
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ 

ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 

  

з дисципліни ""ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ В 

ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ" 

  

 

 

 

 

 

 

 

Для слухачів 2 курсу  

факультету ЗНПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



2 
 

Конспект лекцій підготували: Репан М.І. – старший викладач кафедри 

адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності факультету 

ПФППД. 

 

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ:  

Манза С.В., заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області 

полковник поліції. 

Приймаченко Д.В., проректор з наукової роботи Університету митної 

справи та фінансів, доктор юридичних наук, професор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект лекцій обговорений та схвалений на засіданні кафедри 

адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності 

факультету ПФППД  

«8» липня 2016 р., протокол № 1 



3 
 

Тема 1. Поняття, види та особливості адміністративного примусу 

(2 години) 

 

План 

 

1. Рекомендована література 

2. Вступ 

3. Правові засади запобігання адміністративним правопорушенням в 

україні. 

4. Завдання органів внутрішніх справ у сфері запобігання 

адміністративних правопорушень. 

5. Форми та методи запобігання адміністративним првопорушенням 

органами внутрішніх справ. 

6. Висновки з теми 

7. Методичні поради щодо підготовки даної теми 
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10. Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні 

правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події та 

забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх 

справ України: наказ МВС України від 22 жортня 2012 року № 940. 

11. Про затвердження Інструкції про порядок переведення органів і 

підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ України на посилений 

варіант оперативно-службової діяльності: наказ МВС України від 03 грудня 

2012 року № 1111. 

12. Про затвердження Положення про профілактику правопорушень, 

пов’язаних із здійсненням службової діяльності працівниками Державної 

міграційної служби України: наказ МВС України від 25 травня 2012 року 

№452.  

13. Адміністративні проступки, підвідомчі міліції: кваліфікація, 

доказування, особливості провадження: Навчальний посібник. Видання друге. – 

К.: ПП «Дірект Лайн». – Київ. – 2012. – 240 с. 

14. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ у питаннях та 

відповідях. Навчальний посібник. Видання друге. – К.: ПП «Дірект Лайн». – 

Київ. - 2014. – 236 с.  

15. Коментар Закону України «Про міліцію»/ Чернєй В.В., Константінов 

С.Ф., Братель С.Г., Басс В.О., Білик В.М., Бодюл Є.М., Варивода В.І., 

Золотарьова Н.І., Квітка Я.М., Кобринський В.Ю, Корж-Ікаєва Т.Г. та ін.. – [2-

ге вид.]; науково-практичний посібник за заг. ред. Коваленка В.В., – К: 

Національна академія внутрішніх справ, 2013 – 256 с.  

16. Криминология : ученик для юридических вузов / С.Б. Алимов, 

Ю.М. Антонян, С.П. Бузынова и др.; В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов ( ред). – М. : 

Юрист, 1995 – 311 с. 

17.  Адміністративна відповідальність в Україні: / навчальний посібник 

/ Укл.: М.І.Городянський, В.А. Гуменюк, Г.В. Джагулов, А.Т.Комзюк та ін. – 

Харків, 1998. – 112 с. 

18.  Курс кримінології. Особлива частина. Підручник: у 2 кн. / 

М.В.Корнієнко, Б.В. Романюк, І.М.Мельник та ін. { за заг. Ред.. О.М. Джужи}. 

К.: Юрінком Інтер, 2001. – 480 с. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ 

Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, 

вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним 

характеристикам основних посад працівників Національної поліції та 

завданням, які ставляться перед поліцією на конкретному етапі розвитку 

українського суспільства, що передбачає досягнення відповідного рівня 

підготовки магістра. 

 

ВСТУП 

Протягом останніх років в Україні спостерігається досить стійка 

тенденція поширення адміністративних правопорушень, що є негативним 



5 
 

явищем в суспільстві. Тому актуальними постають проблеми забезпечення прав 

і свобод людини, чіткого правового регулювання, підвищення ефективності 

діяльності державних органів з попередження правопорушень, а також 

виявлення причин самих правопорушень, на основі яких потім будуть 

вводитися запобіжні заходи. 

Запобігання адміністративним правопорушенням посідає суттєве місце у 

загальнодержавній системі боротьби зі злочинністю та правопорушеннями. 

Необхідність посилення профілактичної діяльності в цьому напрямку 

пояснюється в першу чергу тим, що адміністративні правопорушення завдають 

значної шкоди суспільству, перешкоджають зміцненню належного 

громадського порядку. Оскільки боротьба з адміністративною деліктністю 

позитивно позначається на боротьбі зі злочинністю, деякі адміністративно-

правові акти приймаються спеціально з метою попередження кримінальних 

злочинів (наприклад, Положення «Про адміністративний нагляд органів 

внутрішніх справ за особами, звільненими з місць позбавлення волі»). 

 

ПИТАННЯ 1. 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ 

ПРАВОПОРУШЕННЯМ В УКРАЇНІ. 

 

Багатолітній досвід людства у сфері протидії адміністративним 

правопорушенням у будь-якій галузі неминуче дає підстави для логічного 

висновку, що легше попередити правопорушення, аніж розкрити. 

Попередження адміністративних правопорушень – одне із основних 

завдань держави, тому розгляд цього питання завжди викликав неабикий 

інтерес серед фахівців різних галузей права. Широкий комплексний підхід до 

запобігання адміністративних правопорушень ставить перед наукою проблему, 

від розв’язання якої і залежить правильний підхід до здійсненняя поставлених 

перед державою завдань органами внутрішніх справ. Тому така складна 

проблема, як попередження адміністративних правопорушень, повинна завжди 

бути в центрі уваги держави. Взагалі, значні досягнення в розвитку нашого 

суспільства, радикальні економічні реформи, послідовна демократизація 

безпосередньо пов’язані  із рішучою протидією будь-яким порушенням 

правопорядку в державі. 

Сьогодні органи внутрішніх справ виконують безліч завдань та функцій 

щодо охорони правопорядку та боротьби з правопорушеннями. З правового 

погляду в правоохоронній діяльності міліції розрізняються такі основні 

напрямки: адміністративна, профілактична, оперативно – розшукова, 

кримінально – процесуальна, виконавча та охоронна діяльність. 

У юридичній літературі термін « профілактика» в широкому розумінні 

тлумачать як складку, об’єктивно обумовлену систему керованої діяльності, що 

закономірно склалася протягом конкретного історичного аспекту суспільного 

життя і яка забезпечує науково-теоретичну і практичну реалізацію заходів, 

спрямованих на запобігання злочинів і злочинності. [3 с.61] 
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Етимологічно слова – терміни « попередження», запобігання, « 

профілактика», є близькими. Слово « попередити» означає перешкоджання 

чому-небудь здійснитись. Слово « профілактика» - латинського походження і 

означає « уберегти», запобігти. Тому вчені й розглядають профілактику як 

частину більш змістового явища попередження правопорушень. Адже 

профілактика спрямована на виявлення,нейтралізацію та усунення причин і 

умов здійснення конкретних правопорушень, тобто без профілактики не може 

бути попередження. 

Слід зауважити, що попередження є найбільш прийнятним і гуманним 

засобом боротьби з адміністративними правопорушеннями, що передбачає не 

покарання, а вдосконалення умов життя людей у дусі додержання  законів та 

приписі держави, щоб кожна людина розуміла сутність учинених 

правопорушень, їх наслідки, характер і не дозволяла собі байдужого ставлення 

до видимих правопорушень. 

 Здійснення запобіжної діяльності забезпечує не тільки захист 

суспільних відносин у тій чи іншій сфері від небезпечних посягань, а й захист 

нестійких членів суспільства від подальшої моральної деградації. 

Доречно відмітити, що практично вся позиція правоохоронних органів 

базується на систематизації сукупності даних про певні види адміністративних 

проступків, що використовуються для їх запобігання. Збирання інформації про 

чинники вчинення даних порушень є тільки початковим етапом для оптимізації 

процесу розробки та реалізації заходів запобігання злочинам, далі – розробка і 

реалізація запобіжних заходів[19 с.61]. Такими заходами є: застосування 

передбачених адміністративним законодавством покарань до осіб, які вчинили 

адміністративні правопорушення; запобігання державою та суспільством ще не 

вчинених, однак ймовірних суспільно шкідливих діянь[20 с.61] 

Предметом теорії запобігання адміністративним правопорушенням є: 

1) Поняття запобіжної діяльності; 2)її види, форми; 3) суб’єкти й 

об’єкти; 4) організацій та правові основи; 5) тактика та методика здійснення 

запобіжних заходів; 6) особливості запобігання окремим видам 

адміністративних проступків [21 с.138] 

Назва адміністративно – запобіжних заходів зумовлена їх 

профілактичною спрямованістю. Ці заходи конкретної фактичної підстави 

застосування не мають, вони застосовуються для попередження, профілактики 

правопорушень, а також для підтримання правопорядку в державі. 

 Із  матеріала  Вікіпедії — вільної енциклопедії до заходів 

адміністративного попередження (також заходи адміністративного 

запобігання, адміністративно-запобіжні заходи) — вид адміністративного 

примусу, визначені нормами адміністративного законодавства способи 

офіційного фізичного або психічного впливу уповноважених на те осіб на 

фізичних або юридичних осіб з метою профілактики або виявлення 

протиправних, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, 

попередження та локалізації наслідків надзвичайних ситуацій. 

Особливості заходів адміністративного запобігання 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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 застосовуються за умови відсутності протиправного діяння 

 є профілактичними заходами 

 застосовуються з метою попередження, недопущення 

правопорушень 

 забезпечення громадського порядку і громадської безпеки під час 

надзвичайних ситуацій 

 попередження настання шкідливих наслідків у цих ситуаціях. 

Від адміністративних стягнень і заходів адміністративного припинення 

відрізняються тим, що застосовуються за відсутності правопорушень. Однак 

незважаючи на профілактичний характер, ці заходи можуть бути застосовані в 

примусовому порядку. Заходи адміністративного попередження є досить 

різноманітними та застосовуються різними об'єктами в різних галузях 

суспільного життя. 

В законодавстві України такі заходи передбачені Кодексом України про 

адміністративні правопорушення і Митним кодексом України, законами 

України про міліцію, про оперативно-розшукову діяльність, про Службу 

безпеки України, про дорожній рух тощо. 

Крім того, слід зазначити, що чіткого переліку заходів адміністративного 

попередження не існує ані в законодавстві, ані в спеціалізованій літературі. 

Через це у законодавчих актах іноді трапляється плутанина, а в літературі 

можна побачити називання заходів адміністративного попередження заходами 

припинення. 

До заходів адміністративного попередження відносять: 

 перевірку документів 

 вимогу припинення окремих дій 

 огляд речей та/або особистий огляд 

 тимчасове обмеження доступу громадян до окремих ділянок 

місцевості 

 обмеження руху транспорту або пішоходів на окремих ділянках 

вулиць або автомобільних шляхів 

 закриття ділянок кордону 

 облік та офіційне застереження осіб 

 обстеження (в якості різновиду огляду) 

 право входити на територію та в приміщення підприємств, установ, 

організацій, житлових та інших приміщень громадян 

 обмеження прав громадян, пов'язаних із станом здоров'я, введення 

карантину при епідеміях та епізоотіях 

Адміністративно-запобіжні заходи виконують свої особливі 

правоохоронні функції, які відрізняють їх від інших заходів адміністративного 

примусу, що визначає їх самостійність у системі цих заходів Водночас деякі 

запобіжні заходи за своїми особливостями наближені до заходів 

адміністративного припинення, у зв'язку з чим у літературі не завжди 

однозначно розв’язується питання про віднесення тих чи інших конкретних 

заходів до відповідного виду примусу. Основним і єдиним критерієм 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%96%D1%8F
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розмежування є наявність або відсутність правопорушення. Зокрема, на відміну 

від заходів адміністративного припинення, які безпосередньо переривають 

наявні правопорушення або об'єктивно протиправні діяння, створюють умови 

для встановлення особи порушника, з’ясування обставин справи, тобто 

можливості для подальшого застосування до порушника заходів 

відповідальності адміністративного чи іншого характеру, адміністративно- 

запобіжні заходи не переривають наявне правопорушення, а попереджають 

відвертають його вчинення. 

Адміністративно-запобіжні заходи не виконують функції покарання 

особи, до якої вони застосовуються, що властиве для адміністративним 

стягненням, тому не потребують встановлення вини порушника як і 

обов'язкової умови застосування. Основною метою застосування 

адміністративно-запобіжних заходів є їх спрямованість на: 

1) недопущення,запобігання правопорушень; 

2) забезпечення громадського порядку й громадської безпеки в 

державі; 

3) попередження настання шкідливих наслідків у зазначених 

ситуаціях. 

 

Основними функціями системи запобігання адміністративних 

правопорушень є такі: 

а) ідеологічна функція, зміст якої полягає у втіленні у суспільну 

свідомість ідей щодо пріоритетності прав людини, забезпечення верховенства 

права і закону, гуманізму; 

б) прогностична функція, спрямована на науково обґрунтоване 

передбачення впливу певних заходів запобігання адміністративних 

правопорушень на рівень адміністративної делікатності в Україні; в) 

операційна функція, яка виражає безпосередній зв'язок між теорією 

профілактики та практичною діяльністю із запобігання адміністративних 

правопорушень. 

Запобігання адміністративним правопорушенням здійснюється за 

допомогою широкого арсеналу методів, основними з яких є такі: соціально-

політичні (посилення боротьби з негативним впливом деліктогенних факторів, 

підвищення суспільно-політичної активності громадян, посилення та розвиток 

профілактичної функції колективів та інших соціальних груп); економічні 

(мінімізація негативного впливу деліктогенних факторів економічного 

характеру, удосконалення системи економічного аналізу та звітності, 

фінансового контролю тощо); соціально-психологічні (вплив на суспільну та 

індивідуальну свідомість з метою формування законослухняної поведінки); 

культурно-виховальні (підвищення рівня моральної та правової культури 

громадян, формування в них поваги до соціальних, правових та інших норм); 

адміністративно-правові (переконання і примус). 

Основними суб'єктами діяльності із запобігання вчиненню 

адміністративних правопорушень є: місцеві органи влади та їх виконавчі 
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структури, які несуть відповідальність за стан правопорядку на підвідомчій 

території, органи внутрішніх справ, суду, юстиції, прокуратури, служби 

безпеки, центри соціальної реабілітації, суспільні об'єднання, які спеціально 

були створені для такої діяльності, інші органи державного управління, 

підприємства, організації установи, громадські формування, які займаються 

профілактичною діяльністю поряд із своєю основною функцією, а також окремі 

громадяни. Для участі в профілактиці адміністративних проступків за місцем 

роботи або мешкання громадян можуть створюватися певні добровільні 

організації, порядок діяльності яких встановлюється законодавством України. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Запобігання вчиненню адміністративних правопорушень - це соціально 

спрямована діяльність держави, її органів та їх посадових осіб, громадських 

організацій та окремих громадян з виявлення причин та умов вчинення 

адміністративних правопорушень, ліквідації факторів, які сприяють 

формуванню антигромадських установок громадян, та забезпечення під час 

здійснення такої діяльності прав та свобод громадян. 

Основними цілями запобігання адміністративним правопорушенням є 

такі: обмеження дії негативних соціальних явищ та процесів, які є причинами 

та умовами вчинення адміністративних правопорушень; виховання громадян у 

дусі неухильного додержання вимог законності, формування високого рівня 

правової культури; вплив на осіб, які належать до групи ризику щодо вчинення 

ними адміністративних правопорушень з метою зниження вірогідності 

вчинення ними протиправних діянь. 

  

ПИТАННЯ 2.  

ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

 

  Попередження правопорушень у широкому розумінні передбачає такий 

розвиток економіки, політики, ідеології, культури і побуту, який сприятиме 

усуненню або нейтралізації негативних аспектів суспільного життя, що є 

причинами та умовами різних видів правопорушень, у тому числі 

адміністративних. Важливе значення для цього має належним чином 

урегульований процес державного управління. Правові норми, що його 

регламентують, покликані стимулювати соціально корисну поведінку й 

протидіяти чинникам, що негативно впливають на формування особистості та її 

життєдіяльність у державі, створюючи таким чином умови для оптимального 

здійснення попереджувального впливу. Водночас вказані норми права 

визначають завдання і функції суб’єктів профілактики правопорушень, 

порядок, форми і методи здійснення цієї діяльності, у тому числі координацію і 

взаємодію між ними. Крім того, законодавчі та інші нормативно-правові акти 

передбачають юридичну відповідальність уповноважених осіб за неналежне 

виконання своїх обов’язків, указують на необхідність суворого дотримання 
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майнових та особистих немайнових прав, законних інтересів громадян й 

установ у процесі здійснення запобіжного впливу. Важливим напрямом 

адміністративно-правового регулювання попередження адміністративних 

деліктів є юридичне закріплення прав та обов’язків посадових осіб і громадян, 

встановлення чіткого порядку проведення загальних та індивідуальних 

профілактичних заходів. 

Завдання органів внутрішніх справ у сфері попередження 

адміністративних деліктів існують невідривно від правових установлень. У 

зв’язку з цим, слід охарактеризувати сукупність законодавчих та інших 

нормативних актів, які утворюють правову основу регулювання діяльності 

підрозділів органів внутрішніх справ щодо попередження адміністративних 

деліктів. 

У процесі попереджувальної діяльності органів внутрішніх справ 

використовуються положення Загальної Декларації прав людини від 10 грудня 

1948 р., Міжнародного пакту про громадянські і політичні права від 16 грудня 

1966 р. та інших міжнародно-правових актів, ратифікованих у встановленому 

порядку Верховною Радою України. 

Згідно зі ст. 8 Основного Закону держави, Конституція України  має 

найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються 

на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції 

України є нормами прямої дії. Принцип прямої дії конституційних норм 

знаходить свій розвиток у ч. 2 ст. 19 Основного Закону, у якій  зазначається, що 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України.  

Отже, Основний Закон України визначає фундаментальні принципи, 

зокрема, такої  діяльності, як попередження правопорушень. У ст. 3 

Конституції наголошено, що «… людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави… Утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов’язком держави». Деталізовані в нормах Конституції 

права і свободи людини, передбачені гарантії їх здійснення, засоби для їх 

захисту, припустимі обмеження визначають правовий статус особистості, на 

якому повинні ґрунтуватися органи державної влади, у тому числі ті, які 

здійснюють діяльність щодо профілактики правопорушень. У процесі 

попереджувальної діяльності є неприпустимими: 

- дії, що принижують гідність людини (ст. 28 Конституції України);  

- арешт або тримання під вартою інакше як за вмотивованим рішенням 

суду і тільки на підставах та в порядку, встановленому законом (ст. 29 

Конституції України); 

- проникнення до житла чи іншого володіння особи інакше як за 

вмотивованим рішенням суду (ст. 30 Конституції України); 
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- втручання в особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених 

Конституцією України (ст. 32 Конституції України). 

Адміністративно-правовими нормами, що регулюють попереджувальну 

діяльність органів внутрішніх справ, є норми Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. Одним із завдань адміністративно-деліктного 

законодавства є запобігання адміністративним правопорушенням  

(ст. 6). Крім того, у Кодексі України про адміністративні правопорушення 

визначено, що метою адміністративного стягнення є запобігання вчиненню 

нових правопорушень як самим правопорушником, так й іншими особами (ст. 

23). Перелік адміністративних стягнень, а також заходів впливу, що 

застосовуються до неповнолітніх (статті 24, 24-1), свідчить про їх 

спрямованість на попередження правопорушень. Серед обставин, що 

пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення, 

виділяється така, як відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, 

добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди (п. 2 ст. 34). 

Завдання органів внутрішніх справ щодо попередження адміністративних 

деліктів містяться як у законах України, так і в підзаконних нормативно-

правових актах.  

У Загальній Декларації прав людини зазначається, що протидія 

правопорушенням є важливою соціальною метою, яка має бути реалізована в 

період побудови демократичного суспільства, його соціального прогресу і 

покращання умов життя людей.  

Досвід органів внутрішніх справ свідчить, що боротьба з негативними 

явищами є складною і потребує високого рівня організації. За основу для 

розроблення пропозицій щодо посилення боротьби з негативними явищами 

необхідно брати не лише злочинність. Різні види соціальних відхилень 

(паразитизм, наркоманія, алкоголізм, девіантна поведінка тощо) призводять до 

вчинення багатьох правопорушень. Крім того, адміністративний делікт досить 

часто є сходинкою до злочину. Наприклад, за даними Державного комітету 

статистики України, 2008 р. кількість справ про адміністративні 

правопорушення, закритих у зв’язку з передачею матеріалів прокурору, органу 

дізнання чи досудового слідства, становить майже 21 тис. справ. 

Близько 80 % завдань, покладених на органи внутрішніх справ, належать 

до сфери адміністративної діяльності, адміністративного припинення 

протиправної поведінки. Завдяки цьому органи внутрішніх справ мають 

можливість безпосередньо втручатися в ситуацію, припиняти небезпечні дії 

суб’єкта, усувати причини та умови, що можуть призвести до тяжких наслідків, 

захищати належним чином права громадянина та держави.  

Необхідно зазначити, що донині немає законодавчо визначеного поняття 

«органи внутрішніх справ», вичерпного переліку їх завдань і повноважень, 

структурної побудови системи Міністерства внутрішніх справ та інших умов їх 

діяльності. Цей аргумент ще 1996 р. покладено в основу Концепції розвитку 

системи Міністерства внутрішніх справ України. Для цілей нашого 

дослідження потрібно з’ясувати, для яких саме підрозділів і служб органів 
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внутрішніх справ здійснення попереджувального впливу щодо 

адміністративних правопорушень є прямим обов’язком. Відповідно до цього ми 

зможемо розглянути завдання і функції визначених основних (або 

безпосередніх) суб’єктів попередження адміністративних деліктів зі складу 

органів внутрішніх справ, методи і форми попереджувального впливу, що вони 

здійснюють, та напрями його вдосконалення. 

Характеристика стану правового регулювання у сфері профілактики 

правопорушень передбачає розгляд співвідношення норм національного і 

міжнародного права, а також відповідності відомчих правових норм 

законодавчим. Забезпечення правильного співвідношення правових норм 

різного ступеня юридичної сили має важливе значення для правового 

регулювання діяльності органів внутрішніх справ як в аспекті зміцнення 

законності, так і в аспекті вирішення багатьох внутрішньодержавних питань та 

міжнародного співробітництва.  

Для визначення співвідношення норм українського і міжнародного права 

найважливішою є норма, закріплена статтею 9 Конституції України: «Чинні 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, є частиною національного законодавства України. Укладання 

міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише 

після внесення відповідних змін до Конституції України». 

Вагомий вплив на впорядкування відносин, що виникають у процесі 

діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження правопорушень, 

здійснюється завдяки відомчому правовому регулюванню. 

Завдання підрозділів органів внутрішніх справ, з одного боку, 

відображають загальну спрямованість їх діяльності щодо попередження 

адміністративних деліктів, з іншого – демонструють специфічні риси, що 

дозволяє відмежувати діяльність цих підрозділів від інших організаційних 

структур, також уповноважених здійснювати попередження правопорушень. 

Розглянемо характерні риси повноважень підрозділів органів внутрішніх 

справ у сфері попередження адміністративних деліктів. 

Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про 

затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі 

Міністерства внутрішніх справ України» від 20 жовтня 2003 р. № 1212, служба 

дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ 

України забезпечує в межах своїх повноважень організацію профілактичної 

роботи з особами, які перебувають на обліках в органах внутрішніх справ, щодо 

попередження вчинення ними правопорушень з широким залученням до  цієї 

роботи населення та громадських формувань з охорони громадського порядку. 

При проведенні профілактичних заходів дільничні інспектори міліції 

виконують свої обов’язки тільки на закріплених за ними адміністративних 

дільницях (зонах).  

Головними завданнями служби дільничних інспекторів міліції є: 

- проведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними 

до скоєння правопорушень;  
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- охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки;  

- робота з населенням та громадськими формуваннями на дільниці щодо 

охорони громадського порядку й громадської безпеки; 

- попередження адміністративних правопорушень. 

Головні функції служби дільничних інспекторів міліції полягають у 

всебічному, повному й об’єктивному дослідженні причин й умов, які сприяють 

вчиненню правопорушень, внесенні пропозицій щодо їх усунення, підвищенні 

ефективності організації роботи дільничних інспекторів міліції, забезпеченні 

правопорядку, інформуванні населення з цих питань у своїх виступах та через 

засоби масової інформації. 

Розділ 6 Положення про службу дільничних інспекторів міліції 

регламентує питання організації роботи дільничних інспекторів на 

адміністративних дільницях. Дільничний інспектор міліції у своїй роботі тісно 

взаємодіє із працівниками інших підрозділів міськрайоргану шляхом обміну 

інформацією, участі у плануванні й реалізації спільних заходів, що проводяться 

за вказівкою або за згодою керівництва. Кожний дільничний інспектор міліції 

веде в установленому порядку Паспорт на дільницю, у якому зосереджуються 

відомості, зокрема, про результати проведення профілактичних заходів. 

Дільничний інспектор міліції здійснює поквартирний та подвірний обхід 

помешкань громадян. Результати обходу заносить у журнал обліку будинків 

дільничного (старшого дільничного) інспектора міліції та використовує їх у 

повсякденній попереджувальній роботі. 

Старший дільничний інспектор міліції з метою забезпечення організації 

роботи групи дільничних інспекторів організовує: 

- взаємодію дільничних інспекторів міліції із працівниками інших 

підрозділів міськрайоргану, громадськими формуваннями та населенням у 

профілактиці правопорушень, охороні громадського порядку; 

- відпрацювання кожної дільниці з метою виявлення і взяття на облік 

криміногенних осіб, установлення довірчих стосунків із громадянами, 

проведення рейдів, інших профілактичних заходів, спрямованих на виявлення 

правопорушень; 

- не менше одного разу на місяць перевірку осіб, які перебувають на 

обліку дільничних інспекторів міліції; 

- забезпечує взаємодію працівників адміністративної зони з 

представниками органів місцевої влади та самоврядування, громадськими 

формуваннями з охорони громадського порядку; співпрацю дільничних 

інспекторів міліції з працівниками кримінально-виконавчої інспекції 

Державного департаменту України з питань виконання покарань щодо 

індивідуально-профілактичної роботи з особами, засудженими до покарання 

без позбавлення волі; 

- організаційно забезпечує взаємодію дільничних інспекторів міліції та 

інспекторів Державної прикордонної служби України щодо протидії незаконній 

міграції; 
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- з метою залучення населення до охорони громадського порядку, 

профілактики правопорушень уносить пропозиції до органів місцевої влади  та 

самоврядування щодо створення вуличних, квартальних та інших органів 

самоорганізації населення, громадських формувань; 

- з урахуванням оперативної обстановки вносить пропозиції керівництву 

міськрайоргану щодо найбільш доцільної розстановки сил та засобів, які за 

єдиною дислокацією використовуються на адміністративній зоні, їх 

маневреності та активності у попередженні та запобіганні порушенням 

громадського порядку, насамперед на вулицях та в інших громадських місцях; 

- підтримує постійний зв’язок з черговим по міськрайоргану, орієнтує 

працівників, закріплених за зоною, про зміни в оперативній обстановці; 

- надає допомогу дільничним інспекторам міліції з питань проведення 

індивідуальної попереджувальної роботи з правопорушниками. 

