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АНОТАЦІЯ 

 

Дручек О.М. Адміністративно-правовий статус Національної поліції 

України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Одеський державний університет внутрішніх справ, 

Одеса, 2018. 

Зміст анотації. У дисертації, з використанням сучасних методів 

пізнання, здобутків вітчизняної та зарубіжної правничої науки, а також чинного 

законодавства України та міжнародних документів, розкрито адміністративно-

правовий статус Національної поліції України як суб’єкта забезпечення прав і 

свобод дитини та визначено перспективні напрями його удосконалення. 

Досліджено ґенезу прав дитини та виділено чотири основні етапи розвитку 

міжнародної системи захисту прав і свобод дитини. На основі аналізу 

нормативних та доктринальних джерел проаналізовані поняття дитини, віку 

дитини та правового статусу дитини. Запропоновано уточнені визначення 

понять прав дитини, свобод дитини та інтересів дитини. Аргументовано 

необхідність закріплення понять прав, свобод та інтересів дитини на 

нормативному рівні. 

Узагальнено наукові погляди на поняття забезпечення прав і свобод 

людини, на підставі чого сформульовано визначення та розкрито зміст понять 

забезпечення прав і свобод дитини, механізму забезпечення прав і свобод 

дитини. Запропоновано авторське визначення поняття механізму 

адміністративно-правового забезпечення прав і свобод дитини Національною 

поліцією України як структурно взаємопов’язаної сукупності правових та 

організаційних засобів, що застосовуються підрозділами та службами 

Національної поліції України у процесі реалізації своїх повноважень, і 

спрямовані на регулювання правовідносин у зазначеній сфері. 
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Визначено поняття адміністративно-правового статусу Національної 

поліції України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини у розумінні 

законодавчо урегульованої системи елементів цільового, організаційного та 

компетенційного характеру, які визначають її правове становище в 

адміністративних правовідносинах, що мають місце у процесі її діяльності у 

зазначеній сфері. Елементами адміністративно-правового статусу Національної 

поліції України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини є переважно 

адміністративно-правові норми, які визначають та закріплюють: у межах 

цільового блоку – мету, цілі, принципи діяльності; у межах організаційного 

блоку – структуру Національної поліції України, її служб і підрозділів, їх 

організаційне підпорядкування; контроль за організацією і діяльністю; 

спеціальні процедури, форми і методи діяльності; у межах компетенційного 

блоку – завдання, функції; права, обов’язки та відповідальність посадових осіб 

Національної поліції України у зазначеній сфері. 

Аргументовано, що завдання забезпечення прав і свобод дитини 

виконують усі служби і підрозділи НП України, проте органом зі спеціальною 

компетенцією у зазначеній сфері є служба ювенальної превенції НП України. 

З’ясовано, що чинне законодавство закріплює окремі елементи 

адміністративно-правового статусу підрозділів ювенальної превенції, а саме: 

завдання, повноваження, основні напрями роботи. Установлено, що служба 

ювенальної превенції призначена для здійснення щодо дитини та у її 

середовищі поліцейської діяльності, переважно у формі профілактики та 

поліцейського піклування, спрямованої на попередження правопорушень, а 

також у взаємодії з іншими суб’єктами та у інших формах забезпечення захисту 

прав і свобод дитини. Функціями служби ювенальної превенції є: 1) 

профілактика правопорушень у дитячому середовищі, протидія домашньому 

насильству та дитячій бездоглядності; 2) забезпечення прав та інтересів дітей; 

3) упровадження кращих міжнародних методик та практик роботи з дітьми, які 

перебувають у конфлікті з законом, та дітьми, які потерпіли внаслідок 

протиправних діянь. На підрозділи ювенальної превенції покладено виконання 
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завдань: 1) здійснення профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання 

вчиненню дітьми правопорушень; 2) встановлення місцезнаходження дітей у 

разі їх безвісного зникнення; 3) ужиття заходів для запобігання та припинення 

домашнього насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дітьми; 4) ужиття 

заходів запобігання дитячій бездоглядності, зокрема, поліцейського піклування. 

Запропоновано виділяти групи повноважень працівників служби ювенальної 

превенції: а) повноваження загального характеру; б) повноваження у межах 

заходів щодо встановлення місцезнаходження дитини, яка зникла безвісти; 

в) повноваження у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, 

вчиненому дітьми та стосовно них; г) повноваження у межах ведення 

профілактичного обліку дітей.  

Виявлено і проаналізовано наявні проблеми у функціонуванні служби 

ювенальної превенції, на підставі чого обґрунтовано пропозиції щодо 

розширення її функцій і збільшення обсягу повноважень; надання їй статусу 

окремого підрозділу Національної поліції України зі спеціальною 

компетенцією у сфері прав дитини (підрозділу спеціальної поліції) та 

відповідного розширення статусу Управління ювенальної превенції до статусу 

департаменту; збільшення штатної чисельності працівників; удосконалення 

програм підготовки фахівців для зазначеної служби.  

Проаналізовано нормативно-правові акти з питань організації і діяльності 

окремих служб і підрозділів Національної поліції України та доведено, що 

значний обсяг компетенції у сфері забезпечення прав і свобод дитини 

закріплено за службою дільничних офіцерів поліції та патрульною поліцією, які 

реалізують сервісну, профілактичну, контрольну, організаційну, розшукову, 

примусову тощо функції.  

Визначено поняття форми діяльності Національної поліції України у 

сфері забезпечення прав і свобод дитини та розкрито зміст таких форм 

діяльності, як: 1) безпосередня охорона та захист прав і свобод дитини; 2) 

сприяння охороні та захисту прав і свобод дитини; 3) превентивна діяльність. 



5 

Запропоновано авторське визначення поняття превентивної діяльності 

Національної поліції України у середовищі дитини та обґрунтовано 

необхідність прийняття комплексного нормативно-правового акту з питань 

організації та здійснення превентивної діяльності у середовищі дитини і 

розробки на його основі інструкцій для кожного з підрозділів Національної 

поліції України. 

Установлено, що методи діяльності Національної поліції України у сфері 

забезпечення прав і свобод дитини виражають різні аспекти її практичної 

правоохоронної (поліцейської) діяльності і дають уявлення про те, як вона діє, 

які саме засоби і яким чином використовує для досягнення поставленої мети. 

Доведено, що у сфері забезпечення прав і свобод дитини Національна поліція 

використовує універсальні (переконання, заохочення, примус) та спеціальні 

(поліцейський нагляд, поліцейське піклування, поліцейська допомога та ін.) 

методи. Аргументовано пріоритетність використання поліцією у середовищі 

дитини методів переконання, заохочення та виключність методу примусу.  

Досліджено основні напрями адміністративно-правового регулювання 

діяльності поліції, інших спеціалізованих органів і установ у справах дітей у 

країнах-членах ЄС (Болгарія, Великобританія, Польща, Франція, ФРН) і США 

та установлено існування трьох основних моделей організації діяльності 

поліції, інших спеціалізованих органів і установ у справах дітей: 1) модель, 

відповідно до якої переважна більшість повноважень у зазначеній сфері 

закріплюється за цивільними органами і установами; 2) модель, відповідно до 

якої переважна більшість повноважень закріплюється за поліцією; 3) модель, 

відповідно до якої зазначені повноваження розподіляються між цивільними 

органами і установами та поліцією.  

Аргументовано важливість використання на національному ґрунті 

кращих здобутків зарубіжного досвіду організації діяльності поліції, інших 

спеціалізованих органів і установ з прав дитини, а саме: 1) зосередження 

управлінських повноважень у межах компетенції спеціалізованих органів і 

установ; 2) організації виконання завдання забезпечення прав і свобод дитини 
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спеціальними суб’єктами у контексті здійснення широкомасштабних заходів 

соціально-економічного та освітньо-виховного характеру; 3) здійснення 

превентивної роботи у середовищі дитини у формі загальнодержавних 

довгострокових програм; 4) законодавчого визнання сімейного насильства 

проти дитини проблемою державного рівня та організації адекватної протидії 

зазначеному явищу; 5) широкого застосування до дітей, які перебувають у 

конфлікті з законом, заходів, альтернативних позбавленню чи обмеженню волі; 

6) встановлення для персоналу поліції, який працює з дітьми, відповідних 

кваліфікаційних вимог та організації його підготовки та перепідготовки.  

Визначено, що за сучасних умов зазначений зарубіжний досвід в Україні 

має реалізовуватися за напрямами: 1) формування механізму взаємодії поліції з 

неполіцейськими органами і установами у справах дітей; 2) залучення 

громадських правоохоронних формувань до виконання завдань поліції щодо 

забезпечення прав і свобод дитини; 3) розробка та реалізація 

широкомасштабних довгострокових програм корекції та превенції 

правопорушень у середовищі дитини; 4) запровадження нових форм і методів 

роботи у сфері протидії поліції домашньому насильству проти дитини; 

5) реалізація комплексних програм навчання, підготовки та підвищення 

кваліфікації співробітників підрозділів ювенальної превенції.  

З’ясовано, що основними напрямами удосконалення адміністративно-

правового статусу Національної поліції України як суб’єкта забезпечення прав і 

свобод дитини є: 1) утвердження нового формату сприйняття суспільством і 

державою прав та свобод дитини, визнання їх забезпечення складовою 

державної політики і сферою активної співпраці органів влади та 

громадянського суспільства; 2) формування правових підходів до виконання 

завдання забезпечення прав і свобод дитини державою, її органами та 

посадовими особами; 3) удосконалення чинного законодавства з питань 

діяльності Національної поліції України у цілому та у сфері забезпечення прав і 

свобод дитини, зокрема; 4) удосконалення організаційно-правових засад 

діяльності служби ювенальної превенції. Доведено необхідність якнайскорішої 
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розробки та введення в дію статутних актів служби ювенальної превенції, зміст 

яких в обов’язковому порядку містив би норми щодо цілей, принципів, мети 

діяльності служби; її структури, організаційного підпорядкування; спеціальних 

процедур, форм і методів діяльності; завдань, функцій, прав, обов’язків та 

відповідальності її посадових осіб.  

Аргументовано, що відомча нормотворчість у зазначеній сфері має бути 

спрямована на: а) створення алгоритмів дій підрозділів і служб Національної 

поліції, їх посадових осіб щодо виконання поставлених перед ними задач у 

сфері забезпечення прав і свобод дитини; б) визначення змісту прав і обов’язків 

поліцейських у зазначеній сфері; в) запровадження механізмів взаємодії служб 

ювенальної превенції, дільничних офіцерів поліції з іншими поліцейськими 

службами і підрозділами, органами державної влади, місцевого самоврядування 

та громадою з метою виконання поставлених перед ними задач у сфері 

забезпечення прав і свобод дитини.  

Надано конкретні пропозиції щодо удосконалення національного 

законодавства у галузі діяльності правоохоронних органів та прав дитини.  

Ключові слова: дитина, права, свободи, інтереси дитини, ювенальна 

політика, забезпечення прав і свобод дитини, механізм забезпечення прав і 

свобод дитини, Національна поліція України, адміністративно-правовий статус, 

ювенальна превенція, превентивна діяльність. 
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ABSTRACT 

 

Druchek O.M. Administrative - legal status of the National Police of Ukraine 

as the subject of the child’s rights and freedoms provision. – Qualification scientific 

work on the right of a manuscript. 

The thesis is for obtaining the scientific degree of the candidate of law sciences 

in specialty 12.00.07. – Administrative Law and Proceeding, Financial Law, 

Informational Law. – Odessa State University of Internal Affairs, Odessa 2018. 

