрозділи ювенальної поліції).
Задля визначення та надання характеристики поняттю «методи адміністративної діяльності ювенальної
превенції Національної поліції України» проаналізуємо наукові погляди вчених, що вивчали цюпроблематику.
Питанню методів адміністративної діяльності органів державної влади присвятили свої праці В.Б. Аверьянов, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, А.Т. Комзюк, О.В. Негодченко та ін.
У підручнику за редакцією О.М. Бандурки в загальному розумінні поняття «методи адміністративної
діяльності поліції» тлумачиться як передбачені адміністративно-правовими нормами засоби, прийоми і способи, за допомогою яких поліція здійснює вплив на суспільні відносини з метою реалізації своїх правоохоронних завдань та функцій (Безпалова, 2017: 54).
О.В. Карась під методом адміністративної діяльності Національної поліції розуміє цілеспрямований спосіб поведінки, набір дій та засобів, які повторюються і ведуть до вирішення завдань із забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, надання в межах, визначених законом, послуг із допомоги особам, які з особистих, економічних,
соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги (Карась, 2019: 114).
У підручнику з адміністративного права за загальною редакцією Ю.П. Битяка зазначено, що адміністративно-правовий метод – це способи та прийоми безпосереднього і цілеспрямованого впливу виконавчих
органів (посадових осіб) на підставі закріпленої за ними компетенції, у встановлених межах і відповідній
формі на підпорядковані їм органи та громадян (Битяк, 2007: 159).
Отже, з огляду на зазначені наукові позиції щодо визначення цього поняття можемо сформувати, в чому
виявляється сутність методів поліції у сфері захисту прав дитини: 1) вони є засобом досягнення поставленої мети, завдань та функцій підрозділів ювенальної превенції; 2) визначені адміністративно-правовим
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законодавством та застосовуються лише в межах компетенції; 3) характеризуються повторюваністю вчинених дій; 3) застосування методів має комплексний характер; 4) відображають волю держави, повноваження
юридично-владного характеру (Битяк, 2007: 159).
Щодо методів адміністративної діяльності поліції у сфері захисту прав дитини, то О.М. Дручек зазначає,
що це засоби реалізації цілей, задач і функцій превентивного характеру, що їх реалізують служби та підрозділи НП України з метою виконання покладених на них завдань у сфері забезпечення прав і свобод дитини
(Дручек, 2018: 101).
Ми лише частково погоджуємося з думкою авторки, адже інструментом реалізації цілей, задач і функцій
підрозділів Національної поліції у сфері забезпечення прав і свобод дитини виступає багатогранна система
органів влади та недержавних організацій, а не лише правильно вибрані методи превентивної діяльності,
що звучить у визначенні вченої.
Ще одна наукова позиція стосовно визначення поняття «методи діяльності Національної поліції» досліджена Л.В. Могілевською в статті «До характеристики методів діяльності національної поліції у сфері забезпечення прав і свобод дитини». У ній вчена зазначає, що під методами діяльності Національної поліції
необхідно розуміти всю сукупність способів, засобів та прийомів, які використовують працівники поліції
задля досягнення єдиної мети, тобто забезпечення прав та свобод дитини в Україні (Могілевська, 2020: 129).
Вважаємо доречною позицію І.В. Іщенка, який адміністративно-правовими методами поліції у сфері
ювенальної превенції пропонує вважати систему публічно-владних прийомів та способів здійснення поліцейськими, на підставі та в порядку, передбаченому правовими нормами, адміністративно-правового впливу
на неповнолітню особу, суспільство, родину, окремих фізичних, юридичних та посадових осіб із метою усунення факторів, що детермінують девіантну поведінку дітей у будь-яких її негативних проявах, відвернення
можливих шкідливих наслідків, відновлення правового становища та в разі потреби притягнення винних до
відповідальності (Іщенко, 2018: 97). Науковець не тільки зазначив, за допомогою чого досягається запобігти
дитячій злочинності, але й розширив коло об’єктів впливу. Додамо щодо прийомів та способів впливу, що
здійснюються поліцейськими, на підставі та в порядку, передбаченому правовими нормами, як зазначає
автор, переважно належить лише метод примусу, який врегульований нормами адміністративного права.
Інші ж методи, що застосовують підрозділи превенції під час забезпечення захисту прав та свобод дитини,
лише частково врегульовані на законодавчому рівні.
Таким чином, на основі вищевикладеного під методами адміністративної діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції пропонуємо розуміти сукупність засобів та способів впливу на
дитину та її оточення, які здійснюють (застосовують) поліцейські підрозділів ювенальної поліції на підставі
та в порядку, передбаченому правовими нормами, з метою усунення чинників, що можуть спонукати до
протиправної поведінки в дітей, або ж припинення вже вчиненого дитиною правопорушення.
Загальноприйнятою класифікацією методів, які застосовує поліція у сфері забезпечення прав і свобод
дитини, є поділ на загальні та спеціальні.
До загальних методів адміністративної діяльності поліції зараховують методи переконання та примусу.
Вчені відокремлюють загальні, чи універсальні, методи діяльності поліції щодо захисту прав неповнолітнього від спеціальних та виділяють такі методи, як поліцейський нагляд, поліцейська допомога (Могілевська, 2020: 129), метод безпосереднього управління, соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді, превентивне виховання, збирання даних, облік та аналіз (Іщенко, 2018: 97).
Одним із пріоритетних завдань адміністративної діяльності поліції у сфері захисту прав дітей є саме
профілактична діяльність, що спрямована на запобігання вчиненню дітьми кримінальних і адміністративних правопорушень, виявлення причин і умов, які цьому сприяють, вжиття в межах своєї компетенції заходів для їх усунення (Інструкція з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції
України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України, 2017: п. 2). Тому пріоритетним методом, який застосовує поліція у сфері забезпечення прав і свобод дитини, має бути метод переконання, він зумовлюється
гуманістичним характером побудови правової держави, позаяк вона не може будувати відносини з громадянами іншим чином, окрім переконання в правильній спрямованості своєї політики (Ортинський, 2014:
39). Примус за всієї значущості та необхідності застосування до правопорушника має допоміжний характер
і використовується у випадках, передбачених законом стосовно діяльності правоохоронних органів загалом
і поліції зокрема (Карась, 2019: 114).
Також погоджуємось із думкою Л.В. Могілевської, яка у своєму дослідженні зазначила, що методи діяльності поліції становлять систему, тобто цілісну, внутрішньо узгоджену сукупність, а тому мають застосовуватися комплексно та з урахуванням специфіки правового статусу неповнолітніх і зовнішніх факторів
(Могілевська, 2020: 129).
У загальному розумінні метод переконання полягає у сформуванні в керованого суб’єкта впевненості
в раціональності й законності прийнятого рішення і налаштуванні на добровільне його виконання (Опацький, 2020: 198).
Отже, щодо методу переконання в діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції
України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини, то можемо визначити його як виконання заходів профілактичної спрямованості з метою формування в дитини внутрішньої потреби в законній поведінці. Такими
заходами можуть бути виховна бесіда як із дітьми, так і особами з оточення дитини, роз’яснення можливих негативних наслідків вчинення правопорушень, заохочення, відвідування родин, які характеризуються
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як неблагополучні, надання інформаційно-правової допомоги дитині та особам з її оточення, зв’язок ювенального поліцейського з психологами та педагогами навчального закладу на предмет можливого вчинення
дітьми правопорушень, залучення до наукових, пізнавальних, ігрових заходів, виступи поліцейського на
телебаченні, надання інтерв’ю, інформаційні заходи, гаряча лінія для дітей.
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