Для ефективної організації роботи дільничний інспектор міліції має такі 

основні права у сфері попередження адміністративних деліктів: 

- виявляти і вести облік осіб, які підлягають профілактичному впливу, на 

підставі та в порядку, що встановлені законодавством України; 

- отримувати від громадян і посадових осіб пояснення, відомості, довідки, 

які необхідні у зв’язку з виконанням службових обов’язків дільничного 

інспектора; 

- викликати осіб, які систематично вчинюють порушення громадського 

порядку та інші правопорушення, для їх офіційного попередження щодо 

неприпустимості протиправної поведінки; 

- доставляти до міськрайоргану і затримувати на строк до трьох годин 

осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, з метою його припинення 

згідно із законодавством України, якщо вичерпані інші заходи впливу;  

- затримувати військовослужбовців (у разі відсутності військових 

патрулів), які порушують громадський порядок, і доставляти їх до чергової 

частини міськрайоргану для подальшого передання військовим патрулям, 

представникам військової комендатури, військових частин або військових 

комісаріатів;  

- складати протоколи про адміністративні правопорушення та накладати 

адміністративні стягнення на громадян, які вчинили адміністративні 

правопорушення, передбачені ст. 177 і частинами 1 і 2 ст. 178 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення;  

- вилучати вогнепальну зброю і бойові припаси з підприємств, 

організацій, установ (крім воєнізованої охорони) у разі порушення правил 

придбання, зберігання, обліку, використання і перевезення цих предметів, 

проводити обстеження об’єктів дозвільної системи, вилучати вогнепальну 

зброю у громадян при скасуванні дозволу на право її зберігання і використання;  

- виносити офіційні попередження членам сім’ї про неприпустимість 

вчинення насильства в сім’ї та про неприпустимість віктимної поведінки, а 

також захисні приписи у випадках, передбачених чинним законодавством; 
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- підписувати і надсилати пропозиції щодо створення у трудових 

колективах товариських судів, ради громадських пунктів охорони порядку про 

обговорення антигромадської поведінки осіб, які перебувають на 

профілактичному обліку, і проведення з ними виховної роботи (розділ 7). 

У повсякденній службовій діяльності дільничний інспектор міліції 

взаємодіє з населенням і громадськими формуваннями з метою залучення 

останніх до охорони правопорядку. Виступає перед населенням та у трудових 

колективах з бесідами про стан правопорядку на закріпленій території. 

Проводить серед населення адміністративної дільниці роз’яснювальну роботу 

про способи захисту і самооборони від злочинних посягань. Забезпечує 

охорону громадського порядку на території адміністративної дільниці.  

До компетенції дільничного інспектора міліції належить контроль за 

поведінкою і профілактична робота з такими категоріями осіб: 

- звільненими з місць позбавлення волі, які відбували покарання за 

умисний злочин і в яких судимість не знято або не погашено у встановленому 

законом порядку; 

- засудженими за вчинення злочинів, виконання вироку щодо яких не 

пов’язано з позбавленням волі; 

- які визнані в установленому порядку хронічними алкоголіками або 

зловживають спиртними напоями і на ґрунті пияцтва систематично допускають 

порушення громадського порядку; 

- членами сім’ї, яким було винесено офіційне попередження про 

неприпустимість учинення насильства в сім’ї ; 

- які були визнані в установленому порядку наркоманами, токсикоманами 

або вживають наркотичні засоби чи психотропні речовини без призначення 

лікаря; 

- неповнолітніми правопорушниками, стосовно яких здійснюється 

профілактична робота підрозділами кримінальної міліції у справах дітей. 

У рамках здійснення індивідуально-профілактичної роботи дільничний 

інспектор міліції: 

- контролює поведінку за місцем проживання і роботи осіб, які взяті на 

облік. При цьому особливу увагу звертає на тих, хто неодноразово був судимий 

або не став на шлях виправлення в місцях позбавлення волі й  після звільнення 

веде антигромадський спосіб життя; 

- вносить пропозиції начальнику міськрайоргану про встановлення 

адміністративного нагляду за раніше судимими, здійснює контроль за 

додержанням такими особами правил відповідно до Закону України  «Про  

адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» 

[148] та встановлених судом обмежень. Вживає заходів щодо притягнення до 

адміністративної відповідальності осіб, які порушують встановлені правила 

адміністративного нагляду; 

- виявляє на адміністративній дільниці осіб, які допускають 

правопорушення в сім’ях, вживання наркотичних засобів і психотропних 

речовин без призначення лікаря, психічно хворих, які створюють безпосередню 
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загрозу для себе та оточуючих. Вживає до зазначених осіб своєчасних заходів 

профілактичного впливу з метою недопущення вчинення ними злочинів та 

адміністративних правопорушень; 

 - встановлює місця збору криміногенного елементу, осіб, які надають 

приміщення для вживання наркотиків і психотропних речовин, розпиття 

спиртних напоїв і розпусти, втягування неповнолітніх у злочинну діяльність. 

Вживає заходів щодо притягнення таких осіб до передбаченої  законодавством 

України відповідальності, зокрема адміністративної;  

- з метою своєчасного виявлення осіб, які зловживають спиртними 

напоями, вчиняють насильство в сім’ї, наркоманів та інших правопорушників, 

щомісячно вивчає та узагальнює: 

а) інформацію чергової частини міськрайоргану про виїзди чергових 

нарядів міліції на побутові конфлікти; 

б) повідомлення травматологічних пунктів, бюро судово-медичних 

експертиз, інших установ органів охорони здоров’я  про заподіяння тілесних 

ушкоджень, пов’язаних з насильством у сім’ї; 

в) скарги та заяви громадян, повідомлення посадових осіб про 

правопорушення, учинені в сім’ях; 

г) матеріали, за якими винесені постанови про відмову в порушенні 

кримінальної справи за фактами, що мали місце у сфері побуту; 

д) матеріали громадських формувань щодо осіб, схильних до скоєння 

правопорушень. 

Результати роботи дільничного інспектора оцінюються за реальним 

станом громадського порядку та криміногенної ситуації на дільниці, усуненням 

криміногенних причин і умов, за повнотою виявлення осіб з антигромадською 

поведінкою, використанням у попереджувальній роботі можливостей законів 

України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі», «Про попередження насильства в сім’ї», своєчасним і 

якісним розглядом заяв і звернень громадян, ефективним залученням до роботи 

з додержання правопорядку позаштатних дільничних інспекторів міліції, 

населення та громадських формувань. Професійність дільничного інспектора 

визначається з огляду на його досвід, спеціальну підготовку, зокрема, у 

попередженні правопорушень. 

Здійснення соціального захисту дітей і профілактики серед них 

правопорушень покладається в межах визначеної компетенції на кримінальну 

міліцію у справах дітей органів внутрішніх справ. Згідно зі ст. 5 Закону України 

«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», 

кримінальна міліція у справах дітей є складовою частиною кримінальної міліції 

органів внутрішніх справ і створюється на правах самостійного підрозділу в 

головних управліннях Міністерства внутрішніх справ України в Автономній 

Республіці Крим, місті Києві, Київській області, управліннях Міністерства 

внутрішніх справ міста Севастополя, областей, управліннях внутрішніх справ 

Міністерства внутрішніх справ України на транспорті та Міністерстві 

внутрішніх справ України. 
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У сфері попередження адміністративних деліктів кримінальна міліція у 

справах дітей зобов’язана: 

- проводити роботу щодо запобігання правопорушенням дітей; 

- розглядати в межах своєї компетенції заяви і повідомлення про  

правопорушення, вчинені дітьми; 

- здійснювати досудову підготовку матеріалів про правопорушення, 

вчинені дітьми, провадити дізнання в межах, визначених кримінально-

процесуальним законодавством; 

- виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню правопорушень 

дітьми,  вживати в межах своєї компетенції заходів щодо їх усунення;  

- брати участь у правовому вихованні дітей; 

- розшукувати дітей, які зникли, дітей, які залишили сім’ї, навчально-

виховні заклади (бродяжать) та спеціальні установи для дітей; 

- виявляти дорослих осіб, які втягують дітей у злочинну діяльність, 

проституцію, пияцтво, наркоманію та жебрацтво; 

- виявляти осіб, які займаються виготовленням та розповсюдженням 

порнографічної продукції, видань, що пропагують насильство, жорстокість, 

сексуальну розпусту; 

- виявляти батьків або осіб, які їх замінюють, які ухиляються від 

виконання передбачених законодавством обов’язків щодо створення належних 

умов для життя, навчання та виховання дітей; 

- вести облік правопорушників, які не досягли 18 років, у тому числі 

звільнених із спеціальних виховних установ, з метою проведення 

профілактичної роботи, інформувати відповідні служби у справах дітей 

стосовно цих дітей; 

- повертати до місця постійного проживання, навчання або направляти до 

спеціальних установ для дітей у термін не більше восьми годин з моменту 

виявлення дітей, яких було підкинуто, або які заблукали, або залишили сім’ю 

чи навчально-виховні заклади; 

- викликати дітей, їх батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників), 

а також інших осіб у справах та інших матеріалах про правопорушення і в разі 

ухилення без поважних причин від явки за викликом піддавати їх приводу; 

- відвідувати правопорушників, які не досягли 18 років, за місцем їх 

проживання, навчання, роботи, проводити бесіди з ними, їх батьками 

(усиновителями) або опікунами (піклувальниками); 

- отримувати від підприємств, установ та організацій, незалежно від форм 

власності відомості, необхідні у зв’язку з матеріалами про правопорушення, що 

перебувають у її провадженні; 

- затримувати і тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях 

дітей віком до 14 років, які залишилися без опіки та піклування, – на період до 

передачі їх законним представникам або до влаштування у встановленому 

порядку, а дітей, які вчинили правопорушення до досягнення віку, з якого за 

такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, – до передачі їх 
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законним представникам або направлення до приймальників-розподільників, 

але не більш як на вісім годин; 

- виявляти, вести облік осіб, які втягують дітей в антигромадську 

діяльність; 

- проводити, за наявності законних підстав, огляд дітей, речей, які є при 

них, транспортних засобів; 

- вилучати документи і предмети, що можуть бути речовими доказами 

правопорушення або використані на шкоду здоров’ю дітей; 

- складати протоколи про адміністративні правопорушення дітей, а також 

їх батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників), які не виконують 

обов’язків щодо виховання і навчання дітей, інформувати відповідні служби у 

справах дітей; 

- вносити підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форм 

власності, обов’язкові для розгляду подання про необхідність усунення причин 

та умов, що сприяють вчиненню правопорушень дітьми; 

- доставляти в органи внутрішніх справ на строк до трьох годин дітей, які 

вчинили адміністративне правопорушення, але не досягли віку, з якого настає 

адміністративна відповідальність, для встановлення особи, обставин вчинення 

правопорушення та передачі їх батькам чи особам, які їх замінюють, або до 

приймальників-розподільників для дітей; 

- після встановлення особи дитини невідкладно сповіщати батьків або 

осіб, які їх замінюють, про адміністративне затримання дитини; 

- вести облік правопорушників, які не досягли 18 років, які потребують 

медичної допомоги, у тому числі звільнених із спеціальних виховних установ, з 

метою проведення профілактичної роботи, інформувати відповідні служби у 

справах дітей стосовно цих дітей. 

Кримінальна  міліція у справах дітей виконує й інші обов’язки та має інші 

права, передбачені чинним законодавством . 

Здійснення профілактики правопорушень серед дітей (згідно зі ст. 1 

Закону) покладається також у межах визначеної компетенції на приймальники-

розподільники для дітей органів внутрішніх справ. До приймальників-

розподільників може бути доставлено дітей віком від 11 до 18 років на термін 

до 30 діб, які: 

- вчинили правопорушення до досягнення віку, з якого за такі діяння 

особи підлягають кримінальній відповідальності, якщо є потреба негайно 

ізолювати їх (за постановою органу дізнання, слідчого, санкціонованою 

прокурором, або за постановою суду); 

- згідно з рішенням суду направляються до спеціальних установ для 

дітей; 

- самовільно залишили спеціальний навчально-виховний заклад, у якому 

вони перебували; 

- перебувають у розшуку. 

Не підлягають поміщенню до приймальників-розподільників діти, які 

перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, психічно хворі з 
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вираженими симптомами хвороби, діти, які вчинили правопорушення у віці, з 

якого за такі діяння можлива кримінальна відповідальність, крім випадків 

припинення кримінальної справи і направлення винних осіб до спеціальних 

установ для дітей за рішенням суду. 

Головними завданнями приймальників-розподільників для дітей, згідно із 

наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 липня 1996 р. № 384 , є 

такі: 

- недопущення з боку неповнолітніх правопорушень; 

- здійснення серед них профілактичної роботи; 

- виявлення причин й умов, які сприяють злочинності в підлітковому 

середовищі. 

Щодо попередження адміністративних правопорушень посадові особи 

приймальників-розподільників для дітей мають право: 

- вимагати від підприємств, установ та організацій, незалежно від форм 

власності, відомості, необхідні для влаштування дітей, установлення їх особи, 

з’ясування причин бездоглядності та вчинення правопорушень; 

- викликати в разі самовільного залишення дітьми загальноосвітньої 

школи або професійного училища соціальної реабілітації, інших спеціальних 

установ для дітей їх батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників) і 

представників цих закладів для повернення дітей у сім’ю або зазначені заклади; 

- проводити, у разі наявності інформації про зберігання дітьми 

заборонених речей, особистий огляд дітей, їх речей, посилок, передач, а також 

спальних та інших приміщень із складанням протоколу про результати огляду.  

Завдання підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків  щодо 

профілактики адміністративних деліктів містяться в Законі України «Про 

заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин 

і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 р. № 62/95-ВР, наказі 

Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції з 

організації роботи органів внутрішніх справ щодо протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 18 вересня 2004 

р. № 962 і передбачають, зокрема: 

1) максимальне вилучення з незаконного обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, перекриття каналів і джерел їх 

надходження;  

2) своєчасне реагування на факти схилення до незаконного вживання 

наркотичних засобів або психотропних речовин інших осіб; 

3) попередження, виявлення, затримання та постановка на облік осіб, які 

незаконно вживають наркотичні засоби і визнані наркоманами;  

4) проведення в навчальних закладах, інших об’єктах масового 

перебування громадян рейдів і спеціальних операцій «Мак», «Допінг», 

«Школяр», «Канал», «Трал» з метою виявлення осіб, які незаконно вживають 

наркотичні засоби; 

5) огляд транспортних засобів, вантажів й особистих речей громадян; 
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6) конфіскація і знищення в установленому законодавством України 

порядку наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів, що 

перебувають у незаконному обігу, а також обладнання для їх незаконного 

виготовлення; 

7) оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, пов’язані 

з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.  

Наказом Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження 

Інструкції з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби 

Державтоінспекції МВС України» від 13 листопада 2006 р. № 1111  встановлені 

такі завдання цих підрозділів щодо попередження адміністративних деліктів у 

сфері дорожнього руху: 

1) контроль за дорожнім рухом, тобто виявлення порушень 

законодавства, правил, норм і стандартів у сфері убезпечення дорожнього руху; 

2) застосування в установленому порядку передбачених чинним  

законодавством заходів адміністративного впливу до порушників; 

3) здійснення адміністративної діяльності за фактами порушень правил, 

норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, її 

узагальнення й аналіз; 

5) облік правопорушень та дорожньо-транспортних пригод на території, 

що обслуговується, аналіз причин й умов, що сприяють їх виникненню та 

скоєнню, розроблення спільно з іншими службами Державної автоінспекції, 

державними й громадськими організаціями заходів щодо їх усунення та 

проведення профілактичних заходів. 

Дорожньо-патрульна служба вирішує поставлені перед нею завдання у 

взаємодії з іншими службами та підрозділами органів внутрішніх справ, 

державними органами та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями 

громадян, підприємствами, установами, організаціями, трудовими колективами 

та громадянами. 

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про міліцію»  , працівник 

Дорожньо-патрульної служби має право: 

- вимагати від громадян і посадових осіб, які порушують громадський 

порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню 

повноважень міліції, виносити на місці усне попередження особам, які 

допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання 

зазначених вимог застосовувати заходи примусу, передбачені Законом України 

«Про міліцію»; 

- перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень 

документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для 

з’ясування питання щодо додержання правил, норм і стандартів у сфері безпеки 

дорожнього руху; 

- забезпечувати направлення на медичний огляд водіїв та проводити 

огляд особи на стан  сп’яніння із застосуванням індикаторної трубки «Контроль 

тверезості» та інших узгоджених з Міністерством охорони здоров’я України 

технічних засобів, затримувати, відстороняти від керування транспортними 
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засобами осіб, які перебувають у стані сп’яніння, а також тих, які не мають 

документів на право керування або користування транспортними засобами, 

забороняти експлуатацію транспортних засобів згідно з чинним 

законодавством; 

- використовувати технічні засоби для виявлення та фіксації порушень 

Правил дорожнього руху;  

- складати протоколи про адміністративні правопорушення у сфері 

безпеки дорожнього руху;  

- здійснювати в установленому законодавством порядку особистий огляд, 

перевірку речей, транспортного засобу і вантажу, вилучення речей і 

документів, адміністративне затримання; 

- вимагати від відповідних організацій усунення порушень правил 

утримання шляхів; 

- вилучати у громадян та службових осіб предмети і речі, заборонені або 

обмежені в обігу, а також документи з ознаками підроблення, що стосуються 

сфери безпеки дорожнього руху, з подальшою їх передачею в установленому 

порядку за призначенням. 

Завдання щодо попередження адміністративних деліктів містяться також і 

у Статуті патрульно-постової служби міліції України, затвердженому наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 р. № 404  (із змінами 

та доповненнями, внесеними наказом Міністерства внутрішніх справ України 

від 10 вересня 2003 р. № 1030. Згідно з Преамбулою, Статут визначає основні 

завдання, порядок організації і несення патрульно-постової служби 

працівниками міліції з охорони громадського порядку, безпеки, боротьби з 

правопорушеннями на вулицях, площах, транспортних магістралях та в інших 

громадських місцях. Положення цього Статуту поширюються на всіх 

працівників органів внутрішніх справ, які відповідно до прямих обов’язків, 

наказу начальника органу внутрішніх справ, виконують патрульно-постові 

функції з охорони громадського порядку і безпеки у громадських місцях. 

Чинність Статуту поширюється також і на працівників міліції, які у вільний від 

виконання службових обов’язків час у разі звернення до них громадян або 

посадових осіб з повідомленням про події, що загрожують особистій чи 

громадській безпеці, мають вживати невідкладних заходів стосовно запобігання 

чи припинення правопорушення, що вчиняється у громадському місці. 

Головними завданнями патрульно-постової служби міліції є: 

- забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод і 

законних інтересів; 

- запобігання правопорушенням та їх припинення; 

- охорона громадського порядку і громадської безпеки (п. 1 Статуту). 

Патрульні й постові наряди забезпечують належний громадський порядок 

і безпеку на своїх маршрутах і постах відповідно до чинних законів і 

встановлених правил поведінки. Вони повинні підтримувати нормальну 

обстановку і порядок на вулицях, площах, у парках, на транспортних 

магістралях, в аеропортах та в інших громадських місцях, вживаючи при цьому 
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своєчасних заходів щодо виявлення, запобігання і припинення порушень 

громадського порядку.  

Патрульні й постові наряди зобов’язані: 

- виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, 

вживати в межах своєї компетенції заходів щодо їх усунення (п. 124 Статуту); 

- припиняти порушення громадського порядку: дрібне хуліганство; 

розпивання спиртних напоїв у громадських місцях; появу в громадських місцях 

у п’яному вигляді,  що ображає людську гідність і громадську мораль; стрільбу 

з вогнепальної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього місцях та 

ін.; 

- виявляти групи підлітків, з боку яких спостерігаються антигромадські 

прояви, місця їх скупчення і доповідати про них черговому; 

- не допускати порушень вікових обмежень працівниками торговельних 

закладів при продажу спиртних напоїв, пива і тютюнових виробів; 

- виявляти осіб, які втягують неповнолітніх у пияцтво, наркоманію, 

проституцію, азартні ігри, інші антигромадські дії, і доповідати про них 

оперативному черговому та начальнику міськрайліноргану внутрішніх справ; 

- надавати в межах наявних можливостей невідкладну, у тому числі 

медичну, допомогу неповнолітнім, які потерпіли від правопорушень і нещасних 

випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному для життя і здоров’я 

стані  

(п. 127); 

- не допускати, щоб сторонні особи проникали до вантажних станцій, 

контейнерних майданчиків, на причали, у порти; надавати необхідну допомогу 

працівникам транспорту і Державної служби охорони в запобіганні крадіжок 

вантажів (п. 128); 

- запобігати і припиняти порушення Правил дорожнього руху, особливо 

управління транспортними засобами водіями в стані алкогольного або 

наркотичного сп’яніння, без посвідчення на право керування транспортним 

засобом, пішоходами, а також порядку перевезення вантажів. 

На вокзалах, пристанях, в аеропортах, аеровокзалах, морських і річкових 

портах наряди міліції зобов’язані: 

- виявляти на території об’єктів транспорту осіб, які вчиняють 

адміністративні правопорушення або перебувають під адміністративним 

наглядом міліції, та доставляти їх до чергової частини органу внутрішніх справ. 

У поїздах, на пароплавах, які супроводжуються нарядами міліції, вони 

зобов’язані: 

- перед відправленням поїзда, пароплава встановити зв’язок з персоналом 

або посадовими особами (бригадиром, машиністом, помічником машиніста, 

провідником) поїзда, капітаном (старшим помічником) пароплава і забезпечити 

охорону громадського порядку під час посадки і відправки поїзда, судна; 

- на шляху проходження підтримувати постійний зв’язок із провідниками 

вагонів, членами судової команди та іншим персоналом поїзда, пароплава; 
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надавати допомогу при виконанні ними службових обов’язків у випадках, коли 

громадяни відмовляються виконувати їх законні вимоги;  

- запобігати і припиняти псування вагонного (суднового) обладнання, 

биття скла, паління на об’єктах транспорту у невстановлених для цього місцях, 

викидання з вікон і дверей вагонів різних речей; 

- виявляти осіб, які вчинюють адміністративні правопорушення, і 

доставляти їх до найближчого органу внутрішніх справ або передавати зі своїм 

рапортом наряду міліції на найближчій станції, пристані; припиняти порушення 

громадського порядку в поїзді, на пароплаві, у місцях стоянок; вживати заходів 

до притягнення злісних порушників до відповідальності (п. 178). 

Окреме місце серед служб органів внутрішніх справ у сфері 

попередження адміністративних деліктів належить підрозділам дозвільної 

системи. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про дозвільну систему» від 12 жовтня 1992 р. № 576, 

остання визначається як особливий порядок виготовлення, придбання, 

зберігання, обліку, перевезення і використання спеціально визначених 

предметів, матеріалів і речовин, а також відкриття і функціонування окремих 

підприємств, майстерень і лабораторій з метою охорони інтересів держави та 

безпеки громадян.  

Призначенням дозвільної системи є: 

- попередження порушень правил придбання, зберігання, обліку, 

перевезення, використання та знищення предметів і речовин, на які 

встановлений особливий режим користування;  

- попередження використання підконтрольних об’єктів і предметів не за 

призначенням; 

- застосування до порушників порядку і правил дозвільної системи 

передбачених законом заходів адміністративно-правового впливу; 

 - здійснення взаємодії з іншими відомствами у сфері наведення 

належного порядку на об’єктах дозвільної системи. 

До предметів, матеріалів та речовин, на які встановлений особливий 

порядок користування, належать: вогнепальна зброя та бойові припаси до неї, 

холодна зброя, вибухові матеріали, протиградні установки, наркотичні засоби, 

радіоактивні, сильнодіючі отруйні речовини І і ІІ класу безпечності, збудники 

інфекційних захворювань І–ІІ групи патогенності й токсичності. 

До об’єктів дозвільної системи належать: сховища, склади, бази, 

стрілецькі тири і стрільбища, мисливські та спортивні стенди, спеціальні 

комбінати для поховання радіоактивних відходів, підприємства і майстерні з 

виготовлення і ремонту вогнепальної та холодної зброї, піротехнічні майстерні, 

магазини, в яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї, 

штемпельно-граверні майстерні, печатки та штампи, організації, що 

здійснюють збут наркотичних засобів, радіоактивних та сильнодіючих 

отруйних речовин, і лабораторії, що проводять аналіз цих засобів і речовин 

тощо. 
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Основними завданнями органів внутрішніх справ є запобігання 

порушенням порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорони, 

перевезення та використання вогнепальної, пневматичної калібру понад 4,5 мм 

і швидкістю польоту кулі понад 100 м/с зброї і холодної зброї (арбалети, 

мисливські ножі тощо), пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу 

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями 

метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, боєприпасів 

до зброї і вибухових матеріалів, попередження випадків їх втрат, крадіжок, 

використання не за призначенням і з протиправною метою. 

Об’єкти дозвільної системи обстежуються інспекторами дозвільної 

системи та дільничними інспекторами міліції щоквартально, а об’єкти, на яких 

зберігається та використовується велика кількість зброї (20 і більше одиниць) і 

базові склади вибухових матеріалів – щомісячно. 