Content of the Abstract. Administrative - legal status of the National Police of 

Ukraine as the subject of the child’s rights and freedoms provision and promising 

directions for its perfection are defined in the thesis with the usage of modern 

methods of cognition, the achievements of national and international legal sciences as 

well as the current Ukrainian legislation and international documents. The genesis of 

the rights of the child is researched and the four main stages of the international 

system of protection of the rights and freedoms of the child’s development is 

underlined. The clarified concepts of the child, the child's age and a legal status of the 

child are proposed on the ground of normative and doctrinal sources’ analysis. The 

necessity of consolidating the notions of rights, freedoms and interests of the child on 

the normative level is grounded. 

The scientific viewpoints on the concepts of human rights and freedoms 

provision are generalized, the definition and content of the concepts of the rights and 

freedoms of the child’s provision and the mechanism of these rights and freedoms 

protection are formulated on this ground. The author's definition of the concept of the 

mechanism of administrative - legal provision of the child’s rights and freedoms by 

the National Police of Ukraine is proposed as a structurally interrelated set of legal 

and organizational means used by the units and services of the National Police of 

Ukraine in the process of exercising their powers and aimed at regulating legal 

relations in this area. 

The concept of the administrative - legal status of the National Police of 

Ukraine as the subject of the rights and freedoms of the child’s provision in the sense 
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of the legally regulated system of elements of the purposeful, organizational and 

competitive nature, which determine its legal status in the administrative - legal 

relations that take place in the process of its functioning in the specified area is 

defined. 

Elements of the administrative - legal status of the National Police of Ukraine 

as the subject of the rights and freedoms of the child’s provision are mainly 

administrative - legal norms which define and establish: within the frame of the target 

bloc – the purpose, the aims, the principles of activity; within the borders of the 

organizational bloc – the structure of the National Police of Ukraine, its services and 

departments, their organizational subordination; the control over organization and 

activity; special procedures, forms and methods of activity; within the framework of 

the competitive bloc - tasks, functions, rights, duties and responsibilities of officials 

of the National Police of Ukraine in this area. 

It is argued that the tasks of the rights and freedoms of the child’s provision are 

performed by all services and units of the National Police (further – the NP), but the 

body which has special competence in this field is the juvenile prevention service of 

the NP of Ukraine. It is clarified that the current legislation establishes separate 

elements of the administrative – legal status of juvenile preventive units, namely: 

tasks, powers, main forms of work. It is established that the purpose of the juvenile 

prevention service is the execution of police activity as to the child and his/her 

environment. This work is performed mainly in the form of the prevention and the 

police care, aimed at the prevention of offenses as well as at co-operation with other 

subjects and at other forms of the rights and freedoms of the child’s provision. 

Functions of the juvenile preventive service are: 1) prevention of offenses in the 

children' environment, counteraction to domestic violence and the child’s 

abandonment; 2) ensuring the rights and interests of children; 3) implementation of 

the best international methods and practices of work with children who have conflicts 

with the law and children who have suffered as a result of unlawful acts. The juvenile 

preventive units are submitted the following tasks: 1) implementation of the 

preventive activity aimed at preventing children from committing offenses; 2) the 
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location of children in the event of their missing; 3) taking measures for the 

prevention and suppression of the domestic violence in the family, of the ill-treatment 

of children; 4) taking measures for the prevention of the child’s abandonment, 

especially performing police care. It is proposed to stress the following functions 

among the other ones, performed by a juvenile prevention officer: a) general 

authority; b) authority within the framework of measures which are to be taken for 

the location of a missing child; c) authority in the field of prevention and 

counteraction to domestic violence committed by and against children; d) authority 

within the limits of conducting preventive registration of children. 

The existing problems in the functioning of the juvenile prevention service are 

identified and analyzed, on this background the proposals for expanding its functions 

and increasing the volume of authority are substantiated: granting it the status of the 

National Police of Ukraine’s unit with special competence in the field of child’s 

rights (a special police unit) and appropriate extension of the Juvenile Prevention 

Unit to the status of the Department; increase of the employees’ number; 

improvement of training programs for the above-mentioned service. The normative-

legal acts in the sphere of the organization and the activity of other services and units 

of the National Police of Ukraine have been analyzed and it is proved that a 

significant amount of competences in the field of the rights and freedoms of the 

child’s provision is established by the service of beat police officers and patrol police 

who implement service, preventive, control, organizational, search, compulsive, etc. 

functions. 

The concept of the National Police of Ukraine’s form of activity in the field of 

the rights and freedoms of the child’s provision is define as well as the content of 

such forms of activity as: 1) direct security and protection of the rights and freedoms 

of the child; 2) assistance at the security and protection of the child's rights and 

freedoms; 3) preventive activity is clarified. 

The author's definition of the concept of the National Police of Ukraine’s 

preventive activity in the child’s environment is proposed and the necessity of 

adopting a complex normative - legal act on the questions of organization and 
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implementation of preventive activity in the child’s environment and the 

development on its base the instructions for each of the units of the National Police of 

Ukraine is grounded. It is established that the methods of the National Police of 

Ukraine’s activity in the field of the rights and freedoms of the child’s provision 

express different aspects of its practical law enforcement (police) activity and give an 

idea of how it performs its work, what means it uses and how it implements them in 

order to achieve the goal. It is proved that in the sphere of the rights and freedoms of 

the child’s provision the National Police uses universal (persuasion, encouragement, 

coercion) and special (police supervision, police care, police assistance, etc.) 

methods. The usage of the police methods in the child’s environment as means of 

persuasion, encouragement and exclusivity of the coercion method is argued. 

The main directions of the administrative - legal regulation of the activity of 

the police, other specialized agencies and institutions for children in the EU member 

states (Bulgaria, Great Britain, Poland, France, Germany) and the USA are 

investigated and the existence of three basic models of the organization of the police 

and other specialized bodies and institutions for children’s activity is stated: 1) the 

model according to which the vast majority of powers in this area are fixed by 

civilian authorities and institutions; 2) the model according to which the 

overwhelming majority of powers are fixed by the police; 3) the model according to 

which these powers are distributed among civilian authorities, institutions and the 

police. 

The importance of the following best achievements of the foreign experience 

usage in organizing the activities of the police, other specialized bodies and 

institutions of the rights of the child in the national practice is stressed, especially 

they are: 1) concentration of management authority in the hands of specialized bodies 

and institutions; 2) organization of the implementation of the task of the rights and 

freedoms of the child’s provision by special actors in the context of carrying out 

large-scale measures of socio-economic and educational and bringing - up character; 

3) implementation of preventive work in the environment of the child in the form of 

national long-term programs; 4) legislative recognition of domestic violence against 
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the child as a problem of the state level and organization of adequate counteraction; 

5) widespread usage of measures, which are alternative to deprivation or restriction of 

freedom to children who are in conflict with the law; 6) establishment of appropriate 

qualification requirements for police personnel working with children and 

organization of their training and retraining. 

It is determined that according to the current circumstances the 

abovementioned foreign experience should be realized in Ukraine in the following 

directions: 1) formation of interaction mechanism between the police and non-police 

bodies and institutions of children affairs; 2) involvement of public law enforcement 

units in fulfillment of the police tasks in the sphere of the rights and freedoms of the 

child’s provision; 3) development and implementation of large-scale long-term 

programs for correction and prevention of offenses in the child’s environment; 

4) introduction of new forms and methods of police counteraction to domestic 

violence against children; 5) implementation of comprehensive educative, training 

and qualification programs for employees of juvenile prevention units. It is defined, 

that the main directions of improvement of the administrative and legal status of the 

National Police of Ukraine as the subject of the rights and freedoms of the child’s 

provision are: 1) establishment of a new format for the society and the state 

perception of the rights and freedoms of the child, recognition of their provision as a 

component of state policy and an area of active cooperation of the authorities and 

civil society; 2) formation of legal approaches to the task by the state, its authorities 

and officials; 3) improvement of the current legislation as to the questions of the 

activity of the National Police of Ukraine as a whole and in the area of the rights and 

freedoms of the child’s provision in particular; 4) further improvement of the 

organizational - legal basis of the juvenile prevention service activity. The necessity 

of the fastest working out and development of the juvenile preventive service’s 

statutory acts, the content of which would necessary contain norms regarding the 

aims, principles, purpose of the service’s activity; its structure, organizational 

subordination; special procedures, forms and methods of activity; tasks, functions, 

rights, duties and responsibilities of its officials is proved. 
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It is argued that departmental lawmaking in this area should be aimed at: 

a) creation of algorithms for the actions of units and services of the National Police 

and their officials as to the tasks performed by them in the field of the rights and 

freedoms of the child’s provision; b) definition of the content of the police rights and 

obligations in this area; c) introduction of interaction mechanisms of juvenile 

prevention services, police beat officers with other police services and subdivisions, 

state authorities, local self-government and the community in order to fulfill their 

tasks in the field of the rights and freedoms of the child’s provision. Concrete 

proposals for improving the national legislation in the spheres of law enforcement 

activity and children’s rights provision are given. 

Key words: the child, rights, freedoms, interests of the child, juvenile policy, 

rights and freedoms of the child’ s provision, guaranteeing mechanism of the rights 

and freedoms of the child, the National Police of Ukraine, administrative-legal status, 

juvenile prevention, preventive activity. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. На початку ХХІ ст. 

соціальний і правовий захист дитинства розглядається як важливий чинник 

розвитку суспільства. Для України, п’яту частину населення якої складають 

діти, проблема забезпечення прав і свобод дитини є актуальною, оскільки 

сьогодні кожна третя дитина живе за межею бідності; кожна сьома страждає від 

насильства в сім’ї; більш як 250 тис. дітей мають статус тимчасово переміщеної 

особи [109]. У 2017 році жертвами посягань на їх права стали 5087 дітей [118], 

зокрема, жертвами фізичного насильства було визнано 68 дітей, із яких 15 

загинули [106]. Водночас, за цей же період зафіксовано 6780 фактів здійснення 

дітьми кримінальних правопорушень [107], на профілактичному обліку в 

Національній поліції України (далі – НП України) перебувало 3926 дітей [113]. 

 Неналежний стан забезпечення прав і свобод дитини обумовлюється 

низкою чинників, серед яких: розпорошеність функцій органів і установ з прав 

дитини; відсутність нормативного врегулювання багатьох аспектів їх 

діяльності; нечіткість механізмів реалізації прийнятих рішень; слабка 

виконавська дисципліна тощо. Зазначене дає змогу констатувати, що 

забезпечення прав і свобод дитини та здійснення у середовищі дитини заходів 

превенції є завданнями суспільно-політичної значущості. Їх вирішення 

покладається на систему органів держави, одним із яких є НП України.  

Сказане актуалізує завдання вивчення адміністративно-правового статусу НП 

України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини. Увага до зазначеного аспекту 

діяльності НП України обумовлюється також необхідністю об’єктивної наукової 

оцінки стану і подальших перспектив її реформування. На початку 2016 року у 

структурі НП України замість підрозділів кримінальної міліції у справах дітей 

створено сектори та відділи ювенальної превенції (далі – ЮП), у липні 2017 року 

відділ ЮП Департаменту превентивної діяльності НП України реорганізовано в 

Управління ЮП, що дає підстави вести мову про формування служби ЮП. 