Незалежно від строку раніше проведених перевірок, об’єкт дозвільної 

системи в кожному випадку обстежується: 

- при оформленні на новий строк дозволу на зберігання, використання 

предметів, матеріалів і речовин, функціонування підприємств, майстерень і 

лабораторій, на які поширюється дозвільна система; 

- при переоформленні дозволу у зв’язку із зміною місця зберігання чи 

використання зазначених предметів, матеріалів і речовин, одиниць зберігання, 

місткості сховищ, баз, складів тощо, а також керівника, на ім’я якого видано 

дозвіл. 

Служба громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (ГІРФО) 

також є суб’єктом попередження адміністративних деліктів. Вона складається 

з: 

- Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та 

реєстрації фізичних осіб, який діє у складі Міністерства внутрішніх справ 

України; 

- управлінь (відділів) громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб 

Головного управління Міністерства внутрішніх справ України, Управління 

Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, 

областях, містах Києві та Севастополі; 

- відділів, відділень громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб 

міських, районних управлінь (відділів) Міністерства внутрішніх справ України. 

Головними завданнями служби ГІРФО у сфері попередження 

адміністративних деліктів є: 

1) участь у межах своєї компетенції в координації діяльності органів 

виконавчої влади, пов’язаної з: 

- організацією імміграційної роботи та боротьбою з незаконною 

міграцією; 

- додержанням посадовими особами та громадянами правил паспортної 

системи; 

2) організація реєстрації та обліку фізичних осіб за місцем 

проживання/перебування; 
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3) організація контролю за додержанням посадовими особами та 

громадянами правил паспортної системи, іноземцями та особами без 

громадянства – правил перебування в Україні, транзитного переїзду через її 

територію. 

Чергова частина органу внутрішніх справ є органом оперативного 

управління, що призначений для вжиття невідкладних заходів із захисту життя, 

здоров’я, прав і свобод громадян, власності, природного середовища, інтересів 

суспільства і держави від протиправних посягань [100]. 

Чергова частина перебуває у прямому підпорядкуванні начальника 

органу внутрішніх справ, безпосередньому – начальника штабу. Черговій 

частині оперативно підпорядковані службові наряди, інші сили органу 

внутрішніх справ, що несуть службу з охорони громадського порядку та 

об’єктів народного господарства, а за відсутності начальника органу 

внутрішніх справ та його заступників – увесь особовий склад. 

Головними завданнями чергових частин у сфері попередження 

адміністративних деліктів є: 

- своєчасна реєстрація й оперативне реагування на заяви, що надходять, 

повідомлення та іншу інформацію про злочини й події, здійснення контролю за 

своєчасністю їх вирішення;  

- підготовка службових нарядів патрульно-постової та дорожньо-

патрульної служб, забезпечення оперативного управління ними; 

- розгляд обставин щодо правопорушників, доставлених до чергової 

частини. 

Блок кримінальної міліції також має відношення до попередження 

адміністративних деліктів: 

- Державна служба боротьби з економічною злочинністю у відповідних 

випадках запобігає правопорушенням в сфері торгівлі, громадського 

харчування, у сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності; 

- підрозділи боротьби з незаконним обігом наркотиків здійснюють  

попередження адміністративних деліктів в сфері незаконного обігу 

наркотичних засобів і психотропних речовин; 

- кримінальна міліція у справах дітей згідно законодавства здійснює 

комплексний попереджувальний вплив серед осіб віком до 18 років, а також 

відносно батьків (усиновителів) або опікунів (піклувальників), які не 

виконують обов’язків щодо виховання і навчання дітей, інформує відповідні 

служби у справах дітей; 

- на приймальники-розподільники для дітей органів внутрішніх справ 

покладено завдання попередження правопорушень з боку неповнолітніх, 

здійснення серед них профілактичної роботи. 

Таким чином, вище розглянуто роль і місце служб міліції у виконанні 

законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів у сфері запобігання 

адміністративним деліктам. 

Аналіз відомчої та міжвідомчої нормативно-правової бази (спільні з 

іншими державними органами накази, інструкції) свідчить про досить широкий 
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об’єм завдань органів і підрозділів внутрішніх справ у сфері попередження 

адміністративних деліктів, у тому числі не віднесених адміністративним 

законодавством безпосередньо до їх відання.   

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Нами визначено конкретні підрозділи та служби органів внутрішніх 

справ, на які покладено обов’язок попередження адміністративних 

правопорушень. Запобіжними функціями значною мірою наділений блок міліції 

громадської безпеки (служби патрульно-постова, дорожньо-патрульна,  

дільничних інспекторів міліції, дозвільної системи, охорони, громадянства, 

імміграції та реєстрації фізичних осіб, а також чергові частини органів 

внутрішніх справ тощо).  

Блок кримінальної міліції (зокрема, служби боротьби з економічною 

злочинністю, боротьби з незаконним обігом наркотиків, у справах дітей, 

приймальники-розподільники для дітей) також має повноваження щодо 

попередження певної групи адміністративних деліктів. 

 

ПИТАННЯ 3.  

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ЗАПОБІГАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ 

ПРАВОПОРУШЕННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ 

 

 Попередження правопорушень, що об’єктивно притаманно органам 

внутрішніх справ, протягом певного періоду становлення держави не мало 

широкого розповсюдження.  

Повільний розвиток профілактики правопорушень у системі органів 

внутрішніх справ, на нашу думку, полягає: 

- у відсутності достатніх умов для активізації профілактики 

правопорушень унаслідок низької ефективності соціально-політичних, 

правових та економічних реформ; 

- у недостатньому ступені правової врегульованості профілактичної 

діяльності взагалі й органів внутрішніх справ зокрема; 

- у недооцінці працівниками міліції переважної ролі профілактики, як 

залогу протидії правопорушенням, порівняно із традиційними видами їхньої 

діяльності. 

Водночас так звана міліцейська профілактика – лише складова 

загальнодержавного механізму профілактики. Головна ідея профілактики 

визначається через її соціальну мету – усунення причин та умов, що сприяють 

вчиненню правопорушень, утримання профілактованих осіб від вчинення 

правопорушень шляхом виховного впливу, поєднуючи при цьому методи 

переконання і примусу.  

Концепція міліцейської профілактики ґрунтується на тому, що в переліку 

безпосередньо визначених функціональних обов’язків працівника міліції немає 

посилання на його виховну роботу в процесі несення служби. В основі 

міліцейської профілактики – принцип невідворотності покарання за вчинення 
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правопорушення і вплив цього принципу на інших потенційних 

правопорушників, з метою недопущення скоєння ними правопорушень. 

Реагування органів внутрішніх справ  здійснюється, як правило, не у процесі 

формування антисоціальної поведінки осіб, а після вчинення ними 

правопорушення, у кращому випадку – на початкових стадіях протиправної 

діяльності (готування, замах).  

Нині індивідуальне попередження правопорушень здійснюється 

підрозділами і службами органів внутрішніх справ на основі того ж самого 

принципу невідворотності відповідальності за правопорушення. 

Профілактичний сенс цього принципу полягає в тому, що своєчасне 

притягнення до відповідальності слугує певним психологічним впливом, по-

перше, на оточуючих осіб, які мають намір вчинити правопорушення і під 

страхом невідворотності покарання утримуються від реалізації протиправного 

наміру, а, по-друге, на саму особу, яка притягується до відповідальності, 

попереджуючи таким чином повторне вчинення адміністративного проступку, а 

то й більш тяжкого правопорушення. 

Без сумніву, діяльність, в основу якої покладено неухильне здійснення на 

практиці принципу невідворотності відповідальності, сама по собі має 

профілактичне значення. Але таку профілактику не слід абсолютизувати, брати 

її за основу попереджувальної роботи. У неї є свої хиби: 

- її дія починається з моменту скоєння правопорушення, а завданням і 

метою профілактики є, насамперед, недопущення скоєння правопорушення; 

- міліцейська профілактика не виправляє осіб, які стали на шлях 

правопорушень, а впливає на їх психологію страхом покарання. 

Адміністративно-правовий вплив на особистість, як засіб профілактики 

протиправної поведінки, у вигляді певних позбавлень, іноді навіть у вигляді 

тимчасового обмеження волі (адміністративне затримання, адміністративний 

арешт), лише протягом певного часу робить неможливим (а не усвідомлено – 

небажаним) для такої особи скоєння нових протиправних вчинків. Актуальним 

і нині є сформульоване твердження В.П. Лобзякова, що «… надмірна 

причепливість, захоплення каральними заходами сприяє формуванню 

негативної оцінки роботи органів внутрішніх справ у масовій свідомості, 

втягненню у сферу адміністративної юрисдикції значної частини населення, 

штучно роблячи її протиправно активною». 

Використання різних форм та методів профілактики правопорушень у 

діяльності служб і підрозділів органів внутрішніх справ обумовлюється цілями 

і завданнями профілактики.  

Під формами попереджувальної діяльності органів внутрішніх справ слід 

розуміти однорідні за своїм характером і правовою природою групи 

адміністративних дій, за допомогою яких органи внутрішніх справ 

забезпечують громадський порядок та безпеку. За допомогою форм 

профілактики органи внутрішніх справ реалізують свої повноваження щодо 

запобігання правопорушенням, встановлені в нормативно-правових актах. 

Форма профілактики правопорушень є засобом реалізації завдань профілактики 
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(виявлення й усунення причин та умов правопорушень) для досягнення цілей 

профілактики (недопущення вчинення правопорушень). 

Форми профілактики покликані забезпечити виконання завдань і 

досягнення цілей профілактики правопорушень з найменшими витратами сил, 

засобів і часу. Зусилля підрозділів органів внутрішніх справ мають бути 

зосереджені на: 

- усуненні обставин, що сприяють вчиненню конкретних видів 

адміністративних деліктів;  

- запобіганні підготовлюваних правопорушень;  

- активному застосуванні заходів попереджувального впливу відносно 

осіб, які вчиняють адміністративні правопорушення та злочини, що не являють 

собою великого ступеня суспільної небезпеки (з метою попередження з їх боку 

більш серйозних правопорушень);  

- забезпеченні дієвого нагляду за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі, або за тими, кому покарання було призначено умовно. 

У рамках форм попередження правопорушень здійснюються відповідні 

заходи попередження. Практичне значення форм попередження правопорушень 

полягає в тому, що в результаті їх використання реалізуються передбачені 

законодавством повноваження органів внутрішніх справ, забезпечуються права 

і свободи громадян, законність і гласність попереджувальних заходів, які 

проводять працівники органів внутрішніх справ. 

Залежно від характеру та правових наслідків, можна виділити дві основні 

форми попереджувальної діяльності органів внутрішніх справ: 

а) неправові (організаційні), такі, що не мають юридичного характеру і не 

призводять до правових наслідків; 

б) правові, тобто такі, що встановлюють певні правила поведінки і 

призводять до правових наслідків. 

До першої групи належить проведення працівниками органів внутрішніх 

справ різних профілактичних заходів серед населення (профілактична бесіда; 

відвідування і перевірка профілактованої особи за місцем проживання та за 

місцем роботи; допомога у працевлаштуванні; допомога у проходженні курсу 

добровільного лікування від алкоголізму і наркоманії; здійснення впливу на 

мікросередовище, що оточує профілактовану особу).  

До другої групи належать видання нормативних актів управління та 

здійснення юридично значимих дій щодо профілактики правопорушень 

(притягнення до адміністративної відповідальності; привід до органу 

внутрішніх справ; офіціальне попередження про неприпустимість 

антигромадської поведінки; адміністративний нагляд за особами, звільненими з 

місць позбавлення волі; здійснення рейдів щодо охорони громадського 

порядку). 

Як організаційні, так і правові форми слугують засобом вираження змісту 

діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження правопорушень і 

нерозривно пов’язані з методами їх впливу на суспільні відносини, які 

складаються в процесі цієї діяльності. 
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Правова форма профілактики, як правило, характеризується такими 

ознаками: 

1) встановлена нормативним актом;   

2) має державно-владний характер; 

3) зміст попереджувальних заходів і повноважень органів внутрішніх 

справ та їх посадових осіб регламентовано нормативними актами. 

Якщо форма не визначена в нормативному порядку, тобто не має 

правового змісту і не призводить до правових наслідків, то вона належить до 

неправових (організаційних) форм профілактики. Використання неправових 

форм профілактики неодмінно має ґрунтуватися на принципі законності. 

Ефективність використання форм профілактики забезпечується 

встановленням їх процесуальної форми. Сьогодні профілактична діяльність 

органів внутрішніх справ недостатньо регламентована адміністративно-

процесуальними нормами, що, звичайно, спричиняє її низьку ефективність і 

довільний характер. Неврегульованість адміністративних процедур досить 

відчутно виявляється у практиці здійснення попереджувальних заходів, й 

особливо серйозні наслідки виникають у сфері забезпечення і захисту прав та 

свобод громадян. 

Стан нормативно-правової бази щодо попередження адміністративних 

деліктів органами внутрішніх справ безпосередньо впливає на тактику його 

здійснення, вибір правомірних, доцільних і найбільш ефективних у конкретній 

ситуації способів вирішення завдань попередження. Змістовна характеристика 

тактики діяльності органів внутрішніх справ щодо  попередження 

правопорушень потребує розкриття сутності методів, якими вона реалізується.   

Методами, як відомо, є певні способи, прийоми, засоби, які 

використовують суб’єкти попередження правопорушень у встановлених 

правовими нормами межах при здійсненні профілактичних заходів. Зміст 

методу дає відповідь на питання: «За допомогою чого можна найбільш 

раціонально досягти цілей профілактики правопорушень?». Отже, метод 

здійснення профілактики правопорушень є способом досягнення цілей і 

вирішення завдань, здійснення функцій профілактики її суб’єктами. Як було 

зазначено вище, заходи попередження, здійснювані в рамках правових та 

організаційних форм профілактичної діяльності органів внутрішніх справ, 

реалізуються із застосуванням певних методів попередження. 

Основними методами адміністративної діяльності органів внутрішніх 

справ є переконання і примус. Оскільки попередження правопорушень є 

важливим напрямом адміністративної діяльності органів внутрішніх справ, 

правомірно розглядати про переконання та примус як про основні методи 

попередження адміністративних деліктів. Загалом, ефективність профілактики 

правопорушень залежить, насамперед, від правильного поєднання цих методів. 

На практиці обидва методи мають багато різних виявів. Водночас головну роль 

відігріє все ж таки переконання. 

На відміну від примусу, метод переконання менше регламентований 

правом і дає простір для використання. У педагогічній науці переконання 
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розглядається як засіб виховання. У зв’язку з цим,  не реагування на ті чи інші 

форми переконання не призводить для об’єктів профілактичного впливу до 

будь-яких юридичних наслідків, оскільки в них відсутні елементи, що 

обмежують права і свободи громадян.  

Водночас, як справедливо зазначається в літературі, реалізація деяких 

форм переконання зачіпає, з одного боку, права і свободи громадян як об’єктів 

профілактичного впливу, і, з іншого – обмежується в можливості застосування 

компетенцією працівників органів внутрішніх справ. Тому, на наш погляд, 

переконання як метод попередження адміністративних правопорушень також 

має бути оптимально регламентоване правовими нормами, а не лише нормами 

моралі чи звичаями, значимість яких при цьому не зменшується. 

До переконання як методу впливу суб’єкти попередження 

адміністративних деліктів, у тому числі органи внутрішніх справ, вдаються у 

процесі роз’яснювальних, виховних, заохочувальних та інших заходів 

морального характеру. За допомогою засобів переконання, передусім, 

стимулюється належна поведінка об’єктів профілактики. Переконання як метод 

означає моральний, психологічний, і навіть матеріальний вплив на об’єкт, його 

волю, поведінку, стимулює до усвідомленого виконання вимог закону. Цей 

вплив покликаний змінювати негативні погляди, формувати нові, відповідні 

правовим і моральним вимогам суспільства, властивості особистості.  

Переконання – це послідовно здійснювані дії, які включають такі 

елементи, як оволодіння увагою, навіювання, вплив на свідомість, емоції, 

створення інтересу тощо. Громадяни добровільно підкоряються юридичним 

актам, якщо розуміють їх цілі й завдання. Це означає, що за допомогою заходів 

переконання суб’єкти попередження досягли бажаного впливу на свідомість і 

волю людей, у них сформувалася необхідна увага, внутрішня переконаність у 

доцільності юридичних приписів. У забезпеченні добровільного виконання 

важливе значення має виховання правової дисципліни, звички дотримуватися 

закону. Нерідко саме по собі знання прав й обов’язків є достатнім для того, щоб 

той чи інший громадянин був дисциплінованим, суворо і неухильно 

дотримувався правових приписів. 

Способи переконання досить різноманітні. У діяльності органів 

внутрішніх справ щодо попередження правопорушень можна виокремити низку 

способів переконання, об’єднаних у такі групи: 

а) інформування про здійснювану органами внутрішніх справ протидію 

правопорушенням; 

б) правове виховання; 

в) заохочення; 

г) здійснення організаційно-масової роботи.     

Перша група включає в себе такі заходи попереджувального впливу, як: 

- виступи і доповіді представників органів внутрішніх справ за місцем 

проживання з питань профілактики адміністративних правопорушень і 

злочинів, аналізу причин й умов, які сприяють вчиненню окремих видів 

правопорушень, вжитих заходів щодо усунення виявлених недоліків; 



31 
 

- організація «гарячих» і «прямих» телефонних ліній із громадянами; 

- проведення соціологічних опитувань і доведення їх результатів до 

населення. Предметний зміст соціологічних опитувань населення має включати 

в себе питання про чинники, що впливають на скоєння правопорушень на 

території обслуговування органу внутрішніх справ, передбачувані напрями 

діяльності щодо усунення детермінант правопорушень;  

- підготовка узагальненої інформації з питань протидії правопорушенням 

органам державної влади. Ці відомості повинні містити комплексний, глибокий 

і всебічний аналіз оперативної обстановки, що стосується правопорушень, усієї 

сукупності її ознак та показників (обсягу, структури, динаміки), прогнозованого 

розвитку тощо. Особливу увагу потрібно приділяти умовам, які сприяють 

вчиненню адміністративних деліктів та злочинів, конкретним недолікам у 

діяльності органів влади та шляхам їх усунення. В узагальнених відомостях 

також слід вказувати на позитивний досвід попередження правопорушень. 

Важливе значення при інформуванні населення має використання 

можливостей засобів масової інформації. Найбільш відомими способами 

здійснення цієї діяльності є: підготовка теле- і радіопрограм, публікацій у 

друкованих виданнях, пов’язаних із правоохоронною діяльністю органів 

внутрішніх справ; організація і проведення зустрічей, брифінгів, прес-

конференцій із представниками засобів масової інформації з метою доведення 

даних про оперативну обстановку; виступи керівників та інших працівників 

органів внутрішніх справ з питань протидії правопорушенням; опублікування 

статистичних, аналітичних та інших матеріалів, що дозволяє самостійно 

визначити негативний вплив антигромадських виявів, ефективність заходів, які 

вживаються для їх нейтралізації, і проблемні питання в діяльності органів 

внутрішніх справ.  

Суттєвого впливу на попередження правопорушень можна досягти за 

допомогою правового виховання. Спрямоване на формування правової 

свідомості громадян, воно передбачає дотримання ними норм, що регулюють 

суспільні відносини завдяки високій свідомості й дисциплінованості при 

реалізації своїх прав та обов’язків. Правове виховання, впливаючи на широкий 

комплекс суб’єктивних чинників, перш за все, створює стимули до правомірної 

поведінки, нетерпимості до виявів антигромадської поведінки. До основних 

форм правового виховання, на наш погляд, слід віднести: 

- правову пропаганду, здійснювану шляхом роз’яснення норм права, що 

існують у різних галузях суспільного життя;  

- правове інформування про заходи комплексних планів розвитку 

території, у тому числі за участю правоохоронних структур; 

- виступи з доповідями і лекціями на правові теми перед населенням, у 

тому числі з використанням засобів масової інформації; 

- розгляд конкретних справ про адміністративні правопорушення 

(зокрема, справ про дрібне хуліганство); 

- організація диспутів, зустрічей запитань-відповідей, круглих столів з 

розглядом організаційно-правових проблем, пов’язаних з діяльністю міліції. 
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Правова пропаганда сприяє розумінню об’єктом профілактики вимог 

правових норм і добровільному їх виконанню та дотриманню. Цей вид 

правового виховання доцільно починати ще зі шкільної лави. Тематика 

виступів працівників міліції, способи доведення інформації, методичні 

прийоми, що використовують, обираються також залежно від часу, місця, 

чисельності аудиторії та інших обставин. 

Профілактичні бесіди, здійснюючи безпосередній виховний вплив на 

правопорушника, водночас покликані сформувати в нього думку про те, що 

держава в особі органів внутрішніх справ зацікавлена в його правомірній 

поведінці.  

Обговорення поведінки осіб, які скоїли адміністративний делікт, 

використовується як форма індивідуальної виховної роботи для критики, 

морального осуду протиправної поведінки, а також заохочення позитивних 

устремлінь і вчинків громадян. Обговорення може відбуватися за місцем 

роботи, а також за місцем проживання. Важливо розкрити присутнім на 

конкретному прикладі суспільну шкідливість скоєного і спонукати їх до 

активного засудження поведінки правопорушника.  

Особливу групу заходів попередження, здійснюваних із застосуванням 

методу переконання, становлять заохочення. Заохоченням є спосіб впливу, який 

через інтерес, свідомість спрямовує волю людей на вчинення корисних (з точки 

зору того, хто заохочує) справ. Заохочувальний вплив викликає інтерес до 

певних вчинків та отримання матеріальної, моральної або іншої винагороди. 

Нині існує значна кількість юридичних норм, що регулюють питання 

заохочення, у тому числі норми адміністративного та інших галузей права.  

Чинними правовими актами закріплюються види заохочень, підстави їх 

застосування, повноваження суб’єктів попереджувального впливу щодо 

здійснення заохочень та порядок заохочення. 

Заохочення пов’язане з потребою переважної більшості громадян оцінки 

їх справ, у визнанні їх заслуг і просто в уважному ставленні до того, чим вони 

займаються. Основні принципи заохочувальної діяльності: обґрунтованість, 

оперативність, гласність, різноманітність. Їх дотримання забезпечує 

ефективність використання заохочення в попереджувальній діяльності органів 

внутрішніх справ.  

Сутність організаційно-масової роботи органів внутрішніх справ як 

способу переконання полягає в наданні організаційної, методичної та іншої 

допомоги громадським формуванням, створеним для охорони громадського 

порядку; в координації їх діяльності; в узагальненні практики й досвіду їх 

роботи; у проведенні занять з поширення передового досвіду і ефективних 

методів попередження правопорушень; у навчанні громадян, які беруть участь 

в їх діяльності. 

Визнаючи переконання провідним методом профілактики 

правопорушень, не можна зводити до нього все попередження, недооцінювати 

у цьому роль методу примусу, оскільки не завжди за допомогою 

інформаційних, роз’яснювальних, рекомендаційних, заохочувальних, виховних 
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та інших заходів вдається домогтися належної поведінки осіб. У разі 

неефективності використання заходів переконання і за наявності правових 

підстав використовуються заходи примусу. Теорія і практика застосування 

примусу свідчить про використання його заходів, як правило, слідом за 

переконанням. У зв’язку з цим, у певних випадках переконання виступає 

необхідною умовою для реалізації заходів примусу. Водночас можливим, а 

іноді й необхідним, буває застосування примусу без попереднього 

використання форм переконання. 

Примус як метод попередження правопорушень полягає у психічному, 

матеріальному або фізичному впливі на свідомість або поведінку об’єкта 

попередження. У випадках, коли поведінка осіб не відповідає вимогам 

правових актів, підрозділи і посадові особи органів внутрішніх справ мають 

право застосовувати заходи примусового характеру.  

Психічний примус впливає на емоції, розум, на психіку об’єкта, схиляє 

його до потрібної правомірної поведінки. До психічного примусу можуть 

належати, наприклад, офіційне попередження працівником органів внутрішніх 

справ особи, яка порушує громадський порядок, про неприпустимість такої 

поведінки; вимога працівника припинити правопорушення. У цих випадках 

йдеться про заходи власне адміністративного попередження. 

З фізичним примусом поєднані заходи, які безпосередньо впливають на 

особу, припиняючи протиправну поведінку (заходи адміністративного 

припинення). За допомогою цих заходів, усупереч волі особистості, 

уповноважений працівник органів внутрішніх справ учиняє дії, спрямовані на 

досягнення цілей попередження (наприклад, затримання правопорушника з 

метою недопущення вчинення інших правопорушень, позбавлення його 

протягом встановленого законом строку свободи пересування, застосування 

заходів фізичного впливу та спеціальних засобів). Застосовуваний примус не 

повинен мати при цьому за мету спричинення фізичних страждань або 

приниження гідності особистості.  

Матеріальний примус впливає на поведінку особи через матеріальні 

засоби та майно, що їй належать. Він виражається в певних обмеженнях 

володіння та користування майном (наприклад, тимчасове вилучення 

особистого транспортного засобу і примусова постановка його на штрафний 

майданчик до моменту вжиття відповідних заходів щодо його власника); у 

позбавленні деяких матеріальних благ, у стягненні із правопорушника 

адміністративного штрафу тощо. Застосування матеріального примусу 

пов’язується із заходами адміністративного стягнення.  

Отже, розглянувши форми та методи попереджувального впливу, у 

відповідності з якими здійснюються попереджувальні заходи, ми маємо 

можливість перейти до розгляду останніх.  

Залежно від ієрархії причин та умов правопорушень, виділяють основні 

види попередження: 1) загальносоціальне, 2) спеціальне та 3) індивідуальне [41, 

с. 25]. Залежно від особливостей застосування заходів профілактичного впливу 
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на різних етапах профілактики, вчені виокремлюють також ранню 

профілактику . На їх думку, рання профілактика охоплює: 

- заходи корекції моральних якостей особи, яка здійснює аморальні дії, 

що вказує на процес деморалізації, який може призвести до вчинення 

правопорушення; 

- заходи оздоровлення негативного мікросередовища, під впливом якого у 

свідомості осіб можуть формуватися відповідні погляди, і вони (ці особи) 

можуть стати на шлях правопорушень. 