Однак, належна реалізація покладених на службу ЮП завдань ускладнюється через 

низьку якість або відсутність нормативних документів з питань організації її 
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діяльності; невизначеність прав і обов’язків працівників; дублювання повноважень 

служби ЮП та інших підрозділів НП України у зазначеній сфері; відсутність чітких 

інструкцій з організації діяльності служби ЮП при виконанні покладених на них 

завдань. У площині юридичної науки невирішеним залишається питання поняття та 

змісту адміністративно-правового статусу НП України та окремих її служб і 

підрозділів. Наслідком є відсутність загальновизнаної концепції адміністративно-

правового статусу НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини. Між 

тим, без об’єктивного наукового розуміння зазначеного поняття, закріплення його 

елементів на нормативному рівні та інституалізації у суспільних відносинах 

неможливо розробити ефективний механізм реалізації покладених на НП України 

завдань у сфері забезпечення прав і свобод дитини.  

Зазначене обумовлює потребу дослідження адміністративно-правового статусу 

НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини.  

Рівень наукової розробки теми. У дисертації використано 

методологічний потенціал наукових праць вітчизняних фахівців у галузі 

адміністративного та інших галузей права, а саме: О.М. Бандурки, 

О.В. Батраченка, Ю.П. Битяка, І.Л. Бородіна, К.В. Волинки, 

В.Л. Грохольського, В.О. Демиденка, І.О. Ієрусалімової, Д.П. Калаянова, 

І.П. Катеринчука, О.В. Ковальової, А.М. Колодія, Т.О. Коломієць, 

О.М. Коропатова, Я.В. Лазура, О.В. Негодченка, А.Ю. Олійника, О.Ф. Скакун, 

Ю.М. Тодики, Х.П. Ярмакі та ін. Питання правового забезпечення прав дітей 

ґрунтовно розробляли І.В. Волошина, І.В. Волощук, О.Є. Журавель, 

В.О. Закриницька, Т.Г. Корж-Ікаєва, С.П. Коталейчук, Н.М. Крестовська, 

О.М. Кудрявцева, О.О. Лазоренко, Н.В. Лесько, О.В. Максименко, 

І.Л. Михайлова, О.В. Нікітенко, Н.М. Онищенко, Р.М. Опацький, 

Н.М. Опольська, С.Г. Поволоцька, Ж.М. Пустовіт, С.А Саблук, 

Є.П. Филипенко, О.В. Черевач, І.В. Швець, О.А. Шульц та ін. Проблематику 

адміністративно-правового статусу правоохоронних органів досліджували 

М.М. Алексейчук, В.В. Гарбузов, В.А. Глуховеря, С.В. Діденко, Д.Л. Лемеш, 

О.А. Падалка та ін. Проте, адміністративно-правовий статус НП України як 
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суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини комплексно не досліджувався, що 

свідчить про актуальність обраної теми дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертацію виконано відповідно до положень Стратегії 

національної безпеки України (Указ Президента України від 26.05.2015 р. 

№ 287); Національної стратегії у сфері прав людини (Указ Президента України 

від 25.08.2015 р. № 501); Концепції першочергових заходів реформування МВС 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. № 1118-р.), 

Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення ОВС України на 

період 2015-2019 рр. (Наказ МВС України від 16.03.2015 р. № 275). Дисертація 

є частиною теми наукових досліджень Одеського державного університету 

внутрішніх справ (далі – ОДУВС) «Пріоритетні напрямки розвитку та 

реформування правоохоронних органів в умовах розгортання демократичних 

процесів у державі» (0116U006773) та складовою частиною науково-дослідної 

теми кафедри адміністративного права та адміністративного процесу ОДУВС 

«Забезпечення прав і свобод людини в сучасних умовах адміністративно-

правовими засобами» (0114U004012). Тему дослідження схвалено (протокол № 

3 від 29.11.2013 р.) та уточнено (протокол № 4 від 27.12.2017 р.) Вченою радою 

ОДУВС. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає у тому, щоб на 

основі комплексного аналізу теоретико-методологічних засад, наукових праць, 

чинних нормативно-правових актів та практики діяльності служб і підрозділів 

НП України з’ясувати сутність та визначити особливості адміністративно-

правового статусу НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини, а 

також здійснити теоретичне обґрунтування та розробку практичних 

рекомендацій щодо його удосконалення.  

Відповідно до заявленої мети у дисертації необхідно вирішити такі 

наукові завдання: 

- систематизувати історико-правові передумови формування та сучасний 

стан розвитку системи прав і свобод дитини; 
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- охарактеризувати поняття забезпечення прав і свобод дитини та його 

механізму;  

- визначити поняття та структуру адміністративно-правового статусу НП 

України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини; 

- розкрити зміст адміністративно-правового статусу окремих служб і 

підрозділів НП України як суб’єктів забезпечення прав і свобод дитини;  

- визначити форми та методи діяльності НП України у сфері забезпечення 

прав і свобод дитини; 

- узагальнити зарубіжний досвід організації діяльності поліції, інших 

спеціалізованих органів і установ у справах дітей та визначити умови його 

використання в Україні; 

- окреслити основні напрями удосконалення адміністративно-правового 

статусу НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини та надати 

конкретні пропозиції до національного законодавства, що регулює зазначену 

сферу.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

забезпечення прав і свобод дитини НП України.  

Предметом дослідження є адміністративно-правовий статус НП України 

як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стало 

поєднання загальнонаукових та спеціальних методів, комплексне застосування 

яких уможливило системний підхід та вивчення проблем у єдності їх 

соціального змісту та юридичної форми. У дисертації застосовувалися 

загальнонаукові та спеціальнонаукові методи і прийоми: зокрема, дослідження 

історичних та правових засад формування системи прав і свобод дитини (п. 1.1) 

здійснювалося з позицій загальноцивілізаційного, людиноцентристського та 

аксіологічного підходів, із залученням здобутків інших наук. Формально-

логічний метод використано для формування основних понять і категорій, 

таких, як: «забезпечення прав і свобод дитини», «механізм забезпечення прав і 

свобод дитини», «адміністративно-правовий статус НП України як суб’єкта 
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забезпечення прав і свобод дитини», «форми і методи діяльності НП України у 

сфері забезпечення пав і свобод дитини» та ін. (п. п. 1.2, 2.1, 2.2, 2.3). За 

допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат 

адміністративного права (п. п. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3). Порівняльно-правовий 

метод було використано для аналізу законодавства України і зарубіжних країн, 

норм міжнародного права у сфері прав дитини та діяльності правоохоронних 

органів (п. п. 2.1, 2.2, 3.1). Застосування аналітичного методу (п. п. 2.1, 2.2, 3.2) 

надало можливість обґрунтування необхідності удосконалення законодавства з 

питань регламентації діяльності НП України у сфері забезпечення прав і свобод 

дитини. Метод герменевтики застосовано для розкриття змісту основних 

понять, категорій і принципів. Статистичний метод застосовано при вивченні та 

узагальненні практики діяльності НП України у сфері забезпечення прав і 

свобод дитини, проведенні соціологічного опитування, формуванні та 

обґрунтуванні висновків (вступ, п. 2.2, 2.3, 3.2, висновки). Нормативною та 

джерельною базою дисертації стали законодавство України, міжнародно-

правові конвенції та декларації, відомчі нормативно-правові акти НП України і 

МВС України, публікації у періодичних виданнях, довідкові матеріали. 

Емпіричну базу дослідження склали офіційна статистика, аналітичні довідки за 

результатами діяльності НП України, дані власного соціологічного опитування. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших в Україні комплексних досліджень адміністративно-правового 

статусу НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини, на основі якого 

сформульовано низку нових наукових положень, висновків і пропозицій. Зокрема:  

уперше: 

- науково обґрунтовано визначення поняття «адміністративно-правовий 

статус НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини» як законодавчо 

урегульованої системи елементів цільового, організаційного та 

компетенційного характеру, які визначають правове становище НП України в 

адміністративних правовідносинах, що мають місце у процесі її діяльності як 

суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини; 
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- проаналізовано національне законодавство, відомчі нормативно-правові 

акти на предмет закріплення у них елементів адміністративно-правового 

статусу НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини та розкрито 

зміст зазначеного поняття; 

- доведено необхідність удосконалення адміністративно-правового 

статусу НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини шляхом 

внесення змін і доповнень до чинного законодавства, розробки підзаконних 

нормативно-правових актів, змістом яких було б: а) закріплення мети, цілей, 

принципів діяльності НП України у сфері забезпечення прав і свобод дитини; 

структури, організаційного підпорядкування, способів контролю за 

організацією і діяльністю, спеціальних процедур, форм та методів діяльності; 

завдань, функцій, прав, обов’язків та відповідальності посадових осіб при 

виконанні завдань у сфері забезпечення прав і свобод дитини; б) створення 

чітких алгоритмів дій посадових осіб при виконанні ними завдань у зазначеній 

сфері; в) запровадження механізмів взаємодії служби ЮП, інших підрозділів і 

служб НП України між собою та з іншими суб’єктами у процесі виконання 

поставлених перед ними у зазначеній сфері завдань; 

- запропоновано доповнити Закон України «Про Національну поліцію», 

проект Закону України «Про муніципальну варту», Положення про 

Департамент превентивної діяльності НП України, Інструкцію з організації 

діяльності підрозділів ЮП НП України нормами, змістом яких є елементи 

адміністративно-правового статусу НП України як суб’єкта забезпечення прав і 

свобод дитини;  

удосконалено: 

- наукові підходи до розуміння понять «дитина», «права, свободи, інтереси 

дитини», «забезпечення прав і свобод дитини», «механізм забезпечення прав і 

свобод дитини», «адміністративно-правовий статус НП України», «форми і методи 

діяльності НП України» та ін.; 

- характеристику превентивної діяльності НП України у середовищі дитини 

як пріоритетної форми її діяльності у зазначеній сфері; 
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- обґрунтування тези про необхідність удосконалення організаційно-

правових засад діяльності підрозділів і служб НП України у сфері забезпечення 

прав і свобод дитини, зокрема, шляхом якнайскорішого прийняття статутних актів 

служби ЮП та внесення змін в уже існуючі;  

дістали подальшого розвитку: 

- понятійний апарат науки адміністративного права шляхом визначення 

низки понять і категорій, пов’язаних зі сферою прав дитини та діяльністю 

правоохоронних органів; 

- науково-теоретичні підходи до розуміння завдань, функцій, принципів, форм, 

методів діяльності НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини; 

- пропозиції щодо удосконалення адміністративно-правового статусу НП 

України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини з урахуванням адаптованого 

досвіду діяльності поліції, інших спеціалізованих органів і установ з прав дитини 

окремих зарубіжних країн.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане 

здобувачем самостійно, всі сформульовані в ньому положення, узагальнення, 

оцінки та висновки одержані автором особисто. У колективній монографії у 

співавторстві з О.М. Коропатовим частка автора складає 70%. Автору також 

належать наявні в роботі та додатках до неї пропозиції.  

Апробація результатів дослідження. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремих її аспектів, одержані узагальнення і висновки було 

оприлюднено на міжнародних, всеукраїнських науково-практичних 

конференціях та круглих столах: «Проблеми службово-бойової діяльності ОВС 

України» (12 квітня 2013 р., м. Сімферополь); «Роль і місце ОВС у розбудові 

демократичної правової держави» (04 квітня 2014 р., м. Одеса); «Сучасний стан 

та перспективи розвитку адміністративного права та процесу» (10-11 жовтня 

2014 р., м. Одеса); «Теорія та практика правозастосування в умовах 

реформування органів публічної влади в Україні» (24 грудня 2015 р., м. Київ); 

«Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх» (17 березня 

2016 р., м. Київ); «Стан та перспективи розвитку адміністративного права 
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України» (10 листопада 2017 р., м. Одеса); «Становлення особистості 

професіонала» (23 березня 2018 р., м. Одеса) та ін. 