Г.А. Аванесов у структурі профілактики розрізняє поряд з ранньою також 

безпосередню профілактику. На його думку, вона відрізняється від ранньої тим 

проміжком часу, який віддаляє особу від моменту можливого вчинення 

правопорушення, а також ступенем соціальної шкідливості особи. Сутність 

безпосередньої профілактики, за Г.А. Аванесовим, становить організація і 

здійснення превентивної діяльності, спрямованої конкретно на виявлення й 

усунення причин правопорушень, умов й обставин, які сприяють їх скоєнню, на 

встановлення осіб, які можуть їх скоїти, і проведення з ними роботи щодо 

недопущення протиправної поведінки. На думку автора, рання профілактика 

відіграє ключову роль у попередженні деліктності, коли антисоціальна 

спрямованість особи не має ще стійкого характеру. Від її ефективності 

залежить обсяг подальших профілактичних заходів.  

Профілактика правопорушень ґрунтується на вирішенні суспільством 

відповідних соціально-економічних і культурно-виховних завдань. Таким 

чином, індивідуальна профілактика правопорушень, що здійснюють підрозділи 

органів внутрішніх справ, прямо залежить від масштабів здійснення 

загальносоціальної профілактики правопорушень. Функція загальносоціальної 

профілактики правопорушень послідовно здійснюється усім суспільством. Вона 

пов’язана з найбільш тривалими і масштабними видами діяльності суспільства, 

ефективними заходами розвитку економіки, забезпечення прав, свобод і 

законних інтересів громадян, зміцнення законності, моралі, соціального захисту 

населення. Ці заходи мають більш обсяжні цілі, ніж профілактика 

правопорушень, але при їх здійсненні обов’язково вирішуються і вказані 

завдання. 

До загальносоціальних попереджувальних заходів слід віднести 

практично всі соціально-економічні перетворення в суспільстві. Як правило, 

вони пов’язані з покращанням матеріального добробуту громадян, умов їх 

праці та відпочинку, зміцненням дисципліни й організованості та іншими 

позитивними змінами в суспільстві. На жаль, унаслідок дії низки об’єктивних і 

суб’єктивних чинників, здійснювані вже більше сімнадцяти років перетворення 

мають значний негативний ефект. Масштабні зловживання у процесі 

приватизації державної власності, величезне майнове розшарування 

суспільства, недостатнє фінансування галузей науки, культури, освіти, охорони 

здоров’я, спорту, непопулярні заходи щодо скорочення соціальних витрат 

стають причинами й умовами збільшення кількості правопорушень замість 

того, щоб усувати їх. 
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Спеціальна профілактика правопорушень, на відміну від 

загальносоціальної, має своєю безпосередньою метою недопущення 

правопорушень. Масштаб застосування заходів спеціальної профілактики, як 

правило, набагато менше, ніж загальнопрофілактичних заходів, хоча в деяких 

випадках набуває значних розмірів і поширюється на деякі соціальні групи, 

наприклад, на неповнолітніх. Цей вид профілактики спеціально застосовується 

для виявлення й усунення причин та умов правопорушення. Спеціальні заходи 

застосовуються для того, щоб не допустити становлення окремих осіб на шлях 

протиправної поведінки. До таких заходів належать заходи виховного впливу, 

нагляду, контролю за поведінкою тієї чи іншої особи.  

Заходи спеціальної профілактики правопорушень вчені класифікують за 

різними підставам: 

1) за змістом: економічні, політичні, виховні, правові тощо; 

2) за ступенем визначеності:  

- як завдання під час вирішення інших проблем соціального розвитку; 

- як аспекти завдань більш високого рівня; 

3) за масштабом дії: загальнодержавні, регіональні, місцеві; 

4) за моментом застосування (початком реалізації): під час раннього і 

безпосереднього попередження першопочаткових і повторних деліктів; 

5) за правовою характеристикою: 

- заходи, що ґрунтуються на нормах права, але не регламентовані ними; 

- заходи, що детально врегульовані нормами права (адміністративними, 

кримінальними, цивільно-правовими, трудовими тощо); 

6) за механізмом дії у спеціальному попередженні: 

- заходи-сигнали (внесення подання працівників органів внутрішніх справ 

про усунення причин та умов, які сприяли вчиненню правопорушення); 

- заходи прямого припису (наприклад, наказ керівника про вдосконалення 

порядку збереження матеріальних цінностей з метою недопущення їх 

розкрадання); 

7) за суб’єктами: заходи, які здійснюються органами державної влади, 

недержавними установами, окремими громадянами; 

8) за особливостями протиправної поведінки: заходи, спрямовані на 

попередження умисних і необережних деліктів, деліктів з певною мотивацією, 

деліктів у середовищі діяльності певної категорії населення; заходи, спрямовані 

на попередження повторних деліктів; 

9) за об’єктом впливу:  

- заходи, які здійснюються щодо криміногенних аспектів життя і 

виховання людини (середовища формування);  

- заходи щодо умов життєдіяльності особи чи групи осіб. 

Характер і зміст спеціально-профілактичних заходів значною мірою 

залежать від характеру та змісту причин можливої протиправної поведінки й 

умов, які сприяли їй, а також від особистих якостей людини та її соціальних 

зв’язків. 
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Індивідуальне попередження полягає у виявленні осіб, схильних до 

вчинення правопорушень, здійсненні на них позитивного впливу з метою 

недопущення скоєння правопорушень. Безпосередніми об’єктами 

індивідуальної профілактики є як окремі особи, так і навколишнє 

мікросередовище. 

Процес індивідуальної профілактики складається з виконання 

відповідних заходів на трьох основних етапах: 

- підготовчому, який полягає у виявленні й вивченні осіб з 

антигромадськими установками й орієнтаціями, а також елементів 

мікросередовища, що здійснюють на них негативний вплив; 

- безпосередньому, який складається з комплексу заходів щодо 

організації, планування і безпосереднього впливу на особистість та середовище, 

що її оточує; 

- заключному, коли здійснюється аналіз і перевірка результатів 

проведених профілактичних заходів, окреслюються нові цілі й завдання щодо 

закріплення досягнутого. 

Таким чином, профілактика правопорушень є утворенням із системними 

ознаками, які виражаються в єдності мети діяльності багатьох її суб’єктів і 

наявності між суб’єктами певних взаємозв’язків. 

Особливу роль у здійсненні попереджувального впливу щодо 

адміністративних правопорушень, з огляду на низку обставин, відіграють 

органи внутрішніх справ. На відміну від інших правоохоронних органів, вони 

мають розгалужену систему, досвід гнучкого внесення змін до неї, 

налагоджений щоденний зв’язок з населенням, універсальну інформацію про 

правопорушення в усіх галузях суспільного життя і можливість 

централізованої, оперативної її передачі по різних каналах зв’язку, теоретичні 

розробки і багатий практичний досвід протидії правопорушенням, значний 

обсяг повноважень щодо застосування заходів примусу, а також широкі 

ресурсні можливості для своєчасного попередження правопорушень. 

У профілактичній роботі органів внутрішніх справ можна виокремити 

головні її види: 

- розроблення і здійснення загальних напрямів профілактики 

правопорушень на основі аналізу стану, структури та динаміки 

адміністративної деліктності; 

- конкретизація загальних напрямів попереджувального впливу до рівня 

вирішення окремих завдань на найбільш уразливих у криміногенному 

розумінні територіях й об’єктах народного господарства; 

- проведення індивідуальної виховної роботи з особами, які перебувають 

на профілактичному обліку або порушують норми громадського співжиття; 

- робота з конкретними особами, схильними до вчинення правопорушень, 

а також з раніше судимими з метою недопущення скоєння ними 

правопорушень; 

- запобігання правопорушенням, що можуть скоїти особи, про 

протиправні наміри яких стало відомо органам внутрішніх справ; 
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- розслідування скоєних правопорушень, розгляд по суті справ про 

адміністративні делікти і виявлення причин та умов їх скоєння. 

Загальнопопереджувальна діяльність органів внутрішніх справ щодо 

захисту особистості та всіх форм власності є досить різноманітною і 

багатоплановою. Сутність цієї діяльності полягає у створенні умов, які 

об’єктивно унеможливлюють (обмежують можливість) скоєння правопорушень 

на певній території або об’єкті. Згідно з чинним законодавством, попередження 

адміністративних деліктів реалізується переважно службами і підрозділами 

міліції громадської безпеки. Це, звичайно, не означає, що воно належить до 

виключної компетенції міліції громадської безпеки, оскільки попередження 

правопорушень виступає завданням органів внутрішніх справ загалом.  

Важливе місце у профілактиці адміністративних деліктів посідає активне 

застосування чинного законодавства про адміністративну відповідальність за 

хуліганські вияви, порушення правил дозвільної системи, паспортних правил, 

втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність, що сприяє більш 

ефективному попередженню правопорушень. 

Таким чином, взаємодія працівників органів внутрішніх справ із 

громадськими формуваннями обмежується, здебільшого, інформуванням про 

оперативну обстановку. Надання практичної допомоги громадським 

формуванням і навчання їх формам та методам профілактики правопорушень 

здійснюють не більше третини працівників органів внутрішніх справ. 

 Необхідно зазначити той факт, що сьогодні органи внутрішніх справ 

приділяють недостатню увагу питанням взаємодії у процесі здійснення 

попереджувального впливу щодо скоєння адміністративних деліктів. Практика 

ж показує, що цей сегмент адміністративної діяльності органів внутрішніх 

справ необхідно підтримувати і розширювати. Отже, для цілей даного 

дослідження потрібно розглянути проблеми і перспективи взаємодії органів 

внутрішніх справ з іншими суб’єктами щодо попередження адміністративних 

деліктів.  

 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Використання різних форм та методів профілактики правопорушень у 

діяльності служб і підрозділів органів внутрішніх справ обумовлюється цілями 

і завданнями профілактики.  

Під формами попереджувальної діяльності органів внутрішніх справ слід 

розуміти однорідні за своїм характером і правовою природою групи 

адміністративних дій, за допомогою яких органи внутрішніх справ 

забезпечують громадський порядок та безпеку. За допомогою форм 

профілактики органи внутрішніх справ реалізують свої повноваження щодо 

запобігання правопорушенням, встановлені в нормативно-правових актах. 

Форма профілактики правопорушень є засобом реалізації завдань профілактики 

(виявлення й усунення причин та умов правопорушень) для досягнення цілей 

профілактики (недопущення вчинення правопорушень). 
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ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ: 

Отже можливо підкреслити що до завдань органів внутрішніх справ у 

сфері попередження правопорушень з метою локалізації та недопущення її 

проявів належить розроблення та застосування ефективних стратегій із протидії 

конкретним протиправним діянням, виявлення причин і умов. Які сприяють 

правопорушенням, та здійснення заходів щодо їх усунення. Підвищення рівня 

попередження правопорушень загалом та з боку міліції, зокрема може бути  

досягнуто на основі належного її нормативно-правового забезпечення, що 

виступає, по-перше, як правова основа загального  механізму функціонування 

системи попередження правопорушень, а по-друге. Як чинна правова база 

відповідного правозастосування. 

Кожен науковець  по-своєму класифікує  профілактичні заходи 

адміністративних правопорушень, але всі вони ведуть до того, що потрібно 

усувати негативні чинники які впливають на особу, завчасно виявляти задумане 

правопорушення, здійснювати належну охорону об'єктів які можуть спокусити 

особу на здійснення правопорушення, здійснювати належний контроль за 

особами які схильні до здійснення правопорушення, внести корективи у 

правову освіту громадян, збільшити обсяг покарання за здійснення 

адміністративного правопорушення. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

При підготовці даної теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу. 

Слід звернути увагу на основні наукові підходи до розуміння поняття 

запобігання адміністративним правопорушення, профілактика 

адміністративних правопорушень, відмінності від суміжних правових 

категорій, класифікацію адміністративних правопорушень, адміністративно-

деліктне законодавство. При аналізі правової природи запобігання 

адміністративного правопорушення важливо враховувати приклади з діяльності 

ОВС. Знання про основні положення теми, викладені у лекції доцільно 

розширити шляхом самостійної підготовки до семінарського заняття, 

керуючись робочою навчальною програмою дисципліни. Окремо варто 

зауважити на ключових словах і поняттях та опрацюванні нормативних актів 

МВС до теми. 

 

Тема 2.   Діяльність Національної поліції щодо запобігання 

адміністративним правопорушенням 

(4 години) 

 

План: 

1. Рекомендованна література 

2. Вступ 

3. Попередження адміністративних правопорушень, пов’язаних з 
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незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин 

4. Попередження адміністративних правопорушень серед 

неповнолітніх. 

5. Взаємодія Національної поліції з іншими суб’єктами попередження 

адміністративних правопорушень.  

6. Висновки з теми 

7. Методичні поради щодо підготовки даної теми 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

Вивчення теми спрямовується на формування у працівників поліції знань, 

вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним 

характеристикам основних посад працівників Національної поліції та 

завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку 

українського суспільства, що передбачає досягнення відповідного рівня 

підготовки. 

 

ВСТУП 

Аналіз стану і динаміки протиправних вчинків в Україні свідчить про 

стійке зростання у їхній структурі питомої ваги адміністративних 

правопорушень. Якщо у 2012 р. за їх вчинення було притягнуто до 

відповідальності 6 млн 876 тис. осіб, то у 2013 р. – понад 9 млн осіб. Тому 

суспільство цілком виправдано очікує від публічної адміністрації, 

насамперед від органів внутрішніх справ, ефективного виконання 

сформульованого у ст. 6 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (КУпАП) обов’язку розробляти і здійснювати заходи, 

спрямовані на запобігання адміністративним правопорушенням, виявлення й 

усунення причин та умов, що сприяють їх вчиненню. 

За таких обставин особливого значення набуває розроблення і реалізація 

заходів, які дадуть змогу максимально використати у профілактичній роботі 

організаційні та правові ресурси органів внутрішніх справ і забезпечити їх 

сприйняття та підтримку серед населення. 

Розв’язання багатоаспектних питань попередження адміністративних 

деліктів органами внутрішніх справ передбачає проведення цілеспрямованих 

наукових досліджень, які б обумовили вдосконалення чинного законодавства і 

розроблення дієвих рекомендацій для практичного застосування. 
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ПИТАННЯ 1.  

ПОПЕРЕДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, 

ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І 

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН 

 

Розгляд проблеми попередження адміністративних правопорушень, 

пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, 

не можна здійснювати ізольовано від інших аспектів поширення наркоманії та 

правопорушень у сфері незаконного обігу наркотиків. Попереджувальний 

вплив у цій сфері має бути всеохоплюючим, окремими заходами щодо протидії 

цьому соціальному злу неможливо виправити становище, що існує сьогодні. 

Аналіз сучасного стану наркоситуації в Україні свідчить, що вона 

залишається вкрай складною, з тенденціями до постійного суттєвого 

погіршення щороку і такою, що потребує вжиття комплексу невідкладних 

заходів з боку держави і всієї громадськості. Сьогодні масштаби в Україні 

організованого наркобізнесу і пов’язаного з ним стрімкого поширення різних 

видів наркоманії, правопорушень, вчинюваних наркозалежними, а також 

особами у стані наркотичного сп’яніння, не зменшуються і вже завдають 

серйозної шкоди національній безпеці нашої держави, винищуючи генофонд 

нації, завдаючи збитків легальному сектору економіки держави, виступаючи 

водночас фоновим явищем для різних злочинних виявів. 

Відсутність чіткого механізму надання допомоги громадянам у критичній 

ситуації, яка може спричинити незаконне вживання наркотичних засобів та 

психотропних речовин, низький рівень їх обізнаності з наслідками такого 

вживання та недостатня можливість отримання кваліфікованої інформації з цих 

питань призводять до загострення проблеми. Не відповідає рівню загрози 

наркоманії в державі також стан профілактичної і соціальної роботи у сфері 

лікування та реабілітації осіб, хворих на наркоманію. 

Продовжують збільшуватися обсяги контрабандного надходження 

наркотичних засобів на територію України. Відбувається інтенсивна 

перебудова нелегального наркоринку – висококонцентрований опій, кокаїн, 

героїн, синтетичні наркотичні засоби поступово витісняють традиційні для 

України опійну макову солому і марихуану. Мають місце факти надходження 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у незаконний обіг 

унаслідок порушення правил їх виробництва, зберігання, розподілу й торгівлі. 

Моніторинг наркоситуації, окрім констатації заглиблення наркотичної 

кризи в державі, черговий раз довів необхідність вироблення національної 

антинаркотичної політики України і термінової трансформації всієї наявної 

системи протидії незаконному наркообігу і поширенню наркоманії, що 

передбачає об’єднання і координацію діяльності правоохоронних, 

контролюючих та інших органів державної влади в єдиній міжвідомчій 

структурі, діяльність якої має бути спрямованою на силову протидію 

наркобізнесу та профілактику наркоманії.  
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В Україні наркобізнес характеризується постійним зростанням ввезення 

контрабандних наркотиків, збільшення кількості вироблених усередині країни 

наркотичних засобів, виявлених нарколабораторій, фактів збуту, залучення до 

злочинного бізнесу різних соціально-вікових верств населення, що спричиняє 

подальше утвердження українського «чорного» наркоринку та злиття 

останнього з міжнародним і транснаціональним наркобізнесом.  

За даними Українського медичного та моніторингового центру з 

алкоголю та наркотиків Міністерства охорони здоров’я України, протягом 2006 

року з нелегальної торгівлі вилучено 486 тис. доз героїну, 19 тис. доз кокаїну, 

104 тис. доз амфетамінів та «екстазі», майже 22 тис. кг марихуани, що в 

середньому становить у десять разів вище порівняно з даними 2002 року. 

Сьогодні Україна продовжує брати участь у дослідженні ESPAD 

(«Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та 

наркотичних речовин»), яке є звичайною практикою для країн Європи. 

Результати, отримані під час опитування 2007 року, показують, що 

найбільш поширеною наркотичною речовиною, яку вживає шкільна молодь 

віком 15–16 років принаймні один раз протягом життя, є марихуана або гашиш 

(13,1 %). Серед молоді вживання інгалянтів становить 3,4 %, транквілізаторів, 

седативних речовин – 4,2 %. Також поширеною наркотичною речовиною, що 

вживається серед шкільної молоді, є «екстазі» (3 %). У всіх вікових групах 

розповсюдженість вживання наркотиків серед хлопців більша, ніж серед дівчат. 

У 2007 році вибірка дослідження становила 5000 учнів 1990–1992 років 

народження (2300 хлопців та 2700 дівчат віком 15–16 років). При опитуванні 

більшість молоді зазначила про вживання марихуани або гашишу. Вживання 

наркотиків не обмежується лише вищезазначеною наркотичною речовиною: 

вживання молоддю «екстазі» збільшилось з 1,5 % у 2003 р. до 4,4 % в 2007 р. 

серед хлопців та з 0,4 % в 2003 р. до 1,6 % в 2007 р. серед дівчат. Збільшився 

також і відсоток вживання особами, вік яких становить 15–16 років, героїну. 

За даними Міністерства охорони здоров’я України, сьогодні є результати 

поки що єдиного епідеміологічного дослідження та окремі оцінки експертів, які 

визначають загальну залежність населення віком від 15 до 64 років від 

наркотиків на рівні 1,3 %. Це означає, що різні види наркотиків вірогідно 

вживає 425 тис. осіб [21]. Фахівці Міжвідомчого науково-дослідного центру 

проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і 

оборони України вважають, що реальна кількість наркоспоживачів і хворих на 

наркоманію (з урахуванням латентності) сьогодні становить понад 1 млн осіб.  

Через невпинне поширення наркоманії Україна посідає перше місце в 

Європі за розповсюдженням ВІЛ-інфекції. За даними фахівців, у країні 

зареєстровано понад 60 тис. ВІЛ-інфікованих, серед них – майже 6 тис. дітей. 

Питома вага ін’єкційних наркоспоживачів становить близько 65 %, або 39 тис. 

ВІЛ-інфікованих. Зростання темпів ін’єкційного наркоспоживання спричиняє 

збільшення кількості випадків народження дітей від батьків-наркоманів з уже 

сформованою наркозалежністю і появою абстинентного синдрому в перші дні 

свого життя, з тяжкими генетичними аномаліями, вадами фізичного та 
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розумового розвитку. Збільшується кількість смертей від передозування 

вуличними наркотиками, кількість померлих з цих причин протягом 1991 – 

2005 років становила понад 16 тис. осіб. 

Сьогодні, за оцінками закордонних та вітчизняних експертів, Україна вже 

є не лише країною-споживачем контрабандних наркотиків і психотропів, як 

зазначалося, але й перетворилася на потужну країну-виробника наркотичної 

сировини в Європі. Наявна сировинна база, вигідні кліматичні умови України 

приваблюють оптовиків-заготівельників із суміжних країн, насамперед з Росії, 

Молдови та Білорусії. Масштаби нелегальних посівів наркосировини, зростаючі 

темпи вирощування і культивування наркотико-містких рослин спричинили 

перетворення України на активного споживача усередині держави та 

постачальника наркосировини до країн СНД. 

Наркотична сировина, вироблена в Україні, нині контрабандним шляхом 

вивозиться для подальшої реалізації та переробки до Росії, у якій вона через 

відносну дешевизну стає достатньо ―конкурентноспроможною‖. За даними 

Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, понад 90 % макової 

соломки, що вилучається в Росії, має українське походження. Спостерігається 

збільшення підпільних ділянок, засіяних маком і коноплями, що 

використовуються для виробництва опіатної та каннабісної групи. 

У свою чергу, нічні клуби, дискотеки, місця масового перебування молоді 

активно використовуються ділками наркобізнесу для збуту наркотичних засобів 

і психотропних речовин, що потребує постійної уваги з боку Міністерства 

внутрішніх справ України і місцевих органів виконавчої влади стосовно 

діяльності названих закладів та відпрацювання і встановлення джерел 

розповсюдження клубно-розважальних наркотиків, насамперед – САР 

(стимуляторів амфетамінного ряду: «екстазі», МДМА і МДА). 

З числа засуджених за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 

зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів та психотропних 

речовин визнано винними у вчинені цих діянь з метою збуту тільки десяту 

частину, що свідчить про серйозні недоліки в діяльності оперативно-

розшукових і слідчих підрозділів Міністерства внутрішніх справ України. По 

суті, боротьба цих органів спрямовувалась проти осіб, які хронічно вживають 

наркотики – хворих на наркоманію та низові ланки наркобізнесу (дрібних 

наркоторговців). Украй слабо викриваються місця вирощення маку та коноплі, 

виробництва та виготовлення опію, гашишу, марихуани, тобто джерела 

походження наркотиків. 

Має місце рецидивна і повторна наркозлочинність, що свідчить про 

низький рівень профілактики та неефективність діяльності з боку служби 

дільничних інспекторів міліції, районних відділів боротьби з незаконним обігом 

наркотиків. 

Тому потребується розроблення ефективної системи профілактичного 

обліку неповнолітніх осіб, звільнених з місць позбавлення волі за наркозлочини 

та вчинені у стані наркотичного сп’яніння; а також тих, які скоїли суспільно 

небезпечні діяння до досягнення віку, з якого настає кримінальна 
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відповідальність; та звільнених зі спеціальних навчально-виховних закладів, 

яким у медичних закладах поставлено діагноз «наркоманія»; разом з органами 

місцевого самоврядування, закладами освіти налагодити роботу щодо 

виявлення дорослих осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну 

наркодіяльність. 

За таких умов боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів і протидія зловживанню наркотичними 

засобами та психотропними речовинами є важливою складовою частиною 

діяльності держави і потребує координації зусиль центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та 

організацій, визначення основних напрямів державної політики у цій сфері.  

Серед складових частин боротьби з незаконним обігом наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів Концепція визначає, зокрема: 

1) запобігання незаконному вживанню наркотичних засобів і 

психотропних речовин шляхом запровадження сучасних методик профілактики 

наркоманії; 

2) поліпшення антинаркотичної пропаганди, передусім серед молоді; 

3) удосконалення форм і методів лікування осіб, хворих на наркоманію;  

4) міжнародне співробітництво у сфері боротьби з незаконним обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів тощо. 

Поза будь-якими сумнівами, важливою є здійснення роботи за такими 

напрямами у вказаній сфері, як: 

- удосконалення механізму міжвідомчого співробітництва у сфері 

протидії поширенню наркоманії шляхом обміну інформацією, досвідом роботи, 

проведення спільних заходів, участі в науково-дослідних розробках та 

дослідженнях; 

- створення сучасного міжвідомчого автоматизованого банку даних, 

пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; 

- забезпечення стабільного функціонування та удосконалення 

наркологічних закладів; 

- удосконалення системи контролю у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, зокрема культивування наркотико-

вмісних рослин, та недопущення їх потрапляння в незаконний обіг; 

- постійне удосконалення методики проведення антинаркотичної 

профілактичної роботи; 

- упровадження в практику нових концепцій та методик лікування, 

надання спеціалізованої психологічної допомоги, здійснення реабілітації і 

ресоціалізації осіб, хворих на наркоманію; 

- створення передумов для формування суспільства, в якому б 

підтримувався здоровий, продуктивний спосіб життя як альтернатива 

незаконному вживанню наркотичних засобів [187]. 

Не викликає заперечень і формулювання очікуваних результатів: 

«Виконання Програми передбачає скорочення обсягів незаконного обігу 
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наркотичних засобів і психотропних речовин; формування в суспільстві, 

насамперед, у молоді, неприйнятного ставлення до наркоманії як явища». 

Але серед передбачених Концепцією (і, відповідно, Програмою) шляхів 

запобігання незаконному вживанню наркотичних засобів та психотропних 

речовин є такі, відносно яких існують серйозні аргументи проти подальшого їх 

використання у практиці діяльності уповноважених державних органів. Це 

стосується, зокрема:  

- сприяння мінімізації несприятливих наслідків зловживання 

наркотичними засобами та психотропними речовинами для суспільства загалом 

(тобто застосування стратегії зниження шкоди, у тому числі замісної 

підтримуючої терапії);  

- охоплення всіх ділянок превентивної роботи – від запобігання 

незаконному вживанню наркотичних засобів і психотропних речовин на 

початковому рівні до зменшення спричинених ними негативних наслідків для 

суспільства, у тому числі й інформування, виховання, освіта, лікування тощо за 

умови надання можливості особам, які цього потребують, своєчасного 

отримання необхідної допомоги і послуг відповідних служб. 

Одним з основних міжнародних документів, що підтримують цей підхід, 

є «Декларація про відданість справі боротьби з ВІЛ-СНІДом», підписана всіма 

країнами-учасниками (у тому числі й Україною) на Спеціальній Сесії 

Генеральної Асамблеї ООН з питань ВІЛ/СНІДу в червні 2001 року [31]. 

Зокрема, згідно з пунктом 52 Декларації, Україна повинна забезпечити 

реалізацію програм, що забезпечують зниження шкоди, пов’язаної із 

вживанням наркотиків, і розширюють доступ осіб з ризикованою поведінкою 

до засобів контрацепції та стерильного інструментарію. 

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про 

запобігання захворювання на синдром набутого імунодефіциту людини (СНІД) 

та соціальний захист населення» від 03 березня 1998 р. № 155 закріплюється 

право споживачів ін’єкційних наркотиків на одержання ними стерильного 

ін’єкційного інструментарію (шприців), дезінфікуючих та контрацептивних 

засобів з метою профілактики поширення в їх середовищі ВІЛ/СНІДу та інших 

небезпечних захворювань. 

Постановою Верховної Ради України «Про рекомендації парламентських 

слухань на тему: «Соціально-економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії та 

алкоголізму в Україні та шляхи їхнього рішення» від 03 лютого 2004 р. № 1426-

ІV також підтверджується прихильність України заходам профілактики ВІЛ-

інфекції в середовищі ін’єкційних наркоманів, що включають застосування 

методик зниження шкоди (зокрема, у замісній терапії наркотичної залежності) 

[122]. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції 

стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-

інфекції/СНІДу, на період до 2011 року і Національної програми забезпечення 

профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги і лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на 

СНІД на 2004–2008 роки» від 04 березня 2004 р. № 264 серед співвиконавців 

Національної програми, у рамках профілактичної роботи серед вразливих груп, 
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зазначає Міністерство внутрішніх справ України та Всеукраїнську асоціацію 

зниження шкоди (найбільшу національну благодійну організацію у сфері 

профілактики наркоманії) .  

На засадах зменшення рівня шкоди ґрунтується і проект Закону України 

«Про основи державної політики України щодо алкоголю та наркотиків, який 

сьогодні перебуває на розгляді у Верховній Раді України. Зокрема, у ст. 5 цього 

законопроекту декларується: «Зменшення нанесеної шкоди від вживання 

алкоголю та наркотичних речовин є ключовою складовою державної політики 

щодо алкоголю та наркотиків». 

Для реалізації програм зниження шкоди, окрім обміну голок та шприців, 

використовується також методика замісної терапії, яка впроваджується у 

дев’яти областях України на виконання наказу Міністерства охорони здоров’я 

України «Про організацію пілотних проектів з упровадження замісної 

підтримувальної терапії, використовуючи препарат бупренорфіну «Еднок» 

№161 [108].  

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про 

заходи щодо організації ВІЛ/СНІД профілактики та замісної підтримувальної 

терапії для споживачів ін’єкційних наркотиків» від 20 грудня 2006 р. № 846 

передбачалося впровадження пілотного проекту «Метадонова підтримуюча 

терапія та ризик інфікування ВІЛ в Україні», розрахованого на 50 осіб.  

На розвиток проекту замісної підтримуючої терапії вийшов наказ 

Міністерства охорони здоров’я № 15 від 16 січня 2008 року. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 

Загальнодержавної цільової програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, 

лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009–

2013 роки» від 21 травня 2008 р. № 728-р передбачено на найближчі роки 

забезпечити доступ до замісної підтримувальної терапії не менш як 20 тис. 

споживачів ін’єкційних наркотиків.  

На нашу думку, реалізація програми замісної підтримувальної терапії, яку 

введено зазначеними вище наказами Міністерства охорони здоров’я України: 

- не зможе повною мірою вирішити проблеми наркотичної залежності; 

- має запобігти фактичній легалізації вживання небезпечного наркотику 

та його поширенню; 

- становить певні труднощі щодо профілактики СНІДу; 

- стримує пошук нових курсових методик лікування наркоманії; 

- має ризик потрапляння суб’єктів у сферу незаконного обігу 

небезпечного наркотику; 

- сприяє виникненню в Україні підпільних нарколабораторій (метадон є 

синтетичним наркотиком і може бути виготовлений навіть у домашніх умовах); 

- формує нову форму наркоманії – метадономанію; 

- виключає із суспільства людей, які ще можуть бути вилікуваними і 

соціально адаптованими, і позбавляє їх перспективи повернення до здорового 

способу життя; 
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- зводить нанівець усі намагання державних та громадських інституцій в 

напрямі попередження правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом в 

Україні наркотичних засобів і психотропних речовин. 

Таким чином, необґрунтоване запровадження метадонової програми в 

Україні на законодавчому рівні призводить до тяжких наслідків для суспільства 

й держави загалом. 

На початку розгляду проблеми вже було зазначено, що серед складових 

частин боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів Концепція державної політики боротьби з незаконним 

обігом наркотиків визначає поліпшення антинаркотичної пропаганди, 

передусім серед молоді. 

Необхідно зазначити, що антинаркотична пропаганда, зокрема в 

дитячому, підлітковому та молодіжному середовищі, здійснюється в Україні з 

використанням таких самих підходів, на яких ґрунтується вся стратегія 

державної політики щодо боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів і 

психотропних речовин, проаналізована вище. Отже, для здійснення 

антинаркотичної пропаганди в загальноосвітніх навчальних закладах 

використовуються програми, в основі яких лежить стратегія зменшення рівня 

обсягу шкоди. 

Зокрема, на виконання окремого доручення Кабінету Міністрів України 

від 27 липня 2005 р. за результатами засідання Національної координаційної 

ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу від 19 липня 2005 р. 

(протокол № 2) Міністерство освіти і науки України оприлюднило звіт про 

виконання Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, 

допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, у якому зазначається 

таке: «Керуючись положеннями Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на 

запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2011 року, з метою 

реалізації Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, 

допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004–2008 роки, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 р.  

№ 264 Міністерство освіти і науки України співпрацює з міжнародними та 

громадськими організаціями: ЮНАЙДС, ЮНІСЕФ, ПРООН, Британською 

Радою, МФБ «Альянс з ВІЛ/СНІД» тощо. У Міністерстві видано наказ «Про 

реалізацію міжнародних проектів з профілактики ВІЛ/СНІДу серед учнівської 

та студентської молоді в Україні» від 21 липня 2004 р. № 610. Реалізуються 

спільні проекти : 

- програма: «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» щодо 

формування навичок здорового способу життя серед дітей та молоді» (спільно з 

Академією педагогічних наук України та ООН); 

- «Молодь за здоров’я–2» (україно-канадський); 

- «Подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні» (спільно з Міжнародним 

фондом боротьби «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД» за кошти Глобального 

фонду для боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією); 
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- «Вдосконалення багатогалузевих підходів до профілактики ВІЛ/СНІД в 

Україні» (спільно з представництвом Європейської Комісії в Україні). 

У Міністерстві освіти і науки України створено Координаційну раду з 

профілактики ВІЛ/СНІД серед учнівської та студентської молоді, до складу якої 

увійшли співробітники Міністерства, представники міжнародних та 

громадських організацій, які працюють у цій галузі. Проводиться відповідна 

робота і в регіонах» [36]. 

Міністерство освіти і науки України проводить цілеспрямовану роботу 

стосовно підвищення рівня інформованості дітей і молоді щодо небезпеки 

вживання алкоголю, наркотиків, профілактики захворювання на ВІЛ/СНІД. У 

рамках програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний–рівному» щодо 

формування здорового способу життя у дітей та молоді», Міністерством освіти 

і науки України відпрацьована методика профілактичної роботи за методом 

«рівний-рівному». Розроблені модулі призначені для роботи педагогів-тренерів 

з підлітками двох вікових груп – 12–14 та 15–18 років: «Методика освіти 

«рівний – рівному», «Прояви турботу та обачливість» тощо. Прийнято наказ 

Міністерства освіти і науки України «Про організаційно-методичне 

забезпечення програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний – рівному» 

серед молоді України щодо здорового способу життя» від 26 жовтня 2001 р. № 

707. 

Результати досліджень Інституту соціальної та політичної психології за 

темою «Соціально-психологічні фактори профілактики в молодіжному 

середовищі наркоманії та захворювань, які передаються статевим шляхом» 

переконують у необхідності змін у практиці профілактичної роботи. Їх 

зумовлюють такі соціально-психологічні чинники: 

- підвищуються, порівняно з попередніми роками, темпи наркотизації 

дітей, підлітків та молоді;  

- наркоманії і токсикоманії уражують усе молодші вікові групи, зокрема 

молодших школярів, і переміщуються від типових груп «соціального ризику» 

до учнів елітних освітніх закладів;  

- посилюються соціальна дезадаптація підлітків і молоді, повна або 

часткова виключеність їх з освітньо-виховного процесу, поширення 

ризикованих форм поведінки, рання сексуальна активність, схильність до 

девіантності та делінквентності;  

- поглиблюються невідповідність існуючих форм профілактичної роботи 

сучасним вимогам, дається взнаки відсутність погодженості в роботі 

відповідальних за профілактику фахівців, установ та організацій.  

Усе це свідчить про нагальну потребу в корекції традиційних та 

розроблення нових соціально-психологічних технологій і напрямів 

профілактичної роботи з урахуванням особливостей сучасних підліткових та 

молодіжних субкультур . 

Зазначені негативні зміни відбуваються в нашому суспільстві ще з 90-х 

років минулого століття, коли у шкільному середовищі, за ініціативою 
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Міністерства освіти і науки України, почали впроваджуватися спільні україно-

канадський, україно-американський та інші антинаркотичні проекти. 

Ставлячи за мету «планування та реалізацію діяльності, спрямованої на 

запобігання вживанню наркотичних речовин», формування навичок здорового 

способу життя , антинаркотичні програми в загальноосвітніх навчальних 

закладах натомість сприяють виникненню в учнів інтересу до наркотиків, 

формуванню у дітей та підлітків установок на спробу наркотику. Цьому також 

активно слугує інформаційна діяльність багатьох засобів масової інформації, як 

друкованих, так й аудіовізуальних.  

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Тепер ми можемо підвести  і висновок, який полягає в тому, що під час 

запобігання адміністративних правопорушень пов’язаних з незаконним обігом 

наркотичних засобів органами внутрішніх справ не повинні надавати перевагу 

тому чи іншому методу, а використовувати їх в сукупності для досягнення 

поставленої мети – виховання здорової нації. 

 

ПИТАННЯ  2.  

ПОПРЕДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД 

НЕПОВНОЛІТНІХ 

 

На нашу думку, попередження адміністративних правопорушень 

неповнолітніх — це система різноманітних видів діяльності і заходів 

спеціально визначених суб’єктів як державних так і громадських,спрямованих 

на усунення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень 

неповнолітніми, і як наслідок породжують деліктність цієї категорії осіб або 

сприяють їй, припинення таких правопорушень та притягнення їх до 

відповідальності. 

Слід зазначити, що саме таке розуміння попереджувальної діяльності 

пропонується законодавцем. Так,у Законі України «Про попередження 

насильства в сім’ї» під попередженням розуміється «система соціальних і 

спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які сприяють 

вчиненню насильства в сім’ї, припинення насильства в сім’ї, яке готується або 

вже почалося, притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні 

насильства в сім’ї, а також медико-соціальна реабілітація жертв насильства в 

сім’ї». 

Отже, ключовими елементами у сформульованому нами понятті є:  

1) здійснення спеціальних заходів системою державних та громадських 

суб’єктів попереджувальної діяльності; 2) усунення причин і умов, які 

сприяють вчиненню правопорушень неповнолітніми (профілактика);3) 

припинення правопорушень та притягнення їх до відповідальності. 

Розглянемо ці елементи більш детально. Заходи, що складають основу 

попередження адміністративних правопорушень прийнято називати заходами 

протидії антигромадській мотивації. Загалом усі можливі заходи попередження 
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адміністративних правопорушень, які вчинюються неповнолітніми, можна 

об’єднати в такі групи: економічні, соціальні та технічні. Так, економічні 

заходи попередження адміністративних правопорушень, які вчинюються 

неповнолітніми, здійснюються як на макрорівні (наприклад, оздоровлення 

економіки країни в цілому, економічний захист найменш забезпечених верств 

населення за допомогою введення науково обґрунтованого рівня прожиткового 

мінімуму і т. ін.), так і на мікрорівні (наприклад, надання пільгового кредиту 

неповнолітньому із неблагополучної сім’ї, першочерговість у 

працевлаштуванні такого неповнолітнього тощо). Соціальні заходи 

попередження адміністративних правопорушень, які вчинюються 

неповнолітніми, покликані впливати на різні соціальні інститути (сім’я, 

колектив, громадські організації тощо). До техічних заходів попередження 

адміністративних правопорушень, які вчинюються неповнолітніми, відносяться 

різні технології, правила, засоби і пристосування, що перешкоджають 

вчиненню правопорушень (наприклад, технічні засоби охорони; встановлення 

технічних засобів таємного спостереження у торгових точках, на дискотеках та 

нічних клубах та ін.). 

Вчені наводять різні класифікації суб’єктів попередження 

правопорушень. Найчастіше таких суб’єктів поділяють на спеціалізованих і 

неспеціалізованих або на загальних чи спеціальних. На нашу думку, суб’єктів 

попередження адміністративних правопорушень, які вчинюються 

неповнолітніми доцільно поділити на дві групи: загальні та спеціальні. До 

загальних ми відносимо: Верховну Раду України; Президента України; Кабінет 

Міністрів України; Раду національної безпеки і оборони України; центральні та 

місцеві органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування в межах 

повноважень; громадян України, які не є членами громадських формувань 

правоохоронної спрямованості, та громадські організації не правоохоронного 

профілю; засоби масової інформації; просвітницькі та навчальні заклади; 

підприємства, установи та організації незалежно від форми власності. 

Особливість цих суб’єктів полягає в тому, що попередження адміністративних 

правопорушень, які вчинюються неповнолітніми, здійснюється ними 

опосередковано і є похідним (другорядним) від їх основної діяльності. До 

спеціальних відносяться: уповноважений центральний орган виконавчої влади 

у справах сім’ї та молоді, Республіканський комітет у справах сім’ї та молоді 

Автономної Республіки Крим, служби у справах неповнолітніх обласних, 

Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, 

виконавчих органів міських і районних у містах рад; школи соціальної 

реабілітації та професійні училища соціальної реабілітації органів освіти; 

центри медико-соціальної реабілітації неповнолітніх закладів охорони здоров’я; 

центри соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх служб у справах 

неповнолітніх; притулки для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх; 

кримінальна міліція у справах неповнолітніх органів внутрішніх справ; 

приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ; 

спеціальні виховні установи Державного департаменту України з питань 
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виконання покарань; громадські вихователі неповнолітніх; комісії з питань 

запобігання дитячій бездоглядності та соціальної реабілітації неповнолітніх; 

консультативні пункти центру соціальних служб для молоді, які утворюються в 

притулках для неповнолітніх; суди; прокуратура; громадські формування з 

охорони громадського порядку. Особливість спеціальних суб’єктів полягає у 

тому, що попередження адміністративних правопорушень, які вчинюються 

неповнолітніми, є одним із їх завдань та повноважень. 

Беручи до уваги те, що переважна більшість із загальних суб’єктів та 

деякі із спеціальних суб’єктів попереджувальної діяльності не визначені у 

Законі України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні 

установи для неповнолітніх», вважаємо доцільним у ньому передбачити 

окремий розділ під назвою «Суб’єкти попередження правопорушень, які 

вчинюються неповнолітніми», який містив би дві статті: 1) «Загальні суб’єкти 

попередження правопорушень неповнолітніх»; 2) «Спеціальні суб’єкти 

попередження правопорушень неповнолітніх», — в яких був би приведений їх 

вичерпний перелік та повноваження. За основу цих статей пропонуємо взяти 

вище приведену нами класифікацію суб’єктів попередження адміністративних 

правопорушень, які вчинюються неповнолітніми. 

Виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню адміністративних 

правопорушень неповнолітніми, визначає сутність профілактичної діяльності, 

яка є одним із напрямків попередження правопорушень. Так, відповідно до ст.6 

КпАП України, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, 

громадські організації, трудові колективи розробляють і здійснюють заходи, 

спрямовані на «  виявлення й усунення причин та умов, які сприяють їх 

вчиненню ...»]. Виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню 

адміністративних правопорушень, є одним із завдань провадження в справах 

про адміністративні правопорушення, що передбачено ст. 245 КпАП України.  

Відповідно до ст. 282 КпАП України, орган (посадова особа), який 

розглядає справу, встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню 

адміністративного правопорушення, вносить у відповідний державний орган чи 

орган місцевого самоврядування, громадську організацію або посадовій особі 

пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті 

заходи протягом місяця з дня надходження пропозиції повинно бути 

повідомлено орган (посадову особу), який вніс пропозицію. 

Слід зазначити і те, що в юридичній літературі й досі не склалося єдиної 

точки зору щодо визначення системи причин та умов, які сприяють вчиненню 

правопорушень. Беручи до уваги те, що вчені одні й ті ж самі явища відносять 

до причин або до умов вчинення правопорушень, на нашу думку, доцільним є 

розгляд причин та умов вчинення правопорушень неповнолітніми у комплексі, 

тобто не поділяючи їх окремо на причини чи умови. Такий підхід вважаємо 

більш доцільним, так як він унеможливлює плутанину у розумінні 

профілактичної діяльності як цілісної системи. Звідси більш доречним є поділ 

причин та умов вчинення правопорушень неповнолітніми на дві групи: 1) ті, які 
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залежать від особистісних властивостей неповнолітнього правопорушника; 2) 

ті, які залежать від зовнішнього оточення. 

Однак, слід зазначити те, що в даний час з’ясуванню (встановленню) 

причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, 

приділяється занадто мала увага. Так, аналіз матеріалів адміністративної 

практики зі справ про адміністративні правопорушення, які вчинюються 

неповнолітніми, надав змогу зробити висновок, що майже половина із понад 

70% розглянутих нами справ не містили пропозиції про вжиття заходів щодо 

усунення цих причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних 

правопорушень. У деяких випадках виявлені причини та умови надто загальні 

та не містять конкретних рекомендацій про вжиття тих чи інших заходів для їх 

усунення. Таким чином, можна зробити висновок, що процесуальні документи, 

метою яких є вжиття заходів щодо усунення причин і умов, що сприяють 

вчиненню адміністративного правопорушення, не виконують передбачену 

законом роль, а носять здебільшого формальний характер. 

Заходи із припинення адміністративних правопорушень, які вчинюються 

неповнолітніми, як один із аспектів (напрямків) попереджувальної діяльності 

спрямовані на недопущення продовження протиправної діяльності, що вже 

розпочалася, та мають за мету забезпечити ненастання її шкідливих наслідків. 

Як зазначає Г. А. Аванесов:»припинення використовується тоді, коли йдеться 

про припинення чогось, що вже відбувається, початого» . Отже, ці заходи 

спрямовані на недопущення завершення розпочатого правопорушення. 

Щодо адміністративної відповідальності як одного з елементів 

попередження адміністративних правопорушень, які вчинюються 

неповнолітніми, то слід зазначити, що вона носить виховний характер, так як до 

неповнолітніх у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років, як правило, 

застосовуються заходи впливу, які не є адміністративними стягненнями, 

зокрема, це: зобов’язання пуб¬лічно або в іншій формі попросити вибачення у 

потерпілого; застереження; догана або сувора догана; передача 

неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд 

педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим 

громадянам на їх прохання. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Підводячи підсумок зазначимо, що попередження адміністративних 

правопорушень, які вчинюються неповнолітніми, є гуманним, дієвим та 

найбільш ефективним засобом (способом) скорочення кількості 

адміністративної деліктності, оскільки воно пов’язане з такими заходами з боку 

держави і суспільства, які спрямовані не лише на виявлення і усунення причин 

та умов, що сприяють правопорушенням, а й на утримування неповнолітнього 

від їх вчинення, припинення правопорушень та притягнення їх до 

відповідальності. Однак для того, щоб попередження правопорушень серед 

неповнолітніх було ефективним, необхідно спрямувати зусилля всього 

суспільства на забезпечення гармонійного розвитку підлітків, з одного боку, та 
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при повазі до їх особистості, з другого. Лише суспільство, яке шанує своїх 

дітей, спроможне навчити їх з повагою ставитися до виконання встановлених 

ним правил поведінки. 

  

ПИТАННЯ 3.  

ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

 

Системою суб’єктів попередження правопорушень прийнято вважати 

сукупність пов’язаних однією метою державних органів, установ, органів 

місцевого самоврядування і громадських організацій, які виконують роботу 

щодо організації, координації, здійснення цілеспрямованого впливу на причини 

та умови правопорушень на основі спільних узгоджених планів чи програм. 

Кожний елемент системи суб’єктів профілактики правопорушень повинен 

спеціалізуватися на здійсненні того чи іншого напряму профілактичного 

впливу. Водночас має бути забезпечена узгодженість їх дій у вирішенні 

загального завдання – попередження правопорушень. 

Узгодженість діяльності суб’єктів профілактики виявляється, по-перше, у 

самостійності суб’єктів при вирішенні тактичних питань профілактики, і, по-

друге, у наявності єдиної стратегічної мети – усуненні, нейтралізації, 

блокуванні детермінант правопорушень. Окрім того, дії суб’єктів профілактики 

узгоджуються за метою, місцем, термінами та програмою проведення з 

урахуванням компетенції кожного суб’єкта. Узгодження дій відбувається лише 

в межах вирішення спільних для всіх суб’єктів завдань щодо боротьби із 

правопорушеннями, з метою усунення паралелізму в діяльності суб’єктів 

профілактики і забезпечення її конкретності . 

Суб’єктами державної системи профілактики правопорушень 

виступають: 

- органи законодавчої влади, які здійснюють функції правового 

регулювання відносин, що виникають у сфері профілактики правопорушень 

(Верховна Рада України, обласні, районні, міські, районні у містах, сільські, 

селищні ради); 

- органи виконавчої влади, які організовують роботу підлеглих органів 

щодо виконання законодавства у сфері профілактики правопорушень (обласні, 

районні, міські, районні в містах державні адміністрації); 

- органи судової влади (Верховний Суд України, суди загальної 

юрисдикції, адміністративні суди); 

- органи прокуратури, органи юстиції (у тому числі Державний 

департамент України з питань виконання покарань), органи внутрішніх справ, 

органи Служби безпеки, митні органи, які в межах своєї компетенції 

безпосередньо здійснюють попередження правопорушень.  

Крім вищевказаних державних органів, у профілактиці правопорушень у 

межах своєї компетенції беруть участь: 

- органи місцевого самоврядування; 
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- органи та установи Міністерства надзвичайних ситуацій України , 

Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти і науки, Міністерства у 

справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства праці і соціальної політики, 

Міністерства транспорту та зв’язку; 

- підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності; 

- засоби масової інформації; 

- окремі громадяни та їх об’єднання. 

Серед суб’єктів профілактики правопорушень особливе місце посідають 

органи законодавчої та виконавчої влади. Реалізуючи принцип народовладдя, 

вони здійснюють регулювання економічних процесів, керівництво соціально-

культурним, а також адміністративно-політичним будівництвом у державі. З 

усіх суб’єктів попереджувальної діяльності вони наділені найбільш 

конкретними і реальними можливостями в галузі профілактики на підвідомчій 

території; здійснюють координацію діяльності державних органів і 

громадських організацій у процесі реалізації комплексних заходів 

профілактики правопорушень; узгоджують на своїй території роботу всіх 

суб’єктів профілактики правопорушень, забезпечуючи їм належні умови 

функціонування і реалізації перспективних та першочергових завдань у цій 

сфері; спільно з іншими суб’єктами попереджувальної діяльності розробляють і 

затверджують програми та плани профілактики й організовують їх реалізацію. 

Участь органів місцевого самоврядування в попередженні правопорушень 

здійснюється шляхом використання їх повноважень щодо управління майном, 

яке перебуває в комунальній власності, затвердження і виконання місцевих 

бюджетів, вирішення інших питань місцевого значення, а головне – щодо 

забезпечення охорони громадського порядку. 

Участь громадян та їх об’єднань у попереджувальній діяльності 

здійснюється на основі добровільності, матеріального і морального 

стимулювання за організаційно-методичної, інформаційної та іншої підтримки 

суб’єктів державної системи попередження правопорушень. Важливість участі 

громадян та громадських формувань у попередженні правопорушень викликана 

низкою об’єктивних та суб’єктивних чинників: зростанням рівня 

правосвідомості громадян, їх соціально-політичної активності в подоланні 

недоліків і боротьбі з негативними явищами; активною підтримкою 

громадянами здійснюваного державою курсу на профілактику правопорушень; 

комплексним підходом до здійснення профілактики правопорушень, 

необхідністю управління соціальними процесами, регулювання суспільних 

відносин у цій сфері, зміцнення законності та правопорядку тощо . 

До правоохоронних органів, які взаємодіють з органами внутрішніх справ 

у сфері попередження правопорушень, як було вище зазначено, належать 

органи юстиції, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби 

України, митні органи, органи прокуратури. Їх попереджувальна діяльність 

полягає у здійсненні контролю і нагляду за виконанням законів, притягненні 

правопорушників до адміністративної відповідальності.  
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Профілактична діяльність правоохоронних органів реалізується, як 

правило, на рівні спеціальної профілактики правопорушень, але в низці 

випадків включає в себе вирішення завдань загальносоціальної профілактики 

(зміцнення трудової дисципліни й організованості, прокурорський нагляд за 

виконанням законів, що регулюють господарські відносини тощо). 

Важливою особливістю правоохоронних органів як суб’єктів 

профілактики є те, що здійснювані ними заходи передбачають такий 

обов’язковий напрям, як спонукання до дій щодо усунення криміногенних 

чинників. Правоохоронні органи виявляють порушення закону, причини та 

умови, що їм сприяють, і вносять подання про їх усунення посадовим особам, 

до компетенції яких належать вирішення цих питань. Що стосується заходів, 

спрямованих на корекцію особистості, а також на попередження повторності 

правопорушень, то вони здійснюються самими правоохоронними органами з 

використанням, за необхідності, допомоги інших суб’єктів. Кожний із 

правоохоронних органів здійснює профілактику правопорушень у межах своєї 

компетенції, конкретних цілей і завдань. 

Місце і роль прокуратури в системі попередження правопорушень 

визначається її функцією вищого нагляду за точним виконанням законів на 

території всієї країни. Виконуючи цю функцію, прокурори не тільки самі 

вирішують питання профілактики, що стоять перед ними, а й наглядають за 

діяльністю інших державних органів, дотриманням ними законодавства. 