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 24-х наукових 

публікаціях, із яких: 1 колективна монографія (у співавторстві з 

Коропатовим О.М.); 5 статей у наукових фахових виданнях України; 1 стаття у 

зарубіжному науковому виданні; 17 тез доповідей на науково-практичних 

конференціях і круглих столах. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, семи підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 244 сторінки, із них 175 сторінок 

основного тексту. Список використаних джерел складається із 337 найменувань 

і займає 38 сторінок. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що викладені 

у дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

- у науково-дослідній роботі – для подальших наукових досліджень 

теоретичних та практичних проблем забезпечення НП України прав і свобод дитини 

(акт впровадження у науково-освітню діяльність ОДУВС від 22 червня 2018 р.); 

- у правотворчості – для розробки нових та внесення змін і доповнень у 

чинні нормативно-правові акти, зокрема, у Закон України «Про Національну 

поліцію», проект Закону України «Про муніципальну варту» (лист із Комітету з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради 

України № 04-18/12-1598 від 06 липня 2015 р.); 

- у правозастосовній діяльності – з метою удосконалення практичної 

діяльності підрозділів і служб НП України у сфері забезпечення прав і свобод 

дитини (довідка з Департаменту превентивної діяльності НП України 

№ 3904/20/9/01-2018 від 17 липня 2018 р.); 

- у освітньому процесі – тези, положення, висновки та пропозиції, зроблені в 

дисертації, використані науково-педагогічним складом кафедри адміністративного 

права та адміністративного процесу і кафедри публічного управління та 

адміністрування ОДУВС у ході розробки навчальних програм, текстів лекцій, 
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планів семінарських та практичних занять для бакалаврів та магістрів, а також 

при проведенні тренінгових занять з працівниками підрозділів і служб НП 

України (акт впровадження з ОДУВС від 12 червня 2018 р.). 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД 

ДИТИНИ 

 

1.1. Історичні та правові аспекти формування поняття та закріплення системи 

прав і свобод дитини  

 

Рівень цивілізованості суспільства і гуманності держави завжди 

визначався ставленням до найбільш уразливих категорій населення, зокрема, 

дітей. Проте історія «дитячого питання» свідчить, що до початку ХХ ст. уряди 

держав не переймалися проблемами дитини, а поняття прав дитини як 

юридичної категорії стало надбанням міжнародної спільноти трохи більше як 

півстоліття тому.  

У період Стародавніх часів панували погляди на дитину як на власність 

родини, її майбутнє визначалося з суто утилітарних позицій. До того ж, 

нащадками («дітьми») визнавалися лише особи чоловічої статті, дівчатка 

здебільшого не мали ніякої правосуб’єктності. За Середньовіччя ставлення до 

дітей обумовлювалося розумінням їх економічної цінності, спроможності 

приносити у сім’ю прибуток. Дитина була цілком безправною, її виховання 

здійснювалося цеховою чи релігійною спільнотою, базовим принципом 

педагогіки було тілесне покарання, а соціальні проблеми знедолених дітей 

намагалися розв’язувати лише станові гільдії чи монастирі. Уперше ідею про 

право дитини на дитинство сформулювали філософи Просвітництва, заявивши, 

що діти є продовжувачами кращих традицій сім’ї і суспільства. Проте, на 

практиці жодна тогочасна монархія не сприйняла і законодавчо не закріпила 

права дитини. Період промислової революції, за якого основним джерелом 

збагачення була експлуатація робочої сили, став часом регресу «дитячого 

питання»: багато дітей змушені були працювати на виробництві, де рівень їх 

визиску був значно вищим у порівнянні з дорослими. В епоху капіталізму на 

дитину дивилися як на власність, її права перебували поза межами морально-
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етичного мислення та нормативного регулювання. Маленька людина була 

абсолютно безправною, влада дорослих над нею була «більшою, ніж влада 

рабовласника над рабом» [10, с. 90-91].  

Перші фрагментарні формулювання про права дітей з’явилися у 

конституціях окремих європейських країн лише на початку ХХ ст. Зокрема, у 

Конституції Німецької імперії (1913 р.) до повноважень парламенту було 

віднесено «політику турботи» про материнство, дітей та сиріт [311, с. 303]. 

Конституція Австрійської республіки (1929 р.) закріплювала право 

Федерального президента визнавати позашлюбних дітей за клопотанням 

батьків народженими у шлюбі (ст. 66) [146].  

Початком міжнародно-правової співпраці у галузі прав дитини вважають 

створення 1923 р. Міжнародної спілки захисту дітей [27, с. 34] та прийняття 

роком пізніше Женевської декларації прав дитини, у якій вперше містилися 

декларативні норми щодо: заборони використання примусової дитячої праці; 

необхідності забезпечення загальної початкової освіти, безкоштовного 

лікування та оздоровлення дітей; боротьби з дитячою безпритульністю. П’ята 

Асамблея Ліги націй (1925 р.) затвердила Декларацію і закликала уряди країн-

членів керуватися її принципами. Таким чином, змістом першого (1923 р. – і до 

початку Другої світової війни) етапу становлення системи захисту прав і свобод 

дитини було започаткування міжнародної співпраці у зазначеній галузі. Другий 

етап, на думку спеціалістів [224], почався зі створення 1945 р. Організації 

Об’єднаних Націй (далі – ООН) та розгортання нею роботи щодо захисту прав 

людини. Розроблена і прийнята ООН Загальна декларація прав людини (1948 

р.) містить положення (ст. ст. 25, 26), відповідно до яких діти повинні бути 

об’єктом особливого захисту і допомоги [108]. У 1946 р. створено Дитячий 

фонд ООН – міжнародну організацію допомоги дітям, які постраждали 

внаслідок Другої світової війни (нині це ЮНІСЕФ.). У 1959 р. ООН прийняла 

Декларацію прав дитини, де дітей визнано цивілізаційним ресурсом людства та 

закріплено зобов’язання для держав надавати дітям усе найкраще з того, що 

вони мають [67]. Проголошене у Декларації зобов’язання держав юридично і 
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соціально гарантувати благополуччя дітей можна вважати першою спробою 

розв’язати глобальну проблему забезпечення прав дитини. Таким чином, 

змістом другого (1945 р. – середина 1960-х рр.) етапу становлення системи 

захисту прав і свобод дитини стало її інституційне оформлення. Поштовхом до 

початку третього (середина 1960-х рр. – до 1989 р.) етапу стали об’єднавчі 

процеси в Європі. Розширенню регіонального співробітництва у зазначеній 

сфері сприяло прийняття Заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в 

Європі (1975 р.), новелою якого було виділення і закріплення з-поміж загальних 

принципів забезпечення прав людини принципів забезпечення прав дитини, 

зокрема: нормального розвитку дитини; забезпечення захисту від її розбещення 

і розпусти; відповідальності за використання дітей у будинках розпусти та 

доступність для них тютюну, алкоголю, наркотиків [110]. Наразі зазначені 

принципи у якості заборонних і обмежувальних норм увійшли в 

адміністративне, кримінальне, трудове законодавство європейських країн, 

стали основою освітніх та виховних стандартів. Прийняття 1966 р. 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права [185] та Міжнародного 

пакту про соціально-економічні та культурні права [186] обумовило нову якість 

розвитку системи захисту прав дитини, оскільки ними започатковано такий 

формат міжнародного правового процесу, як міжнародні судові установи з прав 

людини. Четвертий, кульмінаційний етап формування міжнародної системи 

захисту прав і свобод дитини, почався у 1989 р., з прийняттям Конвенції ООН 

про права дитини [145] (вступила в силу 1990 р., наразі її ратифікували понад 

200 держав). Конвенція є першим міжнародним документом, у якому дитина 

від народження визнається носієм усіх прав людини і основоположних свобод. 

Особливо важливими вважаємо наступні положення Конвенції: 1) діти, 

незалежно від кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних та інших 

переконань, національного, етнічного чи соціального походження, 

економічного і фізичного стану, будь-якого іншого статусу дитини чи її 

батьків/опікунів, не повинні зазнавати дискримінації; 2) діти мають право на 

виживання і розвиток у всіх (фізичному, емоційному, психічному, 
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пізнавальному, соціальному, культурному) аспектах їх життя; 3) найважливіші 

інтереси дитини мають враховуватися при прийнятті рішень чи діях, що 

безпосередньо торкаються дитини/групи дітей; 4) діти мають сприйматися як 

активні учасники всього, що стосується їх життя, і бути цілком вільними у 

вираженні своїх думок, вони мають свою думку і право на те, щоб її поважали. 

У 1991 р., відповідно до ст. 44. Конвенції, було створено Комітет ООН з 

прав дитини, до компетенції якого віднесено регулярне заслуховування звітів 

держав-учасниць Конвенції. Україна стала учасницею Конвенції 1991 р., її 

основні положення відображає національне законодавство у сфері прав дитини, 

зокрема, Закон України «Про охорону дитинства [258]. Зауважимо, що основні 

етапи процесу становлення і розвитку міжнародної системи захисту прав 

дитини розглядалися дисертантом раніше [82].  

На нашу думку, з прийняттям «Стратегії Ради Європи (далі – РЄ) з прав 

дитини на період 2016-2021 рр.» [297] можливо вести мову про початок 

п’ятого етапу розвитку міжнародної системи захисту прав і свобод дитини. 

Стратегія містить норму про те, що діти в державах-членах РЄ мають право 

користуватися всіма правами людини, гарантованими Європейською 

конвенцією захисту прав людини і основних свобод, Конвенцією про права 

дитини та іншими міжнародно-правовими актами з прав людини. Згідно 

Стратегії, завданням для РЄ та країн-членів є – зробити зазначені права 

реальністю для всіх дітей. Стратегія закріплює пріоритетні напрями для 

гарантування прав дитини на найближчі п’ять років, а саме: 1) рівні можливості 

для всіх дітей; 2) участь всіх дітей; 3) життя, вільне від насильства для всіх 

дітей; 4) правосуддя, доброзичливе до всіх дітей; 5) права дитини в цифровому 

середовищі. Значення Стратегії для України полягає у тому, що нею 

визначається зміст державної ювенальної політики та скеровуються зусилля 

щодо її реалізації.  

Наразі діти складають п’яту частину населення України, і поняття 

«дитина» є загальновживаним, широко використовується у правничій 

термінології. Проте, у адміністративно-правовій науці не існує чіткої відповіді 
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на питання про те, кого слід вважати дитиною, а у різних нормативно-правових 

актах поняття «дитина» має різний зміст [103, с. 253]. 

Конституція України [147] не містить визначення зазначеного поняття, 

хоча слово «дитина» вжито у трьох її статтях. У більшості юридичних 

довідників і енциклопедій зазначене поняття або відсутнє, або поглинається 

іншими поняттями – «діти», «неповнолітні», «малолітні» тощо. Зокрема, один 

із тезаріусів містить таке визначення зазначеного поняття: діти – це особлива 

соціально-демографічна група населення, яка має не лише визначені законом 

вікові межі, а й свої специфічні потреби, інтереси, права; у суспільстві діти 

захищені соціальними, юридичними, моральними нормами, проте через 

недостатню здатність задовольнити свої потреби і захищати інтереси 

вимагають соціального піклування і відповідальності з боку родини, держави, 

суспільства [290, с. 71].  