Найбільш дієвим засобом загального нагляду при виявленні 

криміногенних чинників є скасування незаконних нормативних актів. Таким 

чином забезпечується не лише попередження обумовлених ними можливих 

правопорушень (розкрадання, зловживання та ін.), а й зміцнення законності. 

Судові органи вирішують завдання попередження правопорушень за 

допомогою різноманітних засобів і заходів. Відповідно до вітчизняного 

законодавства, суди зобов’язані всією своєю діяльністю виховувати громадян у 

дусі точного й неухильного виконання законів, поваги до прав, честі й гідності 

громадян . 

Серед завдань, що вирішуються судом, важливе значення має правильне 

визначення заходів адміністративного стягнення. Винесення справедливого 

рішення відносно правопорушника є для осіб, схильних до скоєння 

правопорушень, наочним прикладом того, які наслідки можуть настати в разі 

вчинення протиправних діянь. Акт правосуддя здійснює попереджувальний 

вплив і на інших громадян. 

При здійсненні попередження правопорушень кожен із суб’єктів 

попередження виконує свою частину обов’язків у цій сфері. Жоден з них не 

може забезпечити повної реалізації завдань попередження. Для цього є 

необхідною взаємодія й узгоджені зусилля усіх елементів, що потребує чіткої 

організації їх системи. Організація обумовлена існуванням специфічного виду 

управлінських відносин – організаційних відносин, які повинні забезпечувати 

узгодженість і ритмічність взаємодії елементів системи, підтримання її роботи 

на належному рівні. 
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Попередження правопорушень, як і зміцнення правопорядку в державі, 

неможливе без участі в цьому органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування і громадських формувань. Опора органів внутрішніх справ на 

їх підтримку є неодмінною умовою ефективної діяльності підрозділів органів 

внутрішніх справ щодо профілактики правопорушень. 

Взаємодія органів внутрішніх справ із вказаними вище суб’єктами 

здійснюється на основі загальних принципів державного управління. Ці 

принципи і форми взаємодії закріплені в нормативних актах, що регулюють 

діяльність різних підрозділів органів внутрішніх справ (служби дільничних 

інспекторів міліції, патрульно-постової служби міліції, Державної 

автомобільної інспекції тощо) та суб’єктів, що взаємодіють з ними. 

Заслуговує на увагу напрям профілактичної роботи, що пов'язаний із 

соціальним плануванням на різних рівнях: області, району, міста, району в 

місті. Нерідко плани соціального розвитку, включаючи такі елементи, як 

підвищення рівня культурного розвитку, освіти населення, вирішення житлово-

побутових питань тощо, залишають осторонь питання профілактики 

правопорушень. Натомість, з огляду на соціально-психологічну природу 

вказаних явищ, необхідно включати до планів соціального розвитку і ці 

питання. 

Доцільно включати до планів соціального та економічного розвитку дві 

групи заходів. Перша група – це спеціальні заходи: удосконалення роботи 

правоохоронних органів щодо застосування норм права, підвищення 

ефективності профілактичної діяльності та правової пропаганди. До другої 

групи необхідно включити заходи щодо підвищення матеріального рівня, 

покращання побутових умов життя населення, щодо профорієнтації і 

працевлаштування молоді, створення умов для відпочинку населення, розвитку 

громадсько-політичної активності, удосконалення форм громадського 

самоврядування тощо. 

Це планування охоплює різноманітні аспекти профілактичної діяльності 

державних органів і громадських формувань, воно засновується на вивченні 

причин та умов, що сприяють скоєнню правопорушень, на аналізі й 

узагальненні досвіду. 

Профілактика антигромадських явищ передбачає послідовне вирішення 

об’єктивних та суб’єктивних суперечок, що виникають у зв’язку з потребами, 

інтересами та можливостями соціальних груп, колективів чи окремих осіб. 

Лише органи державної влади мають належний для організації профілактики 

правопорушень потенціал владних повноважень, які вони поширюють на всі 

державні органи (у тому числі органи внутрішніх справ) і громадські 

організації; їх профілактичні функції мають переважно виконавчо-розпорядчий 

і забезпечувальний характер, без чого ефективність протидії правопорушенням 

нівелюється. Крім того, при такому поєднанні виконавчо-розпорядчих, 

контрольних й організаційно-профілактичних повноважень ці суб’єкти 

отримують унікальну можливість узгоджувати попереджувальну діяльність із 

соціально-економічними перетвореннями ще на стадії планування і підготовки 
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профілактичних програм. У структурі місцевих органів виконавчої влади 

створюються служби у справах дітей. Вказані підрозділи проводять роботу 

серед дітей з метою запобігання правопорушенням. 

Місцеве самоврядування є однією з найважливіших основ 

конституційного ладу. Органи місцевого самоврядування найбільш наближені 

до мешканців територіальної громади, вони вирішують питання, пов’язані, 

зокрема, з господарським, соціально-культурним життям громади, а також 

проблеми забезпечення законності та правопорядку на своїй території, у тому 

числі ті, що пов’язані з попередженням правопорушень. 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР, до компетенції сільських, селищних, 

міських рад належить сприяння діяльності органів внутрішніх справ; 

вирішення, відповідно до закону, питань про проведення зборів, мітингів, 

маніфестацій і демонстрацій та інших масових заходів; здійснення контролю за 

забезпеченням при їх проведенні громадського порядку; розгляд справ про 

адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відання; утворення 

служб у справах дітей, адміністративних комісій, спрямування їх діяльності; 

сприяння органам внутрішніх справ у забезпеченні додержання правил 

паспортної системи. 

Отже, до функцій, що реалізуються органами місцевого самоврядування, 

належать, зокрема, охорона громадського порядку і забезпечення громадської 

безпеки. Органи місцевого самоврядування здійснюють необхідне матеріально-

технічне забезпечення для ефективного функціонування підрозділів органів 

внутрішніх справ з метою зміцнення правопорядку, попередження 

правопорушень, надійного захисту прав, свобод і законних інтересів громадян. 

Сьогодні, на нашу думку, існує необхідність у налагодженні чіткої 

взаємодії підрозділів органів внутрішніх справ із засобами масової інформації. 

Для цього слід створити всюди, у центрі й на місцях, систему збирання, 

зберігання, аналізу та оброблення інформації, що стосується попередження 

адміністративних деліктів.  

Важливу роль в охороні громадського порядку, в забезпеченні 

громадської безпеки і попередженні правопорушень відіграють спеціальні 

громадські об’єднання – громадські формування з охорони громадського 

порядку і державного кордону. Останніми роками спостерігається збільшення 

їх кількості. Громадські формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону створюються в районах, містах та інших населених 

пунктах. Порядок утворення і діяльності таких формувань, їх завдання, права та 

обов’язки, матеріально-технічне забезпечення визначаються законодавством 

України. Зокрема, згідно з ч. 2 ст. 1 Закону України «Про участь громадян в 

охороні громадського порядку і державного кордону» від 22 червня 2000 р. № 

1835-ІІІ, такі формування можуть бути створені на засадах громадської 

самодіяльності як зведені загони громадських формувань, спеціалізовані загони 

(групи) сприяння міліції та Державній прикордонній службі України, асоціації 

громадських формувань тощо. 
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Головними завданнями громадських формувань з охорони громадського 

порядку і державного кордону у сфері охорони громадського порядку є: 

надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського 

порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним проступкам; 

інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені або ті, що 

готуються, злочини, місця концентрації злочинних угруповань; участь у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і 

правопорушеннями неповнолітніх (ст. 9 Закону).  

Для виконання вказаних завдань громадські формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону та їх члени мають право:  

- брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку разом із 

працівниками міліції, а в сільській місцевості – самостійно шляхом виконання 

конкретних доручень керівника відповідного органу внутрішніх справ; 

- вживати спільно із працівниками міліції заходів щодо припинення 

адміністративних правопорушень і злочинів; 

- взаємодіяти з іншими органами громадської самодіяльності, що беруть 

участь у заходах, спрямованих на: ведення індивідуально-профілактичної 

роботи з особами, схильними до вчинення адміністративних правопорушень і 

злочинів; надання допомоги у боротьбі з пияцтвом, наркоманією, порушеннями 

правил торгівлі та у сфері благоустрою території міст, інших населених 

пунктів; охорону природи і пам’яток історії та культури; забезпечення безпеки 

дорожнього руху (ст. 10 Закону). 

Результати оперативно-службової діяльності підрозділів і служб органів 

внутрішніх справ підтверджують правильність вибору напряму на відродження 

структур громадської підтримки правоохоронних органів, що існували раніше, і 

закріплення нових форм залучення громадян до покращання ситуації в містах 

та інших населених пунктах України. 

Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей» від 24 січня 1995 р. визначено правові засади діяльності 

державних органів, на котрі покладається здійснення профілактики 

правопорушень серед осіб, які не досягли 18-річного віку. Окрім органів 

внутрішніх справ, цю функцію покладено на:  

- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у 

справах сім’ї, дітей та молоді, уповноважений орган влади Автономної 

Республіки Крим у справах сім’ї, дітей та молоді;  

- служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської 

міських, районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських і 

районних у містах рад;  

- школи соціальної реабілітації та професійні училища соціальної 

реабілітації органів освіти;  

- центри медико-соціальної реабілітації дітей закладів охорони здоров’я; 

- спеціальні виховні установи Державного департаменту України з питань 

виконання покарань;  

- притулки для дітей;  
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- центри соціально-психологічної реабілітації дітей та соціально-

реабілітаційні центри (дитячі містечка). 

У здійсненні соціального захисту та профілактики правопорушень серед 

дітей беруть участь у межах своєї компетенції інші органи виконавчої влади, 

органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, 

незалежно від форми власності, окремі громадяни (ст. 1 Закону). Таким чином, 

на законодавчому рівні встановлено достатньо широке коло суб’єктів 

попередження правопорушень серед неповнолітніх. 

Окреме та дуже важливе місце в попередженні правопорушень посідає 

Церква. Слід зазначити, що Міністерство внутрішніх справ виявляє ініціативу у 

взаємодії з Церквою. 2006 року декілька конфесій підписали «Заяву про 

наміри» з Міністерством внутрішніх справ України. 

Ми поділяємо думку автора надрукованої в «Юридичному віснику 

України» статті «Християнські цінності – шлях до єдності суспільства» Г. 

Макаренко: «Зараз без Церкви не обходяться жодні важливі чи то для маленької 

громади, чи для всього суспільства події… У багатьох школах ведуться уроки 

християнської етики, які поряд з церковними недільними школами дають 

можливість змалечку, знайомлячись з традиціями християнського 

богослужіння, зрозуміти важливість духовного життя. Такі уроки допомагають 

формувати світогляд та поведінку дитини за християнською системою 

цінностей. Ставши дорослішою, така дитина вже зможе протистояти згубним 

впливам, якими переповнене наше суспільство, і це буде важливим кроком для 

утвердження в суспільстві християнських цінностей. Християнська мораль має 

стати загальнолюдською, бо вона відповідає вимогам совісті... Тому державі 

спільно з Церквою потрібно подбати про те, щоб вдихнути християнський дух у 

всі ділянки суспільного життя: науку та освіту, культуру та охорону здоров’я, 

державотворення, політику та дозвілля, бо християнські цінності – це шлях до 

суспільної єдності». 

Поряд з іншими сферами суспільного життя Церква здійснює свою 

діяльність і у сфері профілактики правопорушень – як адміністративних 

деліктів, так і злочинів. Відповідно до положень Соціальної концепції 

Української Православної Церкви, «... профілактика є можливою насамперед 

через виховання та просвіту, спрямовані на утвердження в суспільстві істинних 

духовних та моральних цінностей. У цій справі Православна Церква покликана 

до активної взаємодії зі школою, засобами масової інформації, 

правоохоронними органами. За відсутності в народі позитивного морального 

ідеалу жодні заходи примусу, залякування або покарання не зможуть зупинити 

злої волі. Саме тому найкращою формою запобігання порушенням закону є 

проповідь чесного та гідного способу життя, особливо в середовищі дітей та 

юнацтва. Окрему увагу при цьому потрібно приділяти особам, які входять до 

так званої групи ризику або вже скоїли правопорушення. До таких людей має 

бути звернено особливе пастирське і просвітнє піклування». За Концепцією, 

православні священнослужителі покликані брати участь також і в подоланні 

соціальних причин правопорушень.  
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Церква взаємодіє із правоохоронними установами. Це може полягати в 

різноманітних виховних і просвітніх заходах, спрямованих на попередження 

правопорушень. Взаємодія Церкви та правоохоронної системи здійснюється на 

основі церковних установлень і спеціальних домовленостей з керівництвом 

відповідних відомств. 

Українська Православна Церква традиційно відігравала провідну роль у 

вихованні моральності, патріотизму, громадянськості та соціальної 

відповідальності молоді, сприяючи утвердженню в суспільстві цінностей 

духовно-етичного характеру. У кожному з 10400 приходів Української 

Православної Церкви існує Недільна школа, яка пропонує, окрім викладання 

основ православної віри, також і моральне виховання дітей. У багатьох храмах 

створюються гуртки за інтересами, у яких проводять свій вільний час не тільки 

православні підлітки. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Здійснювати ефективне попередження адміністративних деліктів органи 

внутрішніх справ можуть лише у взаємодії з іншими суб’єктами державної 

системи профілактики правопорушень, якими виступають: 

- органи законодавчої влади, які здійснюють функції правового 

регулювання відносин, що виникають у сфері профілактики правопорушень 

(Верховна Рада України, обласні, районні, міські, районні в містах, сільські, 

селищні ради); 

- органи виконавчої влади, які організовують роботу підлеглих органів 

щодо виконання законодавства у сфері профілактики правопорушень (обласні, 

районні, міські, районні в містах державні адміністрації); 

- органи прокуратури, органи юстиції (у тому числі Державний 

департамент України з питань виконання покарань), органи Служби безпеки 

України, митні органи, які в межах своєї компетенції безпосередньо 

здійснюють попередження правопорушень.  

Крім вищевказаних державних органів, у профілактиці правопорушень у 

межах своєї компетенції беруть участь: 

- органи місцевого самоврядування; 

- органи та установи Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти 

і науки, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерство праці і 

соціальної політики, Міністерства транспорту та зв’язку; 

- підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності; 

- засоби масової інформації; 

- окремі громадяни та їх об’єднання; 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ: 

Підводячи підсумок зазначимо, що запобігання адміністративних 

правопорушень пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів органами 

внутрішніх справ не повинні надавати перевагу тому чи іншому методу, а 

використовувати їх в сукупності для досягнення поставленої мети. 
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Попередження адміністративних правопорушень, які вчинюються 

неповнолітніми, є гуманним, дієвим та найбільш ефективним засобом 

(способом) скорочення кількості адміністративної деліктності, оскільки воно 

пов’язане з такими заходами з боку держави і суспільства, які спрямовані не 

лише на виявлення і усунення причин та умов, що сприяють правопорушенням, 

а й на утримування неповнолітнього від їх вчинення, припинення 

правопорушень та притягнення їх до відповідальності. 

Здійснювати ефективне попередження адміністративних деліктів органи 

внутрішніх справ можуть лише у взаємодії з іншими суб’єктами державної 

системи профілактики правопорушень, 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

При підготовці даної теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу. 

Слід звернути увагу на основні наукові підходи до розуміння поняття 

запобігання адміністративним правопорушення, профілактика 

адміністративних правопорушень, відмінності від суміжних правових 

категорій, класифікацію адміністративних правопорушень, адміністративно-

деліктне законодавство. При аналізі правової природи запобігання 

адміністративного правопорушення важливо враховувати приклади з діяльності 

ОВС. Знання про основні положення теми, викладені у лекції доцільно 

розширити шляхом самостійної підготовки до семінарського заняття, 

керуючись робочою навчальною програмою дисципліни. Окремо варто 

зауважити на ключових словах і поняттях та опрацюванні нормативних актів 

МВС до теми. 

 

ТЕМА 3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ 

ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО 

ЗАПОЗИЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

(2 години) 

 

ПЛАН: 

1. Рекомендована література 

2. Вступ 

3. Історія виникнення та розвитку інституту запобігання 

адміністративним правопорушенням. 

4. Європейський досвід та досвід сша запобігання адміністративним 

правопорушенням  

5. Досвід запобігання правопорушенням в державах азіатсько – 

тихоокеанського регіону 

6. Висновки з теми 

7. Методичні поради щодо підготовки данної теми 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

Вивчення теми спрямовується на формування у працівників міліції знань, 

вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним 

характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ та 

завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку 

українського суспільства, що передбачає досягнення відповідного рівня 

підготовки магістра. 

ВСТУП 
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Запозичення зарубіжного досвіду нормативного врегулювання в тій чи 

іншій сфері та імплементація відповідних норм у національне законодавство 

України є одним із пріоритетних шляхів подальшого вдосконалення 

адміністративно-деліктного права. При цьому варто зазначити, що сліпе 

запозичення зарубіжного досвіду створює часом законодавчі суперечності, 

призводить до виникнення прогалин у регулюванні того чи іншого виду 

правовідносин. Це стосується і правової регламентації запобігання 

адміністративним правопорушенням. Існуючий стан правової регламентації 

запобігання та профілактики адміністративних правопорушень в Україні можна 

оцінити як задовільний, враховуючи відсутність в національному законодавстві 

чітко визначеного переліку заходів запобігання адміністративним 

правопорушенням. Розвинуті зарубіжні країни мають вагомі напрацювання у 

сфері попередження, запобігання та профілактики правопорушень. Отже, існує 

реальна потреба у запозиченні позитивного досвіду зарубіжних країн у вказаній 

сфері суспільних відносин. 

 

ПИТАННЯ 1. 

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ЗАПОБІГАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ 

 

Історія попередження правопорушень бере свій початок ще з давніх часів. 

У країнах давнього світу не існувало поділу на правопорушення та злочини, 

тому варто звернутися до позитивного історичного досвіду запобігання 

правопорушенням взагалі. Так, у Давньому Римі відомою пам’яткою правової 

культури були Закони XII таблиць. У вказаному збірнику законів 

передбачалося, що деякі покарання повинні були виконуватися публічно з 

метою застереження інших осіб про наслідки протиправної поведінки. Зокрема, 

за Законами XII таблиць, викритий у лжесвідченні скидався з Тарпейської 

скелі. Також юридично закріплювався принцип «таліону» (око за око), що 

робило легальним членоушкодження і також демонструвало потенційним 

правопорушникам наслідки протиправної поведінки. 

Закони вавилонського царя Хаммурапі були висічені на чорному стовпі з 

базальту та були доступні для загального ознайомлення, що вже можна назвати 

однією з перших спроб публікації (оприлюднення) нормативного акту. В тексті 

законів також чітко простежується принцип «таліону». Крім того, в Законах 

Хаммурапі регламентувалися демонстративні покарання, які мали на меті 

залякування інших потенційних правопорушників. Так, згідно з § 282 Законів 

вавилонського царя Хаммурапі, «якщо раб сказав своєму пану: «Ти - не мій 

пан», то він повинний викрити його в тому, що він — його раб, а потім його пан 

може відрізати йому вухо» [3]. 

У Кримінально-судовому уложенні Карла V «Кароліна» також 

передбачалися публічні страти та інші покарання, з метою залякування 

потенційних злочинців. Так, наприклад, суддям дозволялося застосовувати 

звичай поховання живцем та пробиття колом жінок, які вбивали своїх дітей, 
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заради більшого залякування подібних жорстоких жінок, або перед втопленням 

лиходійок рекомендувалося рвати розжареними щипцями . 

У відомій правовій пам’ятці української правової культури «Права, за 

якими судиться малоросійський народ» 1743 р. також закріплювалися публічні 

покарання, виконання яких так чи інакше впливало на свідомість інших осіб, 

що сприяло запобіганню новим правопорушенням. Так, відповідно до артикулу 

23 зазначеного нормативного документу, «якщо б хто-небудь вільну чи чиюсь 

людину чоловічої або жіночої статі украв або продав християнину, такого 

злодія за достовірних доказів повісити або відрубати голову, а коли ж продасть 

у злодійські нехристиянські руки - четвертувати». 

Крім того, певне значення для профілактики та запобігання 

правопорушенням мав артикул 22 «Прав, за якими судиться малоросійський 

народ». У вказаному артикулі зазначалося, з яких причин невільні люди можуть 

отримати волю: «невільні і закріпачені люди можуть отримати свободу і бути 

вільними з таких причин: 1) якщо б їх пан виготовляв фальшиві монети, а вони 

про те повідомили і доказали б; 2) якщо повідомлять і докажуть, що пана убили 

або отруїли спадкоємці, щоб заволодіти спадщиною, або що вони знають про 

те, хто його убив, і приховують; 3) коли пана свого на війні або від розбійників 

порятують, або ж запобіжать великій шкоді, яка могла б бути заподіяна панові, 

або коли ж хто-небудь їхнього пана на війні або у дорозі убив, а вони, за його 

вбивство, законним шляхом будуть шукати помсти; 4) якщо захистять від 

насилля дочку або дружину пана, або повідомлять про насильство над ними...». 

Таким нормативним положенням невільні люди заохочувалися до 

активних дій щодо запобігання правопорушенням, які вчиняв їх пан 

(фальшування монет) або, які вчинялися проти їх пана (повідомлення про 

насильство проти рідних пана). 

У радянський період на території України влада приділяла значну увагу 

питанням профілактики, попередження та запобігання правопорушенням. 

Звертаючись до сторінок документів та матеріалів про період створення 

загонів робітничої міліції, згодом міліції Української РСР у період іноземної 

військової інтервенції та громадянської війни (1917-1920 рр.), Н.О. Плішкіна 

зазначає, що на всіх етапах свого існування, багато уваги приділялося заходам, 

які б сприяли підтримці населенням рішень та дій міліції, зміцненню довіри 

усіх прошарків населення до працівників міліції, підвищенню їх авторитету. 

Завжди особлива увага приділялася дотриманню працівниками міліції 

принципу законності під час затримань громадян, арештів, обшуків тощо. 

Працівників, які зловживали службовим становищем, звільняли з міліції. Часто, 

згідно з наказами Народного комісаріату внутрішніх справ, головного 

управління міліції республіки та губернських управлінь міліції, проводилися 

так звані «чистки» серед працівників міліції. З цього питання створювалися 

комісії, які працювали з обов’язковим дотриманням принципу гласності: «... 

списки уволенньїх и оставленньїх после чистки сотрудников милиции 

публиковались в газетах, с тем, чтобьі трудящиеся могли еще раз вьісказать 

своє мнение о каждом сотруднике милиции». 
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Особлива увага в радянський період приділялася профілактиці 

правопорушень серед неповнолітніх. Так, одним із перших нормативних актів, 

спрямованих на боротьбу зі злочинністю неповнолітніх, був Декрет РНК УРСР 

від 12 червня 1920 року «Об ответственности несовершеннолетних». Ним в 

Україні було запроваджено комісії про неповнолітніх, визначено їхню систему, 

склад та компетенцію. Важливою новацією Декрету було запровадження при 

місцевих комісіях колекторів у складі лікаря-псжіа^а та педагогів - фахівців з 

виховання дітей, схильних до правопорушень. На колектори покладався 

обов’язок утримання неповнолітніх до розгляду їхніх справ, медичного 

обстеження та вивчення їхнього морального стану. Після обстеження колектори 

надавали свої висновки комісії, яка розглядала справи неповнолітніх. Основним 

завданням колекторів було об’єктивне дослідження особи та способу життя 

неповнолітнього правопорушника, з’ясування причин учинення злочину. 

Усебічне вивчення особистості підлітка сприяло не лише правильному вибору 

виховних заходів, а й дозволяло оперативно ліквідувати безпосередні причини 

злочинів, своєчасно розробляти заходи попередження правопорушень. 

У тому ж 1920 році було прийнято Положення про колектори, згідно з 

яким вони визначались як розподільчі заклади, підвідомчі підвідділу 

соціального виховання НКО. Вони збирали матеріали, які всебічно 

характеризували підлітків, і на підставі цих даних, комісії про неповнолітніх 

складали детальний план виховання певної дитини. Отже, на думку 

О.І. Овсянюк, колектори виступали практично першими 

кримінологічними лабораторіями з вивчення причин та умов правопорушень 

неповнолітніх, особи самого правопорушника, розробки ефективніших заходів 

профілактики протиправної поведінки дітей . 

Директивною базою для налагодження співробітництва між органами 

внутрішніх справ та засобами масової інформації у сфері запобігання 

правопорушенням та боротьбі зі злочинністю були постанови ЦК КПРС від 18 

вересня 1962 р. «О повышении действенности виступлений советской печати», 

Постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР «Про подальше поліпшення 

діяльності радянської міліції» (листопад 1968 р.). Н.О. Плішкіна підкреслює, 

що саме цей документ став основою взаємодії органів внутрішніх справ із 

засобами масової інформації, культурно-освітніми установами та творчими 

спілками. Вищезазначена постанова зобов’язала редакції газет, радіо та 

телебачення, спільно з уповноваженими на те посадовими особами з 

представників органів внутрішніх справ, регулярно висвітлювати 

правоохоронну діяльність міліції, всебічно використовувати засоби масової 

інформації для популяризації цієї діяльності і підвищення авторитету органів 

внутрішніх справ серед широких мас населення, а також, з метою розгортання 

профілактичної роботи серед різних прошарків суспільства, якнайповніше 

розкривати причини та умови вчинення правопорушень. 

Н.О. Плішкіна зазначає, що дуже важливим кроком у зміцненні взаємодії 

між органами внутрішніх справ та засобами масової інформації 1971 року стало 

створення міжвідомчих координаційно-методичних рад з питань правової 
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пропаганди. Зазначені міжвідомчі організації виконували роль консультативних 

органів, створених із представників ВЦРПС (ради профспілок), Прокуратури 

СРСР, Верховного Суду СРСР, МВС країни, інших міністерств, науково-

дослідних інститутів, редакцій центральних газет, телебачення та радіо. При 

цьому, відділи координаційно-методичних рад працювали в усіх союзних, 

автономних республіках, краях та областях країни. їхня діяльність створювала 

систему правового виховання населення, виключала дублювання в роботі всіх 

причетних до цього органів та установ . 