На нашу думку, орієнтиром розуміння поняття «дитина» у юридичному 

сенсі є ст. 1 Конвенції про права дитини, де зазначено, що «дитиною є кожна 

людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосованим 

до даної особи, вона не досягає повноліття раніше» [145]. Таку ж дефініцію 

містить п. С ст. 2 Європейської Конвенції про громадянство 1997 р. [104]. У п. 

Е ст. 1 Конвенції «Про мінімальні норми соціального забезпечення» 1952 р. 

[144] зазначено, що термін «дитина» означає або дитину, яка не досягла віку 

закінчення обов’язкової шкільної установи, або не досягла віку 15 років. 

Нормами «Рекомендацій щодо допомоги та інвалідності по старості та у зв’язку 

зі втратою годувальника» (№ 131 від 29.06.1967 р.) [279] визначено, що термін 

«дитина» слід застосовувати до: а) дитини молодшого шкільного віку до 

закінчення обов’язкової шкільної освіти або молодшої 15 років; б) за 

установлених умов – до старшої дитини, яка проходить курс учнівства або 

продовжує своє навчання, або хворіє хронічною хворобою, або є інвалідом, що 

не дозволяє їй займатися будь-якою прибутковою діяльністю. Отже, 

резюмуємо: дефініція «дитина» у міжнародно-правових угодах базується на 

урахуванні обставини віку як основної ознаки; верхня межа віку дитинства 
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варіюється від 15 до 18 років; додатковою ознакою поняття є діяльність/заняття 

дитини (навчання, неможливість займатись прибутковою діяльністю) або 

фізичні причини (хвороба, інвалідність) [321, c. 92]. 

Нами встановлено, що українським законодавцем не вироблено власного 

поняття «дитина», натомість закріплено поняття, ідентичне з конвенційним чи 

близьке до нього. Зокрема, відповідно до ст. 1. Закону України «Про охорону 

дитинства» від 26.04.2001 р. [258] дитиною вважається особа віком до 18 років 

(віку повноліття), якщо згідно із законом, застосовуваним до неї, вона не 

набуває прав повноліття раніше. Зазначене формулювання, на нашу думку, є 

юридично некоректним, оскільки його можна трактувати таким чином: якщо 

дитина має хоча б якісь права повнолітньої особи, то вона вже не є дитиною.  

Крім того, у багатьох нормативно-правових актах та в адміністративній 

практиці підрозділів і служб НП України має місце використання термінів 

«неповнолітній», «малолітній», «підліток», зазвичай без вказівки на віковий 

ценз. Межі дисертаційного дослідження не дозволяють заглибитися у питання 

змістової різниці між зазначеним поняттями, проте така спроба була здійснена 

дисертантом раніше [87; 89]. З огляду на те, що у міжнародному праві 

використовується виключно поняття «дитина», далі ми також вживатимемо 

зазначене поняття, окрім тих випадків, коли посилатимемося на законодавчі 

норми, які містять інші формулювання («неповнолітні», «малолітні»). На наш 

погляд, заміна поняття «неповнолітній» поняттям «дитина» має принципове 

значення ще і тому, що у межах пострадянської традиції недосягнення дитиною 

певного віку використовувалося як спосіб обмеження її прав, а у міжнародному 

праві – є підставою встановлення додаткових гарантій для їх реалізації. 

Важливим теоретичним питанням у контексті дослідження є питання віку 

дитинства. Міжнародне право визнає дитиною особу з моменту народження, 

але окремі національні правові системи відповідно до ембріональної концепції 

визнають дитиною людську істоту з моменту зачаття. Зазначені норми діють, 

зокрема, у Данії, Словаччині, Швеції. На нашу думку, такий підхід є спірним, 

хоча б тому, що ненароджена дитина не може реалізовувати свої права ні 
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самостійно, ні через законних представників. Єдиною сферою, де такий підхід 

може бути виправданим, є цивільне законодавство. Так, ст. 1261 Цивільного 

кодексу України визнає спадкоємцем першої черги зачату за життя спадкодавця 

і народжену після відкриття спадку дитину [313].  

Щодо верхньої межі віку дитинства, то міжнародно-правові акти 

найчастіше називають 18 років як вік настання повної цивільної дієздатності. 

Національним законодавством вік 18 років також визначено як вік припинення 

неповноліття (дитинства) і настання повноліття. Проте, ст. 41 Конвенції про 

права дитини установлює, що її норми не можуть слугувати перешкодою для 

застосування до дитини будь-яких положень, які ще більше сприяють 

здійсненню її прав [145]. Тобто, вік 18 років встановлено у якості стандарту, до 

якого державам варто прагнути з метою надання спеціального захисту якомога 

більшій віковій групі [293]. У будь-якому разі, у більшості міжнародних 

договорів 15-річчя фігурує як вік, до настання якого дитина перебуває під 

спеціальним захистом міжнародного права, тобто є дитиною за будь-яких 

обставин.  

Таким чином, ознаками дитини є: 1) це жива людська істота віком від 

народження до припинення неповноліття; 2) їй належать властиві людині та 

громадянину права і свободи, за виключенням тих, що пов’язані з повною 

цивільною дієздатністю; 3) вона є учасником суспільних відносинах у межах 

свого правового статусу; 4) у процесі задоволення своїх специфічних потреб 

розвитку та соціалізації вона потребує особливого захисту та піклування.  

З урахуванням зазначеного, формулюємо визначення поняття «дитина»: 

дитина – це людська істота віком від народження до припинення 

неповноліття, яка потребує особливого захисту та піклування; володіє 

більшістю прав і свобод людини, за виключенням обсягу повної цивільної 

дієздатності; та у межах свого правового статусу прямо чи опосередковано є 

учасником суспільних відносин.  

Ключовою рисою дитини як суб’єкта правовідносин є її правовий статус. 

Окремі аспекти правового статусу дитини аналізувалися такими авторитетними 
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фахівцями у галузі прав дитини, як І.В. Волошина [40], І.В. Волощук [41], 

С.П. Коталейчук [153], Н.М. Крестовська [158], О.М. Кудрявцева [162], 

Н.М. Оніщенко [208 ], Н.М. Опольська [210], Ж.М. Пустовіт [275], С.А. Саблук 

[282], І.В. Швець [316], О.А. Шульц [321]. Окремі аспекти питання 

розроблялися також дисертантом [78; 80; 89; 91].  

Здебільшого, правовий статус дитини розглядається як похідний від 

правового статусу людини. Але єдиного розуміння поняття правового статусу 

людини також не вироблено. Так, О.Ф. Скакун визначає правовий статус особи 

як систему закріплених у нормативно-правових актах і гарантованих державою 

прав, свобод, відповідальності, відповідно до якої індивід як суб’єкт права 

координує свою поведінку у суспільстві [288, c. 409]. На думку В.О. Котюка, 

правовий статус особи – це сукупність закріплених у законодавстві її 

юридичних прав, свобод і обов’язків, що складають соціально допустимі та 

необхідні потенційні можливості мати суб’єктивні права і обов’язки та 

реалізувати їх у системі суспільних відносин [154, с. 100]. У Ю.М. Тодики 

знаходимо визначення правового статусу особи як правового положення 

індивіда, що відображає його фактичний стан у взаєминах із суспільством, 

державою, іншими людьми [36, c. 186].  

Наукові дискусії викликає також питання структури зазначеного поняття. 

Так, її елементами називають: закріплені у законодавстві права і обов’язки 

людини [225, c. 93], правоздатність [200, с. 194], громадянство [306, с. 153], 

юридичну відповідальність, норми права [163, с. 115]. Проте, більшість 

науковців вважають, що ключовими елементами правового статусу особи є її 

права та обов’язки.  

Аналіз літератури з питань поняття та змісту правового статусу дитини 

свідчать, що найчастіше виділяють такі його ознаки: 1) спорідненість із 

інститутом правового статусу людини; 2) відображення у ньому реального, 

юридично зафіксованого становища дитини; 3) універсальний характер; 4) 

опосередкування через об’єктивовані та формалізовані у праві можливості, 
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необхідні дитині для її усебічного розвитку; 5) наявність у структурі таких 

основних елементів, як права, свободи, інтереси, обов’язки та відповідальність.  

З урахуванням викладеного, правовий статус дитини – це дійсне, 

юридично зафіксоване становище дитини, що враховує її особливості як 

суб’єкта правовідносин, та має вираження у сукупності її прав, свобод, 

інтересів, обов’язків та відповідальності.  

За аналогією з видами правового статусу людини, розрізняють загальний, 

спеціальний та індивідуальний правовий статус дитини. Загальний правовий 

статус дитини – це загальний і рівний для усіх дітей статус, визначений 

міжнародним правом та національним законодавством. Спеціальний статус 

поширюється на дітей, відокремлених за певними юридично значущими 

критеріями (громадянство, рід занять тощо). Індивідуальний статус дитини має 

прояв у персоніфікованих природних або набутих здібностях чи особливостях 

дитини (стать, вік, родинний стан, стан здоров’я тощо), а також її правах та 

обов’язках. Правовий статус дитини закріплюється нормами міжнародного 

права та національного законодавства. 

Як зазначалося вище, правовий статус дитини зазвичай розглядається як 

похідний від правового статусу людини, а його основними елементами 

найчастіше називають права, свободи та інтереси дитини. На думку 

О.М. Кудрявцевої, права і свободи дитини відіграють ключову роль у системі 

конституційних прав і свобод людини, оскільки саме вони формують 

конституційно-правовий статус людини та її правосвідомість на майбутнє, 

сприяють утвердженню поваги до прав людини як універсальної цінності [162, 

с. 7-8]. О.Ф. Скакун визначає права людини як гарантовану законом та 

закріплену у вигляді міжнародного стандарту загальну і рівну міру свободи 

(можливостей) особи, що відповідно до досягнутого рівня еволюції людства 

забезпечує її існування і розвиток [288, с. 389]. На думку О.В. Негодченка, 

права людини – це рівні для усіх можливості реалізації своїх потреб, 

необхідних для нормального існування і розвитку індивіда в конкретних 

історичних умовах, об’єктивно обумовлені досягнутим рівнем розвитку 
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людства та закріплені на міжнародному рівні [196]. Іноді права людини 

розуміють як комплекс можливостей, закріплених конституцією держави та 

міжнародно-правовими документами, що складають нормативну основу 

суб’єктивних прав [299, с. 87]. Таким чином, до сутнісних ознак прав людини 

слід віднести: 1) обумовленість досягнутим рівнем розвитку суспільства; 2) 

рівність для усіх; 3) невідчужуваність; 4) непорушність; 5) нормативне 

закріплення на національному та міжнародному рівні.  

Оскільки не існує єдиного розуміння прав людини, не існує і єдиного 

розуміння прав дитини. Спеціалізовані наукові видання визначають права 

дитини як систему прав і свобод, що характеризують правовий статус дитини, з 

урахуванням особливостей її розвитку, від народження до повноліття [275, 

с. 707]. На думку О.Ф. Скакун, права дитини – це можливості (свободи) дитини, 

необхідні для її існування, виховання та розвитку [288, с. 565]. Н.М. Опольська 

вважає, що права дитини – це можливості задоволення потреб та інтересів 

дитини, реалізація яких є необхідною умовою для її нормального життя та 

гармонійного розвитку, і які здійснюються самою дитиною або за допомогою 

інших осіб [210, с. 16]. Існує погляд на права дитини як на права людини 

стосовно дітей [320, с. 372-373], але з таким трактуванням важко погодитися, 

оскільки воно не корелюється із ідеєю правосуб’єктності дитини. Цікаву, на 

наш погляд, дефініцію поняття прав дитини пропонує Т.Г. Корж-Ікаєва, 

визначаючи їх як закріплені і гарантовані Конституцією України можливості 

поведінки та розвитку неповнолітнього з урахуванням його індивідуальних 

потреб та соціальних інтересів суспільства відповідно до чинного 

національного законодавства та міжнародного права [150, с. 9].  

Аналізуючи новітні наукові праці з проблематики прав дитини, ми 

прийшли до висновку, що більшість дослідників трактує зазначене поняття з 

позиції ліберально-патерналістського підходу, визнаючи дитину автономним 

суб’єктом права, співгромадянином, який потребує особливої турботи [49, с. 

66]. Зазначений підхід обумовлює пріоритетність інтересів та потреб дитини, 

самоцінності дитячої субкультури, необхідності надання дітям особливої 
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турботи, захисту, перерозподілу ресурсів на їх користь. Саме з такої позиції 

підходить до розкриття поняття прав дитини Н.М. Крестовська, наголошуючи, 

що сучасне розуміння прав дитини має ґрунтуватися на принципах: визнання 

автономії особистості дитини; відмінностей між природними, юридичними і 

реальними правами; пріоритету інтересів дитини; визнання дитини як правової 

людини у процесі постійного розвитку; єдності прав дитини з її обов’язками та 

відповідальністю [156, с. 410]. Для розкриття сутності прав дитини важливою 

вважаємо думку про те, що їх призначення полягає у створенні соціально-

економічних, політичних, організаційних, правових умов і гарантій для 

життєвої самореалізації, інтелектуального, морального, фізичного розвитку 

дітей, реалізації їх творчого потенціалу [66, с. 59].  

Узагальнюючи зазначене, виділимо сутнісні ознаки прав дитини: 1) це 

можливості, обумовлені особливостями розвитку та потребами дитини; 2) вони 

визнаються та здійснюються у певний період життя людини – дитинства; 3) 

належать до категорії прав людини, обумовлених природнім правом; 4) 

визнаються у міжнародному праві та національному законодавстві; 5) 

гарантуються державою та іншими суб’єктами права; 6) мають особливий 

режим та механізм забезпечення.  

Отже, права дитини – це система соціальних, економічних, культурних та 

інших можливостей, які обумовлені особливостями розвитку дитини, 

визнаються за людською істотою від народження до повноліття, базуються 

на принципах природності, пріоритетності, автономності, закріплюються на 

міжнародному та національному рівні, гарантуються державою та іншими 

суб’єктами правовідносин і мають особливий механізм забезпечення.  

Для кращого розуміння прав дитини необхідно розглянути питання їх 

змісту та класифікації. Нами з’ясовано, що загальний перелік прав і свобод 

дитини міститься у Конвенції про права дитини [145], на рівні національного 

законодавства їх закріплено у Конституції України [147] та Законі України 

«Про охорону дитинства» [258]. Так, Закон (ст. ст.6-11) гарантує захист таких 

прав дитини: 1) на життя та охорону здоров’я; 2) на ім’я та громадянство; 3) на 
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достатній життєвий рівень; 4) на вільне висловлення думки та отримання 

інформації; 5) на захист від усіх форм насильства; 6) на проживання в сім’ї 

разом з батьками або з одним із них; 7) на піклування батьків. Зауважимо, що 

перелік прав дитини у національному законодавстві має тенденцію до 

розширення та поглиблення, а для їх класифікації найчастіше застосовується 

критерій сфери реалізації.  

За аналогією з правами людини, найчастіше виділяють такі групи прав 

дитини: 1) громадянські (особисті); 2) політичні; 3) економічні; 4) соціальні; 5) 

культурні [153]. Так, групу особистих (фізичних) прав дитини складають: 

право дитини на життя (право бути народженою; право на виживання); право 

на охорону здоров’я; право на захист від будь-яких форм насильства (право не 

бути втягненим у злочинну діяльність; право на свободу; право на неучасть у 

збройних конфліктах; право на захист від викрадання чи торгівлі); право на 

повагу до честі і гідності; право на свободу світогляду та віросповідання; право 

на ім’я і набуття громадянства; право на невтручання в особисте і сімейне 

життя. До групи політичних прав слід віднести право на свободу слова та 

об’єднання у громадські організації. До групи економічних прав дитини 

належать: право на власність; право на підприємницьку діяльність; право на 

працю; право на користування об’єктами публічної власності; право на 

соціальне забезпечення. До групи культурних прав дитини відносять: право на 

вільний розвиток особистості; право на участь у культурному і творчому житті; 

право на освіту. Вважаємо, що зазначені права за своїм змістом є 

загальнолюдськими правами. 

Аналіз Конвенції про права дитини [145] дозволяє дійти висновку, що, 

крім загальнолюдських прав, у ній закріплено специфічні права, властиві саме 

дитині як «маленькій людині». Традиційно такі права називають ювенальними 

правами. Зокрема, це: право на проживання та виховання в сім’ї; право на 

спілкування з батьками, які проживають окремо від дитини; право на 

врахування власної думки. Погоджуємося із думкою Н.М. Крестовської про те, 

що зазначені права у системі ювенального права становлять субінститути 
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правового статусу дитини [158, с. 18-19]. Зауважимо, що деякі з прав дитини, 

закріплені Конвенцією, мають специфічну – імпліцитну – форму вираження, 

тобто, їх сформульовано таким чином, що проголошена вимога виглядає 

благом не юридичного, а здебільшого етично-морального порядку (до 

зазначеної категорії слід віднести, зокрема, право на розвиток; право на 

піклування; право зростати в атмосфері щастя, любові та розуміння). Крім 

зазначених, існує чимало інших класифікацій прав і свобод дитини. З цього 

приводу справедливо зазначається, що, чим далі рухається суспільство, тим 

більше прав набувають його члени і, відповідно, з’являються нові теоретичні 

підходи до класифікацій прав дитини. Тому виокремлення однієї класифікації 

прав дитини у якості основної не є принциповим, адже, чим більше 

розробляється класифікацій прав дитини, тим багатограннішим постає їх зміст 

[316, с. 150].  

Складовою частиною правового статусу дитини, водночас із правами, є 

свободи дитини. Аналіз праць вітчизняних [76; 77; 137; 220; 274; 303; 329] та 

зарубіжних [43; 126; 198; 213; 309] науковців виявив зростаючу зацікавленість 

до поняття свободи як юридичної, філософської, соціологічної категорії, а 

також той факт, що однозначного розуміння зазначеного поняття не існує. Так, 

О.П. Донченко трактує свободу як атрибут особистості, що надає їй можливість 

бути самою собою та передбачає можливість самовизначення і творчого 

пошуку [76]. На думку О.О. Пунди, свобода – це можливість прояву з боку 

суб’єкта своєї волі на ґрунті усвідомлення законів розвитку природи і 

суспільства; здатність людини діяти у відповідності до власних цілей та 

інтересів, спираючись на пізнання об’єктивної необхідності (дійсності) [274, с. 

12-13]. Ф.А. фон Гаєк трактує свободу як стан взаємин між людьми, коли 

примус одних супроти інших є мінімальним [43, с. 19]. У юридичному сенсі 

свобода найчастіше розуміється як повноваження фізичних осіб, які 

реалізуються шляхом усунення державного регулювання у певній сфері, тобто, 

як можливість вибору особою певної моделі поведінки. Отже, юридична 

свобода дитини – це невтручання держави у її внутрішній світ.  
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З урахуванням зазначеного, свободи дитини – це закріплені у 

законодавстві та гарантовані державою суб’єктивні можливості дитини 

самовизначатися, реалізовуватися у звільненій від державного регулювання 

сфері життя, обирати відповідно до інтересів і потреб свого розвитку певний 

вид та міру суспільно значущої поведінки. Свободи дитини (у розумінні 

відсутності заборон, стану невтручання) є важливою категорією у процесі 

здійснення правоохоронної (поліцейської) діяльності у сфері прав дитини, 

оскільки держава має чітко окреслити межі допустимого втручання будь-якого 

органу, що володіє владними повноваженнями, у приватне життя. 

Поняття інтересів дитини (у формулюванні Декларації та Конвенції – 

«якнайкращих інтересів дитини») вже аналізувалося дисертантом [78; 88], 

проте, на нашу думку, наразі потребує більш детального розгляду.  

У найзагальнішому вигляді інтерес – це мотив дій індивіда/групи 

індивідів. Найчастіше інтерес визначають як вибіркове ставлення до можливих 

способів та норм задоволення потреб, що залежать від світоглядних 

переконань, ціннісних орієнтацій, умов соціального і культурного розвитку 

суб’єкта [31]. Погоджуємося із думкою про те, що правовий аспект інтересу 

проявляється у правотворчій, правозастосовній та правозахисній діяльності та 

забезпечує встановлення нових, зміну чи припинення існуючих правовідносин, 

відновлення порушених прав, а також вжиття превентивних заходів щодо 

запобігання порушенням у подальшому [32, c. 56].  

Проблематика інтересів дитини зазвичай розробляється з позицій 

галузевого (цивільного, сімейного) права. Так, у площині цивільного права 

інтерес найчастіше розуміється як прагнення (але не юридична можливість) 

суб’єкта користуватися у межах правового регулювання конкретним 

матеріальним та/або нематеріальним благом [31]. У контексті ювеналістики 

доктринальне тлумачення інтересів дитини ґрунтовно розроблено 

Л.Ю. Голишевою [49], яка вважає, що законні інтереси дитини – це узяті під 

охорону держави потреби особистості дитини. Найбільш суттєве значення для 

розкриття змісту поняття інтересів дитини мають такі їх ознаки: 1) основою 
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інтересу є певний мотив (потреба) індивіда; 2) формування інтересів дитини 

можливе тільки в процесі її соціалізації; 3) інтереси дитини мають 

загальносуспільне значення; 4) вони повинні відображатися у законодавстві.  

Приєднуємося до думки, що сутність зазначеного поняття полягає у 

можливості суб’єкта (дитини) користуватися певними соціальними благами, 

вираженій у правомочностях діяти певним чином, вимагати певної поведінки 

від зобов’язаної сторони, звертатися за захистом до компетентних органів [33, 

c. 108-109]. На основі викладеного, інтереси дитини – це потенційні мотиви і 

можливості реалізації дитиною чи іншим суб’єктом об’єктивно обумовлених, 

визнаних соціумом та закріплених у законодавстві потреб, які враховують 

індивідуальність дитини і пов’язані з її розвитком та соціалізацією.  

Нами встановлено, що Конвенцією 1989 р. закріплено вимоги, які повинні 

забезпечити інтереси дитини, а саме: виживання; розвиток; захист; 

забезпечення активної участі у житті суспільства [145]. У вітчизняному 

законодавстві поняття «якнайкращі інтереси дитини» відсутнє, хоча в окремих 

нормативних актах поняття «законні інтереси дитини» зустрічається. 

Найповнішим чином інститут інтересів дитини відображається у статтях 

Сімейного кодексу України [287], де у главі 2 законодавець надає загальне 

тлумачення захисту сімейних прав та інтересів. Поняття «інтереси дитини» 

також є у тексті Концепції Державної соціальної програми «Національний план 

дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 р. 