Згодом з’явилися вказівка МВС СРСР від 15 березня 1972 р. № 27 «О 

порядке организации взаимодействия служб и подразделений внутренних дел с 

редакциями газет, радио и телевидения», наказ Міністра внутрішніх справ 

СРСР від 22 травня 1975 р. № 119 «Об улучшении использования СМИ в 

пропаганде деятельности ОВД» та наказ МВС СРСР від 1976 р. № 105 «Об 

утверждении Положення о координационно-методическом совете МВД СССР 

по правовой пропаганде и его составе». Ці документи стали результатом 

вивчення досвіду найбільш оптимальних форм співробітництва МВС та УВС із 

закладами масової інформації, у яких нормативно закріплювалися 

найважливіші організаційні засади взаємодії служб та підрозділів МВС, УВС із 

редакціями, порядок надання допомоги журналістам у підготовці 

кореспонденцій, передачі матеріалів редакціям та інші питання, пов’язані з 

використанням засобів масової інформації в боротьбі зі злочинністю. З’явилася 

можливість планувати та організовувати роботу щодо збору матеріалів, 

координувати спільні зусилля. 

Найважливішими формами використання засобів масової інформації в 

справі інформування та правового виховання населення стали: громадські 

редакційні ради; позаштатні відділи; кореспондентські пункти, створені при 

міністерствах, управліннях міськ-, райорганах, а також при редакціях газет, 

радіо, телебачення. 

Головною організаційною формою взаємодії між органами внутрішніх 

справ та засобами масової інформації на той час були громадські редакційні 

ради. Вони стали основною формою зв’язку, організовуючими та 

координуючими центрами. Організаційною основою їх функціонування були 

обласні, міські, районні комплексні плани профілактики правопорушень, 

перспективні та поточні плани роботи органів внутрішніх справ, у яких 

передбачалися спеціальні розділи з правового та морального виховання 

населення, а також особового складу підрозділів. Визначалися основні напрями 

інформаційних потоків, їхня спрямованість, зміст, розкривалися форми та 

методи їх реалізації, вказувалися виконавці та строки виконання. Склад і 

функціональні обов’язки членів громадських редакційних рад визначалися 

спільними наказами (розпорядженнями) керівників органів внутрішніх справ та 

закладів масової інформації. 

Громадські редакційні ради узгоджували свої дії з координаційно-

методичними радами з правової пропаганди при міністерствах, управліннях та 

відділах юстиції, завдяки чому існувала узгодженість дій, яка, у свою чергу, 
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сприяла найефективнішому використанню засобів масової інформації при 

розв’язанні питань інформування та правового виховання населення. 

Поряд із зазначеними формами роботи, також існували громадські 

приймальні або правові відділи при редакціях газет, радіо, телебачення. їхні 

функції полягали у: вивченні кореспонденцій, пов’язаних із правовими 

питаннями та підготовкою матеріалів-відповідей зацікавленим особам; 

консультуванні населення з правових питань; впровадженні періодичних 

рубрик, спеціальних сторінок та розділів у радіо- та тележурналах, які 

висвітлювали актуальні питання боротьби з правопорушеннями; підготовці 

тематичних виступів-нарисів, статей, добірок матеріалів. 

Для систематичного інформування представників засобів масової 

інформації про стан боротьби з правопорушеннями, а також про результати 

практичної діяльності органів внутрішніх справ у різних напрямах, 

зарекомендували себе такі форми роботи, як: прес-конференції та брифінги, 

зустрічі за «круглим столом», створення тематичних лекторіїв, проведення 

місячників перегляду фільмів на спеціальну тематику тощо [6]. 

Не можна нехтувати і позитивним історичним досвідом зарубіжних країн 

з питань профілактики, попередження та запобігання правопорушенням. На 

особливу увагу в цьому аспекті заслуговує позитивний досвід Великобританії 

та СІЛА. З 1984 р. в СІЛА реалізується національна програма нічного неспання 

(NN0), яка здійснюється Національною асоціацією міської варти. Координатор 

цієї програми Мет Пескін при її обґрунтуванні переслідував таку мету - 

об’єднати службовців поліції, спонсорів і громадян у боротьбі зі злочинністю, 

щоб дати злочинцям зрозуміти, що їх присутність і їх діяльність більше терпіти 

не збираються. Якщо спочатку учасники програми NN0 обмежувалися лише 

ходою зі свічками та організовували цілодобову демонстрацію протесту, то у 

1999 р. в цій програмі брали участь вже близько 32 мільйонів осіб, що 

проживають майже в 9500 районах, розташованих у 50 штатах і на великій 

кількості територій, що належать США, в канадських містах і на військових 

базах по всьому світу. Головне завдання цих заходів - позбутися злочинності та 

наркотиків за допомогою залучення громадськості. 

Взаємодія поліції з населенням здійснюється також у вигляді залучення 

громадян до навчання в Народних поліцейських академіях. Ідея Народної 

поліцейської академії вперше була реалізована в Англії у 1977 р. у вигляді 

створення Поліцейської вечірньої школи, мета якої — забезпечити свідомих 

громадян розумінням характеру і завдань поліцейської діяльності. Ідея 

ознайомлення громадян з діяльністю правоохоронних органів перетнула 

Атлантичний океан і прибула до Департаменту поліції м. Орландо у 1985 р. 

Співробітники Департаменту змінили англійську програму, 

пристосувавши її до американських норм і специфіки своєї роботи. Так на світ 

з’явилися Народні поліцейські академії, основна мета яких — познайомити 

населення з роботою поліції, але аж ніяк не підготувати поліцейський резерв чи 

добровільних помічників поліції. Такі академії існують, у першу чергу, для 

формування позитивного ставлення до поліції і посилення взаємозв’язків між 
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поліцією і громадянами. Особи, які закінчили Народну поліцейську академію, 

краще розуміють роль і специфіку роботи поліції, більше допомагають 

поліцейським і швидше йдуть на контакт з ними [8]. 

Отже, досліджений позитивний історичний досвід профілактики та 

запобігання правопорушенням може бути використаний у сучасній юридичній 

практиці, що передбачає внесення відповідних змін до чинного законодавства. 

Зокрема, заслуговує на увагу позитивний досвід функціонування громадських 

редакційних рад, які були основною організаційною формою взаємодії між 

органами внутрішніх справ та засобами масової інформації в радянській 

Україні. Не менш позитивним та вартим запозичення є історичний досвід 

Великобританії та США щодо залучення громадян до навчання в Народних 

поліцейських академіях. Створення та порядок функціонування останніх 

доцільно закріпити на рівні спільних наказів Міністерства внутрішніх справ, 

Міністерства юстиції та Міністерства освіти і науки України. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Розглянуте питання зумовлене величезним масивом історичного 

матеріалу, який містить інформацію про заходи попередження, запобігання та 

профілактики адміністративних правопорушень і потребує обробки, а також 

практичною значимістю запозичення позитивного історичного досвіду з метою 

внесення пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства та механізму 

охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, захисту 

прав і свобод людини. 

 

ПИТАННЯ  2.   

ЄВРОПЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ДОСВІД США ЗАПОБІГАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ 

 

Починаючи дослідження зарубіжного досвіду запобігання 

адміністративним правопорушенням, слід зазначити, що у більшості 

зарубіжних країнах відсутні кодекси про адміністративні правопорушення. 

Правовою основою адміністративної діяльності тут поряд з іншими 

нормативними актами визнаються кримінальні та кримінально-процесуальні 

кодекси. У зв’язку із цим компетенція поліції зарубіжних країн в ряді питань є 

ширшою, ніж в Україні. 

Відносно засобів припинення правопорушень В. Заросило в своєму 

дослідженні встановив, що поліція зарубіжних країн, як і міліція України, 

використовує такі заходи: затримання та арешт правопорушника; особистий 

огляд та обшук, огляд та обшук речей та документів, які мають відношення до 

скоєного правопорушення; вилучення речей та документів, які мають 

відношення до скоєного правопорушення; затримання транспортних засобів, 

відсторонення водіїв від керування ними у разі вчинення правопорушень, 

скоєних з використанням транспортних засобів; застосування сили та 

спеціальних засобів і вогнепальної зброї, якщо іншими мірами правопорушення 
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припинити неможливо. Поліція більшості зарубіжних країн не використовує 

такий захід, як адміністративне затримання. Громадянин заарештовується 

поліцією, доставляється до поліцейської дільниці, де оформляються необхідні 

процесуальні документи і після цього доставляється до суду. Суд вирішує 

питання про подальше затримання чи звільнення з-під варти. 

Детально дослідив процедурне адміністративне деліктне законодавство 

окремих європейських держав О. Банчук. Зокрема, він встановив наступне. 

Належність права про порушення порядку Німеччини до широкого 

карного права зумовлює поширення загальних положень Карного 

процесуального кодексу на провадження у справах про порушення порядку, яке 

сам Закон про порушення порядку йменує «провадженням з накладення 

штрафу». У Федеративній республіці Німеччина Закон про порушення порядку 

встановлює значну кількість обмежень для поліції, адміністративних органів і 

прокуратури порівняно з карною процедурою в застосуванні заходів примусу. 

Так, чиновники поліцейської служби, які призначені слідчими особами 

прокуратури, мають право приймати рішення про проведення вилучень, 

обшуків, обслідувань. Але не допускається поміщення в стаціонар особи, її 

арешт чи тимчасове затримання, вилучення поштових відправлень і телеграм 

тощо. Тільки за рішенням суду дозволяється здійснювати доставлення 

обвинувачених у вчиненні порушень порядку («зачеплених осіб») та свідків, які 

не з’являються на виклик за повісткою. Дозволяється навіть прийняття судом 

рішення про утримання під вартою свідка, який відмовляється надавати 

свідчення суду, з метою примушення його до свідчень. Строк цього утримання 

не може перевищувати шести тижнів. Такий самий строк арешту 

передбачається для осіб, які не сплачують штрафу відповідно до рішення, що 

набрало законної сили. В окремих випадках при сукупності вчинених порушень 

порядку строк арешту для примушення до сплати штрафу може становити 3 

місяці (якщо особа свідомо відмовляється від сплати штрафу за наявності в неї 

майна чи грошових коштів). 

Провадження в справах про адміністративні проступки в Австрії 

регулюється згідно із загальними положеннями Закону «Про загальну 

адміністративну процедуру» від 1991 р. А в Законі «Про адміністративні 

покарання» встановлюються особливості відповідного провадження. 

Адміністративні органи за австрійським законодавством мають значні 

повноваження щодо застосування заходів примусу під час адміністративного 

карного переслідування, серед яких: примусовий привід особи, визначення 

обвинуваченому зобов’язання внесення будь-якого виду забезпечення з метою 

уникнення його ухилення від переслідування чи покарання (внесення грошової 

суми, застава на речі тощо). Розмір забезпечення не може бути більшим 2180 

євро чи грошового штрафу, який може бути призначений за вчинений 

проступок. 

Карно-правова природа порушень порядку в Португальській Республіці 

зумовила поширення нормативних актів у сфері кримінального процесу і на 

процедуру стосовно порушень з деякими винятками та особливостями. Одним 
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із дозволених заходів примусу є встановлення особи (її ідентифікація). З цією 

метою уповноважені представники мають право вимагати документи в особи. 

Під час цього заходу особу можуть також затримати на строк до 24 годин. 

Затримання дозволяється, якщо неможливо встановити особистість порушника, 

якого застали на місці вчинення діяння. 

Таким чином, у багатьох країнах Західної Європи адміністративно-

деліктне право фактично відсутнє і питання попередження, запобігання та 

протидії правопорушенням регулюються нормами кримінального та 

кримінально-процесуального права, проте, як і в українському законодавстві, 

для громадян та громадських об’єднань діє принцип «дозволено те, що не 

заборонено законом». Тому громадяни та їх об’єднання мають право ініціювати 

та впроваджувати в реальне життя будь-які засоби запобігання 

правопорушенням, які не суперечать чинному законодавству. А державні 

органи, в свою чергу, сприяють розвитку взаємодії правоохоронних органів із 

населенням в питаннях запобігання правопорушенням. Значні напрацювання у 

цьому напрямку мають Великобританія та США. 

Охорона правопорядку з акцентом на попередження злочинів - основна 

мета будь-якого поліцейського департаменту в США. Загальновизнано, що без 

сприяння самого населення боротьба зі злочинністю не може мати успіху. 

Партнерські відносини поліції із суспільством посилюють довіру до неї 

громадян, підвищують ступінь їх задоволеності роботою поліції, спонукають 

надавати їй всебічне сприяння. 

Ініціативи щодо попередження злочинності за участю населення 

заслуговують серйозної уваги. Їх число весь час зростає. Наприклад, в Англії - 

це програма «Спостереження за будинком сусіда», в якій беруть участь понад 

одного мільйона жителів Лондона, в США - це система «сусідського нагляду» 

(м. Фенікс, штат Арізона), сутністю яких є постійне спостереження жителів, які 

живуть поруч, за всіма злочинними проявами в їх районі. Крім того, в США 

здійснюється також програма Віоск ^аІсЬ (спостереження з метою 

попередження небезпечних ситуацій та злочинності), коли громадяни 

повідомляють про все, що може асоціюватися з злочинністю. 

Департамент поліції м. Лівуда, здійснюючи цю програму, поширив 

брошуру, де перераховується більше 35 ситуацій, в яких жителі міста повинні 

телефонувати 911. У брошурі також дається опис підозрілих видів діяльності, 

перераховуються приклади найбільш поширених видів незвичайної поведінки, 

шумів або дій. У іншому списку даються рекомендації щодо того, якого роду 

інформацію громадяни повинні повідомляти в поліцію, включаючи опис 

зовнішності і особливостей підозрілих осіб, опис автомобіля і номерний знак 

машини. Дається також перелік спеціальних телефонних номерів поліції. 

Концепція спостереження поширюється також і на інші сфери: роботу, 

транспорт, громадські місця, церкву, лікарні. З 1984 р. в США реалізується 

національна програма нічного неспання (NN0), яка здійснюється Національною 

асоціацією міської варти. Координатор цієї програми Мет Пескін при її 

обґрунтуванні переслідував наступну мету - об’єднати службовців поліції, 
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спонсорів і громадян у боротьбі зі злочинністю, щоб дати злочинцям зрозуміти, 

що їх присутність і їх діяльність більше терпіти не збираються. Якщо спочатку 

учасники програми NN0 обмежувалися лише ходою зі свічками та 

організовували цілодобову демонстрацію протесту, то в 1999 р. в цій програмі 

брали участь вже близько 32 мільйонів чоловік, що проживають майже в 9500 

районах, розташованих в 50 штатах і на великій кількості територій, що 

належать США, в канадських містах і на військових базах по всьому світу. 

Головне завдання цих заходів - позбутися злочинності та наркотиків за 

допомогою залучення громадськості. 

Взаємодія поліції з населенням здійснюється також у вигляді залучення 

громадян до навчання в Народних поліцейських академіях. Ідея Народної 

поліцейської академії вперше була реалізована в Англії в 1977 р. у вигляді 

створення Поліцейської вечірньої школи, мета якої - забезпечити свідомих 

громадян розумінням характеру і завдань поліцейської діяльності. Ідея 

ознайомлення громадян з діяльністю правоохоронних органів перетнула 

Атлантичний океан і прибула до Департаменту поліції м. Орландо в 1985 р. 

Співробітники Департаменту змінили англійську програму, 

пристосувавши її до американських норм і специфіки своєї роботи. Так на світ 

з’явилися Народні поліцейські академії, основна мета яких - познайомити 

населення з роботою поліції, але аж ніяк не підготувати поліцейський резерв чи 

добровільних помічників поліції. Такі академії існують, в першу чергу, для 

формування позитивного ставлення до поліції і посилення взаємозв’язків між 

по¬ліцією і громадянами. Особи, які закінчили Народну поліцейську академію, 

краще розуміють роль і специфіку роботи поліції, більше допомагають 

поліцейським і швидше йдуть на контакт з ними . 

Принципово по-новому будуються взаємини поліції із засобами масової 

інформації. Насамперед, засоби масової інформації використовуються поліцією 

в таких цілях: 

- залучення населення до боротьби із злочинністю та її профілактики; 

- створення у населення позитивного «образу» поліції. 

У рамках даного напрямку у пресі публікуються спеціально розроблені 

звернення до населення, в яких даються практичні рекомендації з організації 

охорони власного житла від злочинних посягань, проведення патрулювання 

силами жителів, щодо застосування самооборони, використання спеціальних 

замків і сигналізації і т.п. 

Зі сторінок місцевої преси проводяться опитування населення з метою 

з’ясування, наскільки відповідає діяльність поліції потребам громадян. 

Спеціальні видання, радіо і телебачення для дітей та підлітків здійснюють 

пропаганду правових знань, спрямовану на запобігання вчинення підлітками 

протиправних діянь. До відома населення регулярно доводяться дані про стан 

злочинності, чисельності особового складу поліції, її організації, технічної та 

бойової оснащеності, бюджет. 

Будь-який службовець, починаючи від охоронця і закінчуючи 

заступником начальника Департаменту поліції, правомочний надавати 
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інформацію представникам ЗМІ у відповідності з певними положеннями. Для 

представників преси було виділено спеціальний телефонний номер, який 

забезпечує їм прямий зв’язок з черговим офіцером високого рангу в будь-який 

час. 

Журналісти можуть прийти в головну поліцейську дільницю, в опорні 

пункти і в інші підрозділи поліції в будь-який час, а не в заздалегідь 

призначений. Представникам преси надають будь-які відомості про злочини, з 

питань, що стосуються повсякденної діяльності поліції, а також з деяких 

питань, що стосуються внутрішнього життя поліції. Журналістам також 

повідомляють інформацію про поведінку службовців поліції і дисциплінарні 

заходи. За традицією поліція завжди дотримувалася правила: ніколи не 

довіряти пресі конфіденційні, що не підлягають оприлюдненню, відомості і 

уникати визнання помилок. Поліція м. Ріно відмовилася від цього правила і 

вдалася до протилежного підходу, дозволивши місцевим репортерам 

використовувати конфіденційну інформацію, тим самим добившись 

встановлення з ними довірчих відносин. З тих пір як поліція приступила до 

здійснення цієї політики, фактично не було випадків, щоб журналісти 

зловживали конфіденційними відомостями. 

Досягнення від практичного впровадження вище перелічених програм 

підтверджуються статистичними даними, що свідчать про зниження рівня 

злочинності, про зменшення кількості проявів насильства, про поліпшення 

взаємовідносин між органами влади та суспільством, зменшення числа скарг на 

службовців поліції. 

С.Г. Поволоцька, досліджуючи досвід зарубіжних країн щодо 

профілактики правопорушень серед неповнолітніх, зокрема, США та 

Великобританії, які мають вагомі напрацювання у цій сфері, зазначає, що у цих 

країнах існують різноманітні класифікації теоретичних підходів до 

превентивної діяльності. Зважаючи на те, що у цих країнах існує багато теорій 

щодо причин правопорушень, єдиної теорії профілактики протиправної 

поведінки неповнолітніх немає. У Великобританії та США профілактика 

правопорушень здійснюється у трьох основних формах: ситуаційна, соціальна, 

превенція за допомогою громадськості. С.Г Поволоцька звертає увагу на те, що 

у цих країнах виділяють структурний, психологічний, ситуаційний підходи до 

здійснення профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Таким чином, 

проводиться різниця між концепціями, орієнтованими на заходи загальної 

профілактики (структурний підхід), і теоріями, що обґрунтовують необхідність 

спеціальних заходів профілактики (психологічний та ситуаційний підхід). При 

цьому особливу увагу британські та американські вчені приділяють заходам 

спеціальної профілактики, які здійснюються на трьох рівнях: первинний рівень 

профілактики, спрямований на усунення негативних факторів зовнішнього 

середовища; вторинний рівень профілактики, який має за мету попередити 

криміналізацію потенційних правопорушників і пов’язаний із впливом на 

нестійких осіб, у тому числі неповнолітніх «групи ризику»; третинний рівень 

профілактики, спрямований на попередження рецидиву з боку осіб, що вже 
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вчиняли правопорушення. Прикладом впровадження в Україні досвіду інших 

держав щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх є реалізація 

україно-британського проекту «Запровадження моделі поліцейської діяльності, 

ґрунтованої на підтримці громадськості» за напрямком спільної діяльності 

міліції та громадськості з попередження правопорушень серед неповнолітніх. 

О.З. Захарчук на підставі аналізу наукових джерел та нормативно-

правових актів чинного законодавства України й зарубіжних країн доводить 

необхідність ширшого залучення недержавних організацій до вирішення питань 

запобігання корупції та розбудови інститутів громадянського суспільства. 

Особливу увагу вона звертає на роль засобів масової інформації, які часто 

викривають випадки корупції та проводять незалежні розслідування. Деякі 

антикорупційні механізми (проведення антикорупційної експертизи проектів 

нормативно-правових актів, запровадження обмежень щодо працевлаштування 

осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням 

функцій держави чи місцевого самоврядування, здійснення спеціальної 

перевірки у разі прийняття на службу тощо) вже почали застосовувати у 

вітчизняному антикорупційному законодавстві, почасти внаслідок виконання 

Україною взятих на себе перед світовою спільнотою зобов’язань. Однак, 

зважаючи на те, що наша держава не мала досвіду практичного застосування 

вказаних механізмів, доцільно приділити більше уваги питанням вивчення 

досвіду становлення і впровадження цих механізмів, що мало місце в 

зарубіжних державах, з подальшою можливістю застосування в нашій державі. 

Узагальнивши норми міжнародно-правових актів та інших документів, 

які стосуються боротьби з корупцією, 

О.З. Захарчук серед них виокремлює такі, що передбачають кримінальну 

відповідальність, адміністративні заходи та законодавчі механізми запобігання 

корупції, процедури виявлення та притягнення до відповідальності 

корумпованих службовців, правові положення з питань економічних заходів 

подолання корупції. Світовий досвід вказує на те, що встановлення обмежень 

для публічних службовців щодо одержання подарунків, пов’язаних із 

виконанням публічних обов’язків, є одним із способів запобігти можливому 

конфлікту інтересів. Без таких положень жодна із внутрішньодержавних систем 

запобігання корупції не буде ефективною. Крім того, це важливо з огляду на 

необхідність забезпечення довіри населення до публічної адміністрації, 

впевненості в її неупередженості та справедливості. Не менш небезпечними 

діями є ненадання службовими особами інформації щодо своїх прибутків; 

внесків для політичних цілей; банківських операцій. О.З. Захарчук звертає 

увагу на важливість діагностування (розпізнавання) корупційних ситуацій та їх 

профілактику (запобігання, вжиття заходів з недопущення виникнення таких 

ситуацій) шляхом розроблення та впровадження науково обґрунтованих 

методик. Одним з основних напрямків у сфері запобігання корупції є виявлення 

корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності державних 

службовців, а також усунення умов та причин виникнення цих ризиків. 
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Враховуючи вищезазначене, запобігання адміністративним корупційним 

правопорушенням, з урахуванням зарубіжного досвіду, може передбачати такі 

заходи: зменшення готівкового обігу та розширення сучасних форм 

електронних засобів розрахунків і звітності, що сприятиме удосконаленню 

заходів фінансового контролю стосовно декларування доходів та видатків 

службовців і членів їхніх родин; делегування частини повноважень державних 

органів у сфері запобігання корупції інститутам громадянського суспільства з 

метою протидії низовій корупції; контроль за цільовим використанням 

соціальних виплат, прозорість і підконтрольність оперативному 

парламентському контролю бюджетної політики; зменшення монополії і 

створення конкуренції у сфері надання державних послуг, відмова від 

позабюджетних фондів, з яких здійснюються виплати службовцям; підвищення 

правової культури державних службовців, їх компетентності та 

професіоналізму, жорстка регламентація посадових повноважень тощо. Крім 

того, О.З. Захарчук пропонує внести зміни й доповнення до чинного 

законодавства України щодо встановлення відповідальності юридичних осіб за 

корупційні правопорушення у разі, якщо керівник такої юридичної особи від її 

імені та в її інтересах надає посадовій (службовій) особі деякі блага, переваги, 

пільги матеріального чи нематеріального змісту. Наявність в антикорупційному 

законодавстві правових норм щодо відповідальності юридичної особи матиме, 

на її думку, стримувальний, попереджувальний ефект, змушуватиме юридичні 

особи створювати спеціальні програми щодо дотримання вимог законодавства 

шляхом ухвалення кодексів поведінки працівників компаній . 

Слушну пропозицію щодо запобігання адміністративним 

правопорушенням у сфері обігу зброї в Російській Федерації сформулював О.В. 

Миронов. Зокрема, він аргументував висновок про необхідність обов’язкового 

навчання осіб, які вперше отримують ліцензію на будь-який вид зброї, 

наступною тестовою перевіркою вказаних осіб щодо знання правил обігу зброї, 

за результатами якого органи внутрішніх справ будуть приймати рішення про 

видачу або відмову у видачі відповідної ліцензії. Крім того, він обґрунтував 

необхідність запровадження психологічного тестування осіб, які вперше 

претендують на отримання ліцензії на придбання зброї. Враховуючи динаміку 

поширення різних видів зброї та прагнення до володіння нею з боку населення, 

доцільно запровадити таку практику і в Україні. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, проаналізований позитивний зарубіжний досвід 

запобігання адміністративним правопорушенням заслуговує на увагу 

вітчизняних науковців та юристів-практиків, а деякі його елементи можуть 

бути запозичені з метою імплементації в національне законодавство та 

юридичну практику. Зокрема, доцільним вбачається запозичення позитивного 

досвіду США та Великобританії в організації партнерських відносин поліції із 

суспільством, а саме, запровадження в Україні аналогу програми 

«Спостереження за будинком сусіда», в якій беруть участь понад одного 
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мільйона жителів Лондона, та системи «сусідського нагляду», яка функціонує в 

м. Фенікс, штат Арізона США. Крім того, заслуговує на увагу з перспективою 

імплементації в національну юридичну практику програма Віоск аІсЬ 

(спостереження з метою попередження небезпечних ситуацій та злочинності), 

коли громадяни повідомляють про все, що може асоціюватися з злочинністю, 

яка також здійснюється в США. Окремого дослідження потребує напрямок 

розвитку взаємодії поліції з населенням, який здійснюється у вигляді залучення 

громадян до навчання в Народних поліцейських академіях (досвід 

Великобританії та США). 