[263], але нормативне визначення його, на жаль, відсутнє.  

Вважаємо, що одним із кроків у напрямі удосконалення адміністративно-

правового статусу НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини 

має стати закріплення на законодавчому рівні понять «права дитини», «свободи 

дитини», «інтереси дитини» та доповнення чинного законодавства нормами, які 

у якості завдань НП України закріплюють їх забезпечення, охорону та захист.  
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1.2. Теоретико-правове розуміння забезпечення прав і свобод дитини та 

його механізму 

 

Досліджуючи поняття забезпечення прав і свобод дитини, слід пам’ятати 

про те, що права і свободи дитини є конкретним поняттям із чітко визначеним 

змістом. Тому їх забезпечення вимагає від держави певних кроків щодо їх 

визнання, гарантування, охорони та захисту. Наявність функціонуючих 

соціально-правових інститутів та динамічних правових процесів, результатом 

яких є втілення прав і свобод людини у конкретні правовідносини, у теорії 

адміністративного права характеризується поняттям «механізм забезпечення».  

Беручи до уваги факт спорідненості прав дитини з правами людини, для 

формування поняття забезпечення прав і свобод дитини звернемося до 

теоретичних надбань у вивченні поняття механізму забезпечення прав і свобод 

людини, здійснених, зокрема, К.В. Волинкою [36], В.О. Демиденком [68], 

О.В. Домбровською [75], О.І. Ієрусалімовою [117], О.О. Небрат [195], 

Я.В. Лазуром [166; 167; 168], А.А. Романовою [280], К.В. Степаненко [295] та 

ін. Зауважимо, що поняття адміністративно-правового забезпечення прав, 

свобод та інтересів дитини було предметом розгляду у раніше опублікованих 

роботах дисертанта [79; 81; 86].  

Вивчення питання розуміння поняття «забезпечення» свідчить про те, що 

хоча зазначений термін активно використовується у юридичній літературі, 

єдності поглядів щодо його змісту немає. У загальноприйнятому сенсі під 

забезпеченням розуміють надання (постачання) чогось у достатній кількості; 

створення комплексу умов, необхідних для здійснення чого б то не було; 

надання гарантій. Неюридичний зміст поняття розкривається у Великому 

тлумачному словнику української мови: забезпечити – означає створити надійні 

умови для здійснення чого-небудь; гарантувати щось; захищати, охороняти 

кого-, що-небудь від небезпеки [30, с. 281]. Таке розуміння покладено в основу 

більшості визначень поняття правового забезпечення, під яким найчастіше 
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мають на увазі цілеспрямований вплив на поведінку людей і суспільні 

відносини за допомогою правових (юридичних) засобів [312, с. 327].  

Існує два фундаментальні підходи до розуміння поняття правового 

забезпечення – звужений, у межах якого увага акцентується переважно на 

динамічному аспекті забезпечення, і розширений, що враховує у його змісті 

також статичну, інституційну, організаційну та ін. складові. Так, В.О. 

Демиденко розуміє правове забезпечення прав і свобод людини як сприяння їх 

реалізації, охорону та захист [68, с. 13]. На думку А.Ю. Олійника, забезпечення 

прав і свобод людини та громадянина – це вплив на них за допомогою певних 

юридичних засобів, насамперед, норм права [204, с. 160]. О.І. Наливайко 

визначає поняття забезпечення прав людини як діяльність органів держави і 

місцевого самоврядування, громадських об’єднань та громадян із створення 

умов (гарантій) для правомірної і неухильної їх реалізації та захисту [193, с. 22]. 

К.Г. Волинка правове забезпечення прав і свобод людини розуміє як повагу до 

них, їх дотримання, визнання та гарантування [35, с. 5].  

Поглиблений аналіз зазначеного поняття свідчить про те, що його 

аналогами часто виступають поняття «реалізація», «захист», «охорона», 

«гарантування» «здійснення» та ін. Вочевидь, причиною цього є 

полісемантичність терміну, оскільки «забезпечення» можливо трактувати і як 

процес, і як стан. Тому виділяють статичний і динамічний аспекти (рівні) 

зазначеного поняття. Так, О.В. Домбровська розуміє поняття «забезпечення 

конституційного права людини на життя» як діяльність з метою створення 

оптимальних умов для повного і безперешкодного користування таким 

соціальним благом, як життя, яка полягає у здійсненні активних дій і в 

обов’язку утримуватися від дій, що можуть негативно вплинути на реалізацію 

зазначеного права (динамічний аспект), а також як сам результат цієї діяльності 

(статичний аспект) [75]. На думку Р.В. Ігоніна, статичну складову поняття 

«забезпечення [функціонування судів загальної юрисдикції]» складають норми 

права та правові гарантії; а динамічну – процесуальна діяльність органів 

державної влади щодо їх створення та реалізації [116, с. 37].  
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З урахуванням зазначеного, до статичних (інституційних) елементів 

поняття забезпечення прав дитини, на нашу думку, слід віднести: 1) норми 

законодавства, які закріплюють права дитини; 2) соціальні інституції, які їх 

реалізують; 3) результати втілення нормативних приписів у правові відносини, 

а до динамічних – 1) діяльність суб’єктів щодо створення умов, необхідних для 

реалізації дитиною своїх прав; 2) зв’язки між двома зазначеними рівнями.  

Вважаємо, що максимально точно зміст поняття «забезпечення» 

розкривається через використання конструкцій «створення умов» або 

«впорядкування», оскільки означені дії самі по собі є і процесом, і станом. 

Відповідно, слушним вважаємо визначення поняття «забезпечення прав і 

свобод громадян» (у сфері публічного управління), сформульоване Я.В. 

Лазуром, а саме: це здійснюване державою за допомогою адміністративно-

правових норм та сукупності адміністративно-правових засобів упорядкування 

суспільних відносин з метою юридичного закріплення, охорони, реалізації і 

розвитку прав та свобод громадян у сфері діяльності органів державної влади і 

місцевого самоврядування [166, с. 8].  

Таким чином, забезпечення прав і свобод дитини – це здійснюваний 

державою за допомогою сукупності правових норм, приписів, засобів процес і 

стан упорядкування суспільних відносин щодо юридичного закріплення, 

реалізації, охорони, захисту та відновлення прав і свобод дитини.  

Як зазначалося вище, завдання забезпечення прав і свобод дитини 

покладається в Україні на систему органів державної влади та реалізується у 

контексті здійснення державою ювенальної політики. Теоретико-правові засади 

ювенальної політики ґрунтовно розроблено Н.М. Крестовською [158], 

О.В. Максименко [177; 178; 179; 180], Н. М. Оніщенко [205], Р.М. Опацьким 

[209] та ін.  

Найчастіше поняття «політика» (від грецьк. Роlitike – мистецтво 

управління державою) трактується як діяльність державних інституцій, що 

здійснюється ними безпосередньо чи опосередковано, щодо певної проблеми 

або сукупності проблем, яка впливає на життя суспільства [302, с. 82-83]. 
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Вдале, на нашу думку, визначення ювенальної політики пропонує 

Р.М. Опацький, коли розглядає її як частину внутрішньої політики держави, 

особливий вид соціальної діяльності, врегульованої нормами міжнародного та 

національного права, спрямованої на ефективне забезпечення прав, свобод та 

інтересів дитини [209, с. 38]. На підставі аналізу національного законодавства 

[230; 233; 249; 259; 263] прийшли до висновку, що метою ювенальної політики 

в Україні є: 1) забезпечення прав і свобод дітей, зміцнення гарантій їх реалізації 

та відновлення у разі порушень; 2) недопущення дискримінації; 3) сприяння 

фізичному, інтелектуальному, психічному, духовному та моральному розвитку 

дітей; 4) розвиток особистості дитини в інтересах суспільства та відповідно до 

досягнень національної і світової культури.  

Осмислення змісту поняття забезпечення прав і свобод дитини привело 

нас до висновку, що процес забезпечення реалізується у діяльнісному аспекті у 

діях уповноважених суб’єктів щодо: 1) сприяння реалізації прав і свобод 

дитини (шляхом створення системи гарантій їх здійснення); 2) охорони прав і 

свобод дитини (шляхом упровадження заходів щодо попередження їх 

порушень); 3) захисту прав і свобод дитини (шляхом відновлення порушених 

прав та притягнення винних до відповідальності). У структурному аспекті 

процес забезпечення прав і свобод дитини здійснюється на: 1) інституційному; 

2) нормативному; 3) організаційному; 4) ресурсному рівнях, які можна виділити 

як підсистеми системи забезпечення прав і свобод дитини.  

Окремі аспекти інституційної підсистеми забезпечення прав і свобод 

дитини були предметом нашого розгляду раніше [84], проте доцільно 

повернутися до її характеристики, оскільки система органів і установ, які 

реалізують в Україні ювенальну політику, постійно зазнає організаційних змін.  

Наразі інституційну підсистему забезпечення прав і свобод дитини 

складають органи державної влади, місцевого самоврядування, інститути 

громадянського суспільства, наділені повноваженнями у зазначеній сфері. Коло 

таких суб’єктів є доволі широким, а їх статус визначається належністю до 

різних гілок влади, масштабом діяльності, функціональним призначенням, 
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змістом повноважень тощо. З урахуванням зазначених параметрів, серед 

суб’єктів забезпечення прав і свобод дитини пропонуємо виділяти:  

1) групу суб’єктів зі спеціальним статусом та спеціальною компетенцією, 

для яких забезпечення прав і свобод дитини є основним змістом діяльності 

(Уповноважений Президента України з прав дитини Адміністрації Президента 

України; служби у справах дітей, сім’ї та молоді; центри соціальних служб для 

дітей, сім’ї та молоді тощо);  

2) групу суб’єктів, компетенція яких не вичерпується завданням 

забезпечення та захисту прав і свобод дитини, проте є складовою їх 

функціонального призначення (Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини; Міністерство освіти і науки України; НП України; органи опіки і 

піклування тощо);  

3) групу суб’єктів загальної компетенції, які не мають спеціальних 

повноважень у сфері забезпечення та захисту прав і свобод дитини, але 

сприяють йому (Президент України; Кабінет міністрів України; Міністерство 

соціальної політики України; управління і відділи охорони здоров’я; 

управління і відділи соціального захисту тощо).  

З урахуванням критерію субординації (підпорядкування), групу вищих 

(центральних) органів влади, наділених компетенцією у сфері забезпечення 

прав і свобод дитини, складають: Верховна Рада України; Кабінет міністрів 

України; Президент України; Уповноважений Верховної Ради України з прав 

людини; Представник Уповноваженого з питань дотримання прав дитини, 

недискримінації та гендерної рівності; Уповноважений Президента України з 

прав дитини Адміністрації Президента України; Міністерство молоді та спорту 

України; Міністерство освіти і науки України; Міністерство охорони здоров’я 

України; Міністерство соціальної політики України; Міністерство юстиції 

України, деякі інші центральні органи виконавчої влади. На місцевому рівні 

повноваженнями у сфері забезпечення прав і свобод дитини наділені: служби у 

справах дітей; центри соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді; управління 

та відділи освіти; управління у справах сім’ї, молоді та спорту; управління 
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охорони здоров’я; управління культури; управління юстиції; управління 

соціального захисту та охорони праці; органи опіки і піклування та ін.  

Крім органів державної влади, завдання забезпечення прав і свобод 

дитини здійснюють також недержавні інституції, зокрема: органи місцевого 

самоврядування; політичні партії; профспілкові організації; адвокатура; 

неурядові громадські організації; засоби масової інформації та ін.  