У сфері запобігання корупційним правопорушенням підтримується думка 

щодо запозичення зарубіжного досвіду у цій сері, а саме: зменшення 

готівкового обігу та розширення сучасних форм електронних засобів 

розрахунків і звітності, що сприятиме удосконаленню заходів фінансового 

контролю стосовно декларування доходів та видатків службовців і членів їхніх 

родин (позитивний досвід США та країн Європейського Союзу). Раціональною 

є пропозиція і щодо встановлення відповідальності юридичних осіб за 

корупційні правопорушення у разі, якщо керівник такої юридичної особи від її 

імені та в її інтересах надає посадовій (службовій) особі деякі блага, переваги, 

пільги матеріального чи нематеріального змісту. 

  

ПИТАННЯ 3. 

ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ В ДЕРЖАВАХ 

АЗІАТСЬКО – ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ 
 

Японська система впливу на правопорушення найбільш цікава тим, що в 

ній майже ідеально вдалося поєднати відносну м'якість з високою 

ефективністю. Американський кримінолог Д. Фут назвав її патерналістської і 

охарактеризував її як «доброзичливу». 

У Японії навіть існує спеціальна судова підсистема (первинні суди), яка 

займається розглядом правопорушень, за які може бути призначений тільки 

штраф. Судова процедура в первинних судах гранично спрощена і справи 

вирішуються у прискореному порядку! Кримінальні справи про злочини 

неповнолітніх розглядаються так званими сімейними судами. Ці суди особливу 

увагу приділяють дослідженню причин і умов злочину, а також призначенням 

найбільш оптимального покарання (звичайно не пов'язаного з позбавленням 

волі). Теорія стигми в певній мірі працює і в Японії. 

3начний інтерес представляє діяльність японських поліцейських. 

Створено оригінальне структурний підрозділ - так звана поліцейська будка. 

Методика роботи такої будки нескладна: один поліцейський об'їжджає ділянку 

(зазвичай на велосипеді) в пошуках сигналів про події, інший поліцейський 

чергує біля входу в будку в готовності прийняти відповідні заяви громадян, 

резервний поліцейський відпочиває або оформляє документи про що надійшов 

сигналі. 
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Поліція стимулює заходи щодо попередження правопорушень. 

Наприкінці 80-х рр. особливу тривогу став викликати зростання так званих 

сліпих місць у містах-кварталах, де ніхто нічого не бачив і нічого не знає, т. б. 

районів, що знаходяться під контролем злочинних груп. Працівники поліції 

докладають величезних зусиль для того, щоб організувати жителів цих районів, 

навчити їх спільно протистояти злочинності та надавати їм у цьому необхідну 

допомогу. Ці зусилля зазвичай завершувалися створенням в криміногенних 

кварталах громад безпеки. Завдяки такому стилю роботи між населенням і 

поліцією підтримуються тісні контакти, люди живлять глибоке довіру до 

співробітників поліції і надають їм усіляке сприяння при проведенні 

розслідувань. 

Значну роль у залученні громадськості до проблем протистояння 

злочинності відіграють щорічно проводяться починаючи з 1977 р 

загальнонаціональні кампанії з попередження злочинів. Такі кампанії сприяють 

підвищенню заклопотаності суспільства необхідністю вжиття заходів впливу на 

злочинність. 

Значне місце в стратегії впливу на злочинність в Японії займає турбота 

про потерпілого. 1 січня 1981 в Японії вступив в силу закон про виплати 

компенсацій потерпілим від злочинів. 

Японські вчені Матсумура і Текеучі в 1992 р провели цікаве дослідження 

факторів, що впливають на злочинність. Результати їх вивчення розкрили 

парадоксальний факт: безробіття впливає на рівень вбивств, в той час як 

кількість арештів або страт не робить скільки-небудь істотного впливу на 

рівень злочинності. 

Головними в японській системі впливу на злочинність є наступні 

фундаментальні фактори: 

- Традиційна слухняність, готовність підкорятися, суворо дотримуватися 

встановлених правил поведінки. Для них характерно благоговіння перед 

іерархічностио життя (японська жінка, наприклад, на будь-яке зауваження 

чоловіка повинна відповісти: «Ви праві,» - і лише після цього може спробувати 

довести, що чоловік не правий. Практика п'яти конфуціанських постоянств 

опинилася в японському свідомості вельми живучою) ; 

- Низький рівень розлучень (на тисячу шлюбів припадає одне 

розлучення); 

- Традиційна общинность і сім'я з кількох поколінь; 

- Мононаціональною країною і монорелігійна; система довічного найму в 

японських фірмах; 

- Рівень безробіття в країні низький, розрив між багатими і бідними не 

значний, людям гарантовані рівні права в отриманні роботи та соціального 

статусу; 

- Вогнепальна зброя та наркотичні речовини перебувають під суворим 

контролем! 

Результати діяльності японської системи впливу на злочинність дуже 

вражаючі. З 1946 р по 1988 р злочинність зросла на 59% (з 387 тис. До 2,2 млн.). 
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Однак це зростання злочинності в більшій мірі обумовлений зростанням 

населення. Якщо аналізувати злочинність у відносних величинах (кількість 

злочинів, що припадає на 100 тис. Населення), то найвищий коефіцієнт 

злочинності був зареєстрований в 1948 г. (2000/100 000). До 1973 року він 

знизився до 1091/100000. У 1985 р коефіцієнт злочинності досяг 1328/100 000, і 

з тих пір з невеликими коливаннями зберігається приблизно на тому ж рівні 

(наприклад, в 1986 і 1987 рр. Реєструвалося його зниження, в 1987 р - незначне 

зростання). Одним словом, можна констатувати досить сприятливу динаміку, 

яка відображатиме стабільність кримінального феномена. Вельми сприятлива і 

структура японської злочинності, найбільшу питому вагу мають злочину, що не 

становлять значної суспільної небезпеки (квартирні крадіжки, крадіжки з 

магазинів, крадіжки велосипедів). У 1987 р в Японії було зареєстровано півтори 

тисячі вбивств (чисельність населення Японії становила 122 млн.), В тому ж 

році в США було зареєстровано 20 тис. Вбивств (населення США становить 

243 млн.), У Великобританії (населення 49 млн.) - 2,7 тис. убивств, у ФРН 

(населення 61 млн.) - 2,6 тис., у Франції (населення 55 млн.) - 2,2 тис. 

Відзначаючи чудові успіхи Японії у впливі на кримінальний феномен, не 

можна не згадати про досить тривожною тенденції в розвитку злочинності цієї 

країни. Мова йде про японську організованої злочинності, так званому 

співтоваристві «Боріокудан», яке багатьма оцінюється як одне з 

найрозвиненіших і найвпливовіших у світі (членів цієї організації називають 

якудза, бойовиків - сокайя, їх помічників з числа молоді (кримінальний резерв) 

- Сансіті, аналогічні мафії злочинні синдикати - гумі). До 90-х рр. річний дохід 

японського злочинного світу не уступав прибуткам концернів типу «Тойота» 

або «Соні». Проникнення організованої злочинності в усі сфери життя 

суспільства настільки велике, що її цілком обгрунтовано називають «Джапан 

инкорпорейтед». Заборонені законом проституція і гральний бізнес 

перебувають під негласним заступництвом влади! 

Особливу заклопотаність у суспільстві викликає зростаючий вплив 

організованих кримінальних структур на різні верстви суспільства, і особливо 

на молодь. За післявоєнний період (з 1945 р) Японія пережила три хвилі 

молодіжної злочинності. Перший пік: припав на другу половину 40-х 

(післявоєнна дезорганізація). Другий - на середину 60-х, коли сільська молодь 

почала активно переселятися в міста. Третя хвиля була викликана економічною 

депресією 70-х рр. Дотепер Японії вдавалося справлятися з негативними 

тенденціями молодіжної злочинності. 

У 80-х рр. вельми тривожною стала ситуація з пияцтвом. До 1985 Японія 

виявилася світовим лідером за кількістю споживаного алкоголю на душу 

населення, причому половина питущих - жінки. Відповідно різко зросла 

кількість жінок, які вчиняють злочини. Ці тривожні симптоми можуть свідчити 

про серйозні негативні процеси, що відбуваються в надрах японської культури. 

Насторожують і факти криміналу в поліцейській середовищі. Наприклад, 

у серпні 1996 до двох років позбавлення волі був засуджений поліцейський 

Нагана, який незаконно проникав в дитячі садки, штаб-квартири профспілок, 
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офіси різних фірм та скоїв більше 30 крадіжок на загальну суму понад 100 тис. 

Доларів. 

Чималу заклопотаність у Японії викликає проблема злочинності 

іноземних військовослужбовців. Після чергової кримінальної акції - 

згвалтування в 1995 р на Окінаві американськими солдатами японської 

дівчинки - по всій Японії пройшли масові демонстрації протесту. З 1972 р 27 

тис. Американських військовослужбовців, які проходять службу на Окінаві, 

здійснили 4700 злочинів, включаючи 12 вбивств і 110 згвалтувань. 

Аналіз процесу протистояння суспільства і злочинності в Японії показує, 

що навіть у такій благополучній країні він йде непросто (в цьому сенсі 

японську практику треба вивчати, але не слід її ідеалізувати). На місці 

вирішених проблем виникають нові, а пильний аналіз соціальних процесів, що 

не викликають тривоги на перший погляд, може дати привід для досить 

несприятливих прогнозів. Соціальне вплив на злочинність має бути настільки ж 

гнучким і динамічним, як криміногенна обстановка в країні: система 

руйнування кримінального феномена повинна трансформуватися відповідно 

руйнування або блокування одних криміногенних факторів і виникнення нових. 

Запобігання правопорушень в Китаї  

Центром системи впливу на злочинність є суспільно-політична структура 

китайського суспільства, заснована на соціально-економічному рівності, 

загальної зайнятості та матеріальної забезпеченості (по мінімальному рівню 

задоволення потреб). Такий підхід відповідає менталітету китайців, 

виробленому протягом тисячоліть, - досить скромний спосіб життя можна 

вважати атрибутом китайського суспільної свідомості. 

Вельми істотні фактори впливу на злочинність в КНР - китайська 

ідеологія і пропагандистсько-виховна політика. Її принциповими установками є 

формування у громадян з раннього дитинства безмежної відданості 

батьківщині, безмежної віри в політичних лідерів, їх мудрість і межує з 

божественним провидінням: правильність проведеної ними політики, 

справедливість встановленого в країні порядку. 

Потужний апарат пропаганди  дозволяє залучати широкі маси до 

вирішення загальнонаціональних проблем. До числа таких з кінця 80-х рр. 

стали відносити і позбавлення від злочинності. Коли у розвитку кримінальних 

процесів намітилися тривожні тенденції в країні розгорнулася 

загальнодержавна кампанія проти зростання злочинності. Взагалі, проведення 

широкомасштабних кампаній - один з основних методів керівництва 

суспільством в КНР, найбільш улюблений китайськими керівниками спосіб 

надання дієвого впливу на розвиток різних соціальних процесів, в тому числі і 

кримінальних. 

У 80-х рр. в Китаї розгорнулася загальнонаціональна кампанія проти 

корупції, яка супроводжувалася досить жорсткими репресивними заходами: 

публічними процесами над хабарниками і публічним приведенням у виконання 

смертних вироків над ними, причому для залякування розстріляних залишали 

на вулицях протягом деякого часу. Ця кампанія мала певний позитивний 
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результат, однак до кінця 80-х проблема корупції знову стала актуальною. У 

серпні 1991 р китайський уряд оголосив, що воно продовжує боротьбу проти 

корупції, викликаної «згубним впливом ідеології експлуататорських класів». 

Одночасно було заявлено про посилення боротьби з незаконним 

розповсюдженням наркотиків. 

          Кінець 80-х в КНР ознаменувався значним зростанням злочинності. Якщо 

в 1987 р було зареєстровано лише 570 тис. Злочинів, то в 1988 р - вже 827 тис. 

У 1989 р злочинність зросла більш ніж удвічі - зареєстровано 1 млн. 971 тис. 

Злочинів, а в 1990 р злочинність перевалила двомільйонний рубіж - 2 млн. 216 

тис. Коефіцієнт злочинності з 1987 р зріс майже в 4 рази: в 1987 р він становив 

540/100 000, в 1990 - 2000/100 000. Директор Центру вивчення молодіжної 

злочинності при Китайському університеті політичних наук і права Гау Ксянг 

пояснив це зростання змінами, що відбуваються в трьох найважливіших 

областях соціального життя Китаю: державній політиці, економіці та культурі. 

Даються взнаки й інтенсивні процеси урбанізації в Китаї. Число великих міст (з 

населенням понад 1 млн. Осіб) за десятиліття зросла вдвічі: з 13 (в 1978 р) до 25 

(в 1987 г.). Відповідно традиційні методи соціального контролю стали 

працювати менш ефективно. Спроби протиставити цьому процесу поліцейські 

заходи (реєстрацію населення, адміністративні арешти осіб, які не мають 

дозволу на проживання, і т. П.) Особливого успіху не мали. До початку 90-х в 

КНР стала відчуватися потреба в зсуві пріоритетів в роботі народної міліції. 

Були проведені деякі реформи. Цілі поліцейської діяльності змістилися з 

злочинців на найбільш криміногенні регіони. Цьому сприяли проведені в КНР 

кримінологічні дослідження, які показали, що 40% всіх злочинів в Китаї 

реєструється в 11 найбільш неблагополучних містах, провінціях і автономних 

областях. 

   В кінці 80-х в китайському суспільстві значно загострилася проблема 

молодіжної злочинності. Перші тривожні симптоми були відзначені ще в 70-х 

рр. Зіткнення студентства зі збройними силами у червні 1989 р на площі 

Тяньанминь дали потужний імпульс розвитку кримінальної активності молоді. 

Частка злочинів, скоєних молоддю у віці до 25 років, у загальній структурі 

китайської злочинності становить 75%. Серед осіб, які відбувають кримінальне 

покарання у в'язницях КНР, молоді люди складають 45%. 

         Одним з найважливіших інструментів проведення державної політики в 

КНР є сім'я. Майже так само, як в Стародавній Спарті, китайцям вдалося 

забезпечити досить всеосяжний контроль сімейних відносин. Це дозволило 

зробити первинний осередок соціального життя одним з головних елементів 

китайської системи впливу на злочинність. Серйозні надії на китайську сім'ю 

покладаються в роботі з попередження злочинів неповнолітніх. 

         Адміністративно-судової та пенітенціарної системи відводиться одна з 

головних ролей у впливі на злочинність. У КНР налічується 680ісправітельних 

закладів, які діляться на три категорії: 110 в'язниць, 533 табори перевиховання 

фізичною працею і 37 виправних центрів для молодих правопорушників. 

Напрямок в трудові табори і центри по перевихованню молоді - це не 
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кримінальна, а адміністративна санкція. Цей захід має на меті прийняття 

превентивних заходів виправного впливу на громадян, які скоїли 

правопорушення і дані про особу яких дозволяють припустити, що вони 

знаходяться на межі злочину. Правопорушники направляються в ці установи 

рішенням адміністративної комісії за клопотанням їхніх сімей або 

підприємства, де вони працюють, як правило, на 1-2 роки (максимальний 

термін - 4 роки). З тих пір як в Китаї почали практикувати трудове виховання, в 

подібні установи щорічно спрямовується в середньому 50 тис. Чоловік.  

Гасло змін пенітенціарної системи Китаю «Реформи через освіту». 

Відповідно з цим напрямком політики в 1980 р в Китаї вперше були 

випробувані навчально-трудові школи, які відразу ж вельми позитивно 

зарекомендували себе. Ось витяг з висновку Державної комісії з утворення 

КНР: «Факти свідчать, що китайська система навчально-трудового освіти 

цілком ефективна в плані попередження злочинів, контролю та перевиховання 

важких підлітків, які вчинили правопорушення і злочини. З 1980 р по 1987 р ці 

школи закінчили 30 тис. Важких учнів. Практично всі вони встали на шлях 

виправлення і успішно продовжили навчання. У 1980 р було створено 100 

таких шкіл зі штатом 3 тис. Вчителів, розрахованих на 6 тис. Учнів. Напрямок в 

таку школу дає комітет сусідів за власною ініціативою, за поданням директора 

загальноосвітньої школи, за заявою сусідів або батьків. Головне завдання 

школи - трансформація учня (звернення його з поганого в хорошого). Ця 

реабілітація - досить тривалий процес строком на 2-3 роки (на розсуд 

адміністрації школи). У цій же школі проходять короткий курс навчання і 

батьки (їх готують продовжувати виховання важкого підлітка в правильному 

напрямку після повернення того додому). 

        Взагалі, низький рівень рецидиву можна віднести до унікальних досягнень 

китайської пенітенціарної системи - протягом багатьох років він коливається в 

межах 6-8 відсотків (у той час як у розвинених країнах цей показник сягає 30 і 

навіть 50 відсотків). 

До числа непростих проблем відноситься проникнення організованої 

злочинності в Китай, відродження там кланів «Тріада», знищених 

соціалістичним режимом. Організоване злочинне співтовариство в Китаї до 

народної революції відносилося до числа найбільш потужних і розвинених. 

Прийшовши до влади, народний уряд знищило цю кримінальну мережу в Китаї, 

однак досить розвинена мережа «Тріада» продовжує функціонувати за межами 

КНР (на Філіппінах, в Гонконзі, Таїланді, США та ін. Країнах).  

У травні 1996 р керівництво КПК вжив широкомасштабну акцію з 

ліквідації відроджується мережі організованої злочинності - почалася 

загальнонаціональна кампанія по припиненню вбивств, грабежів, проституції та 

наркоманії, незаконного володіння зброєю і боєприпасами. Органи громадської 

безпеки ліквідували понад ста великих банд, вилучили кілька тисяч одиниць 

вогнепальної зброї. «Рішучий удар» - під таким кодовою назвою проходила вся 

операція. Головна сила удару припала на південні провінції Гуандун і 

Юньнань, найбільшою мірою уражені наркомафією. Там вдалося ліквідувати 



82 
 

кілька угруповань (місцевих відділів транснаціональної мафії), що займалися 

контрабандою та збутом наркотиків. У спійманих на гарячому злочинців 

конфісковано понад 600 кг героїну (для Китаю це значний обсяг). 

Правоохоронні органи цих провінцій виявили і ліквідували понад 170 

публічних будинків, розпочато розслідування відносно торговців «живим 

товаром». Ряд злочинців були засуджені до смертної кари. 

           Чим більший вплив на суспільне життя певної країни надає сучасна 

цивілізація (неабияк просочена всілякими пороками), тим більше несприятливо 

розвиваються кримінальні процеси. Реформування китайського суспільства 

поряд з гуманізацією суспільних відносин ініціювало і процес їх криміналізації. 

Приклад Заходу показує, що зростання криміналу веде до обмеження 

демократичних свобод і прав людини. Тому ризик повернення до політики 

«затягування гайок» щоб уникнути сповзання в кримінальну прірву дуже 

великий. 

 Попередження правопорушень в інших державах Азіатсько-

тихоокеанського регіону 

Дуже схожа на китайську система впливу на злочинність в Північній 

Кореї. У протистоянні злочинності в цій країні акцент робиться на 

інформаційну обробку громадян на тлі досить жорстких заходів придушення 

інакомислення. Потужна пропагандистська мережу (від електронних і 

друкованих засобів масової інформації до пересувних мегафон установок) 

подібно павутині обплутує свідомість усіх громадян і знищує в зародку думки 

про злочин.  

В арсеналі корейських лідерів культ керівника, єдність поглядів, 

нетерпимість до інакомислення, превентивні поліцейські заходи. 

          Не чужі корейським політикам і жорсткі репресивні заходи: тільки за 5 

місяців з жовтня 1995 по березень 1996 в Північній Кореї було проведено 

більше трьохсот показових страт. Так новий корейський вождь Кім 

продемонстрував свою тверду руку. 

        Таїланд продемонстрував світові оригінальний підхід до перевиховання 

злочинців і подолання негативних тенденцій їх відчуження від суспільства. Раз 

на рік у цій країні протягом семи днів у в'язницях проводиться акція, що 

отримала назву «Відкриті двері». У цей період ув'язнені можуть необмежено 

спілкуватися з родичами і близькими. Цей експеримент проводиться вже кілька 

років, і, за відгуками фахівців, така практика позитивно впливає на фіксацію в 

Таїланді зниження рівня рецидиву. 

 Австралію можна вважати експериментальним полігоном для 

макромасштабних перевірок теорій кримінального успадкування. Кілька 

століть тому англійці облюбували цей материк для заслання своїх злочинців. 

Здичавілі собаки, яких завезли до Австралії зі Старого Світу, утворили нову 

породу - дінго. А ось з англійських злочинців нова порода людини (гомо 

кримінал) не сформувалася. Більш того, в плані злочинності обстановка в 

сучасній Австралії куди більш сприятлива, ніж у Сполученому Королівстві. 

Цікаво, що в австралійському місті Порт-Артур, який в минулому столітті був 
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притулком для найнебезпечніших злочинців, зараз практично не фіксуються 

злочини, місцева каторжна в'язниця там перетворена на музей (і серія вбивств, 

скоєних там 28 квітня 1996 маніяком, була для порт артурців все одно, що грім 

серед ясного неба). 

 На території Афганістану, контрольованої релігійним рухом «Талібан», 

повністю скасовано цивільне судочинство. У цій частині країни діють 

виключно середньовічні норми права - релігійні догми (все той же закон 

шаріату). Таліби практикують досить суворі заходи покарання злочинців. За 

крадіжку відрубують руку, за грабіж - руку і ногу, що змінила своєму 

чоловікові жінку родичі чоловіка забивають камінням. Страти зазвичай 

проводяться на центральних площах, де злочинець, позбавлений тієї чи іншої 

частини тіла, залишається спливати кров'ю. Покараний таким чином часто 

помирає від втрати крові - до злочинців не наважуються підійти навіть його 

близькі. Нерідко вирок релігійного суду приводять у виконання родичі 

потерпілих. 

 Коли в 1975 р 64 країни надали в ООН дані про рівень злочинності, 

Непал опинився серед найбільш благополучних держав. Американська 

дослідниця Фреда Адлер спробувала вивчити причини такого низького рівня 

злочинності в цій гірській країні. Головним елементом непальської системи 

стримування злочинності є сімейна громада - рід і клан. Королівство Непал - 

бідна країна, рівень доходів і матеріального споживання непальців дуже 

низький низька і злочинність. Причина цього полягає у відносному соціальну 

рівність. Звичайно, далеко не всі непальці однаково бідні. Однак 

патріархальний уклад життя, замкнутість родової життя сільських громад в 

гірських долинах формують досить низькі стандарти споживання і відносно 

безконфліктний спосіб життя. Комунікації і засоби зв'язку в країні розвинені 

слабко, більшість сільських громад знаходиться в природній інформаційній 

блокаді відповідно порокам розвинених країн не вдалося вразити непальскую 

молодь. Зіставлення непальської і швейцарської систем впливу на злочинність 

показує, що найбільш дієвими елементами соціального контролю є сім'я і 

громада невеликого населеного пункту. 

  У мусульманських же країнах простежується функціонування системи 

соціального контролю, заснованої на ісламської традиції, де для зменшення 

злочинності до порушників застосовуються суворі міри покарання. Наприклад, 

в Афганістані екзекуції зазвичай проводяться на центральних площах, де 

злочинець, позбавлений тієї чи іншої частини тіла, залишається спливати 

кров'ю.  

          Найбільш низький рівень злочинності серед держав Азіатсько-

тихоокеанського регіону спостерігається в Непалі. Головним елементом 

непальської системи стримування злочинності є сімейна громада - рід і клан, 

які є найбільш дієвими елементами соціального контролю. 

         Враховуючи позитивні і негативні сторони розвитку кримінології в 

східних країнах, можна зробити висновок, що соціальний вплив на злочинність 

має бути настільки ж гнучким і динамічним, як криміногенна обстановка в 
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країні: система руйнування кримінального феномена повинна 

трансформуватися відповідно руйнування або блокування одних 

криміногенних факторів і виникнення нових . 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Традиційний уклад життя Японії, Китаю та інших країн Азіатсько-

тихоокеанського регіону суттєво вплинув на розвиток кримінології в цих 

країнах. Основними інструментами проведення політики в цих країнах є 

традиційна общинность і сім'я. Виховна політика поєднується з досить 

жорсткими заходами впливу на порушників. Велике значення в зниженні 

злочинності відіграє співпраця населення і поліції, наприклад, в Японії в кінці 

80-х рр., Завдяки створенню в криміногенних кварталах громад безпеки 

знизилася кількість злочинів. Так само в Японії та Китаї значну роль у 

залученні громадськості до проблем протистояння злочинності відіграють 

широкомасштабні загальнонаціональні кампанії з попередження злочинів. Такі 

кампанії сприяють підвищенню заклопотаності суспільства необхідністю 

вжиття заходів впливу на злочинність. Проте, відзначаючи значно успішне 

вплив на криміногенну обстановку в цих державах, не можна не згадати про 

розвиток в них організованої злочинності і зростаючий вплив організованих 

кримінальних структур на різні верстви суспільства, і особливо на молодь. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ: 

Запозичення зарубіжного досвіду нормативного врегулювання в тій чи 

іншій сфері та імплементація відповідних норм у національне законодавство 

України є одним із пріоритетних шляхів подальшого вдосконалення 

адміністративно-деліктного права. При цьому варто зазначити, що сліпе 

запозичення зарубіжного досвіду створює часом законодавчі суперечності, 

призводить до виникнення прогалин у регулюванні того чи іншого виду 

правовідносин. Це стосується і правової регламентації запобігання 

адміністративним правопорушенням. Існуючий стан правової регламентації 

запобігання та профілактики адміністративних правопорушень в Україні можна 

оцінити як задовільний, враховуючи відсутність в національному законодавстві 

чітко визначеного переліку заходів запобігання адміністративним 

правопорушенням. Розвинуті зарубіжні країни мають вагомі напрацювання у 

сфері попередження, запобігання та профілактики правопорушень. Отже, існує 

реальна потреба у запозиченні позитивного досвіду зарубіжних країн у вказаній 

сфері суспільних відносин. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ: 

При підготовці даної теми необхідно використовувати рекомендовану 

літературу. 

Слід звернути увагу на  досвід зарубіжних країн у сфері попередження, 

запобігання та профілактики правопорушень. Здійснити порівняльний аналіз 

законодавства зарубіжних країн та України. Визначити позитивні елементи 



85 
 

досвіду зарубіжних країн у вказаній сфері суспільних відносин та 

формулюються пропозиції щодо запровадження такого досвіду в українську 

юридичну практику, внесення відповідних змін до чинного законодавства. 

 

 