Окрему категорію суб’єктів забезпечення прав і свобод дитини складають 

органи держави, які виконують свої функції із використанням юридичних 

засобів. На нашу думку, до цієї категорії слід віднести: НП України; суди; 

прокуратуру; комісії з питань захисту прав дитини; органи опіки і піклування. 

Зазначену систему суб’єктів у науковій літературі почасти об’єднують під 

назвою ювенальна юстиція або органи (система) ювенальної юстиції.  

Аналіз нормативних актів [149; 187; 249; 265] та наукової літератури [19; 

21; 26; 51; 62; 114; 157; 158; 159; 184; 188; 201; 206; 218; 281; 285; 300; 301; 317; 

323] з питань функціонування в Україні ювенальної юстиції виявив існування 

традиційного (вузького) та новітнього (розширеного) підходів до розуміння 

зазначеного поняття. Згідно вузького підходу, поняття «ювенальна юстиція» 

охоплює судові органи, які здійснюють правосуддя щодо дітей, здійснюють 

завдання судового захисту прав і законних інтересів дитини та судового 

розгляду справ про скоєні дітьми правопорушення [51]. У межах розширеного 

підходу ювенальна юстиція розглядається як система суспільних інститутів, 

діяльність яких спрямована на захист прав дитини, правовий і соціальний вплив 

на дитину та її оточення з використанням можливостей державних структур 

(суди, правоохоронні органи, служби у справах дітей, соціальні служби для 

дітей і молоді), громадських організацій (адвокатура, дитячі фонди), а також 

волонтерських рухів з метою запобігання вчиненню дітьми протиправних діянь 

та здійснення соціальної реабілітації неповнолітніх правопорушників [184, с. 

82]. Не виходить за межі зазначеного підходу погляд на ювенальну юстицію як 

на систему державних, муніципальних та громадських судових, 

правоохоронних та правозахисних органів, установ і організацій, які на основі 
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ювенального права та за допомогою медико-соціальних і психолого-

педагогічних методик здійснюють правосуддя щодо дітей, профілактику та 

попередження правопорушень дітей, захист їх прав, свобод та інтересів, та 

провадять ресоціалізацію дітей, що перебувають у складній життєвій ситуації 

[155, с. 45].  

Спеціалістами із зазначеної проблематики наголошується, що в основу 

ідеї сучасної ювенальної юстиції має бути покладено не каральне, а відновне, 

реабілітаційне, охоронне та виховне правосуддя, мета якого полягає у сприянні 

соціальній адаптації та реінтеграції неповнолітнього правопорушника [285, с. 

120]. Також відмічається, що у демократичній державі ювенальна юстиція 

повинна виконувати переважно функцію охорони прав дитини, діяти 

ефективно, використовувати індивідуальний підхід до дитини [208, с. 34].  

Погоджуємося з думкою про те, що етичними і правовими засадами 

організації та діяльності ювенальної юстиції в Україні мають бути принципи: 

цінності особистості дитини; пріоритету відновного підходу перед каральним; 

конфіденційності; обов’язкового врахування у роботі з дитиною інформації про 

неї; спрощеного порядку судочинства; спеціальної підготовки персоналу; 

наявності системи допоміжних соціальних служб [21, c. 143].  

У результаті аналізу законодавства у сферах реформування 

правоохоронних органів та кримінальної юстиції щодо неповнолітніх [249; 250; 

252; 260] ми прийшли до висновку, що модель ювенальної юстиції, яка наразі 

запроваджується в Україні, є чимось середнім між звуженим та розширеним її 

розуміннями. Підтримуємо думку Н.М. Крестовської про те, що в Україні 

необхідно запроваджувати плюралістичну модель ювенальної юстиції, яка б 

охоплювала: 1) державні (ювенальні суди; ювенальна поліція; ювенальний 

прокурор; служба ювенальної пробації; виховні установи); 2) муніципальні 

(служби у справах дітей; ювенальні захисники); 3) громадські (ювенальні 

адвокати; ювенальні медіатори; громадські організації) органи та установи і 

виконувала би триєдине завдання: 1) захист прав дитини, яка потрапила в 

екстремальну ситуацію та відновлення порушених прав дитини; 2) реабілітація 
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дитини-жертви правопорушення; 3) притягнення до відповідальності дитини-

правопорушника.  

Важливими кроками, здійсненими за останні роки у напрямі розбудови в 

Україні системи ювенальної юстиції, на нашу думку, є: 1) виконання плану 

заходів Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 р. [242], у межах якого у 

структурі Національної поліції почалося формування служби ювенальної 

превенції; 2) прийняття Закону України «Про пробацію» [260], яким 

удосконалено систему наглядових та соціально-виховних заходів щодо 

засуджених дітей; 3) розробка та прийняття Законів України «Про медіацію» 

[250], «Про запобігання та протидію домашньому насильству» [233], «Про 

Національну поліцію» [252].  

Відповідно до зазначеного законодавства, за НП України закріплюються 

певні повноваження у сфері ювенальної юстиції, зокрема: 1) контроль за 

дотриманням вимог законів, інших нормативно-правових актів щодо опіки, 

піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 

піклування; 2) вжиття заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності та 

безпритульності; 3) здійснення профілактики правопорушень серед дітей та ін.  

Проте, говорити про якісне виконання суб’єктами інституційної 

підсистеми покладених на них завдань у сфері забезпечення прав і свобод 

дитини ще зарано. Серед чинників, які перешкоджають їх роботі, спеціалісти 

називають: 1) підпорядкованість суб’єктів різним міністерствам та відомствам 

[102]; 2) недосконалість нормативного регулювання їх діяльності; 3) 

неузгодженість завдань та функцій; 4) відсутність дієвої системи контролю за їх 

роботою; 5) відсутність конструктивної взаємодії суб’єктів між собою та з 

громадськістю.  

З огляду на зазначене, маючи на меті удосконалення інституційної 

підсистеми забезпечення прав і свобод дитини, слушним вважаємо здійснення 

наступних кроків: 1) створення в Україні системи спеціалізованих ювенальних 

судів [188, с. 24]; 2) запровадження у кримінальному судочинстві інститутів 
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медіації та пробації [300, с. 55]; 3) впровадження у практику роботи 

правоохоронних органів і спеціалізованих соціальних служб з дітьми, які 

перебувають у конфлікті з законом, новітніх медико-соціальних і психолого-

педагогічних методик.  

Поняття «нормативна підсистема забезпечення», на нашу думку, охоплює 

усю сукупність нормативно-правових актів, на підставі яких здійснюється 

процес забезпечення. Нами встановлено, що нормативну підсистему 

забезпечення прав і свобод дитини в Україні наразі складають: 1) норми 

міжнародного права у зазначеній сфері (акти декларативного характеру, 

статути, конвенції, міжнародні договори); 2) законодавство України 

(Конституція України та Закони України); 3) підзаконні нормативно-правові 

акти (загалом, їх нараховується близько 300).  

Аналізуючи зміни законодавства України у сфері забезпечення прав і 

свобод дитини, ми прийшли до висновку про те, що останнім часом наша 

держава активізувала зусилля у напрямі уніфікації національного законодавства 

з міжнародними стандартами у зазначеній сфері. Про це свідчить, приміром, 

прийняття у 2016 р. Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з 

дітьми» [230], який вносить зміни до дев’яти чинних законів України і 

спрямований, зокрема, на: 1) удосконалення механізмів соціального захисту 

дитини за місцем її проживання; 2) покращення матеріальної та гуманітарної 

підтримки сімей з дітьми, які потрапили в складні життєві обставини або 

постраждали внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів; 3) спрощення 

процедури усиновлення окремих категорій дітей; 4) удосконалення процедури 

стягнення аліментів.  

До організаційної підсистеми забезпечення прав і свобод дитини у 

вузькому розумінні традиційно відносять механізми та процеси управління, 

направлені на забезпечення прав і свобод дитини. У широкому розумінні 

поняття організації охоплює також органи та установи, що забезпечують права 

дитини, а також їх владно-управлінську та владно-розпорядчу діяльність. 
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Зауважимо, що окремі аспекти управлінської діяльності у сфері забезпечення 

прав і свобод дитини досліджувалися дисертантом раніше [84]. 

Поняттям ресурсного забезпечення прав і свобод дитини охоплюється 

матеріальне, технічне, фінансове, кадрове, наукове, інформаційне забезпечення 

– тобто, усі матеріальні та організаційні засоби, за допомогою яких 

здійснюється зазначений процес і досягається його результат.  

Підсумовуючи аналіз змісту та структури поняття «забезпечення прав і 

свобод дитини», наголосимо, що сталий зв’язок інституційної, нормативної, 

організаційної, ресурсної підсистем у процесі їх функціонування обумовлює 

сферу забезпечення прав і свобод дитини, а цілісний синергетичний порядок 

взаємодії елементів системи у динамічному вимірі створює правовий механізм 

забезпечення прав і свобод дитини.  

Академічний тлумачний словник української мови пояснює поняття 

«механізм» як внутрішню будову, систему чого-небудь; сукупність станів, 

процесів, з яких складається певне явище [6]. У юридичній літературі поняття 

«механізм державного управління» найчастіше трактується як сукупність 

державних органів, організованих у систему для виконання цілей (завдань) 

державного управління відповідно до їх правового статусу, та масиву правових 

норм, що регламентують організаційні засади і процес реалізації цими 

органами свого функціонального призначення. Остання із зазначених 

сукупностей у літературі найчастіше об’єднується під поняттям «правовий 

механізм».  

Правовий механізм забезпечення прав і свобод дитини у адміністративно-

правовій науці традиційно розглядається як частина (різновид) правового 

механізму забезпечення прав і свобод людини. Сутнісними рисами механізму 

забезпечення прав і свобод людини є, зокрема, такі: 1) це один із видів 

соціальних механізмів; 2) через зазначений механізм втілюється практичний 

аспект управління у зазначеній сфері; 3) зазначене поняття охоплює динамічні 

взаємозв’язки між основними умовами та засобами забезпечення прав і свобод 

людини та забезпечує їх взаємодію [36, с. 42].  
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Серед спеціалістів не існує однозначного розуміння поняття механізму 

забезпечення прав і свобод дитини (людини) На думку А.Ю. Олійника, 

механізм забезпечення конституційних прав і свобод людини – це система умов 

і засобів реалізації суб’єктивних можливостей щодо охорони, захисту та 

відновлення конституційних прав і свобод людини шляхом застосування 

компетентними міжнародними форумами та національними державними 

органами і органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, їх 

посадовими та службовими особами матеріальних і процесуальних норм 

міжнародного та національного права [202, c. 151]. О.Ф. Скакун вважає, що 

механізм забезпечення прав і свобод людини – це система заходів щодо 

створення умов здійснення основних прав і свобод людини; його зміст 

складають гарантії реалізації, гарантії охорони та гарантії захисту; 

призначенням механізму забезпечення прав і свобод людини є охорона, захист, 

відновлення порушених прав, формування правової культури населення [288, с. 

229]. В.О. Демиденко під поняттям механізму забезпечення прав і свобод 

людини розуміє цілеспрямовану діяльність компетентних органів щодо 

сприяння реалізації прав і свобод людини та громадянина, їх охорони і захисту 

[68, с. 4]. В.В. Радзієвська вважає, що механізм забезпечення прав і свобод 

людини – це налагоджена система правових інструментів та засобів, створених 

і закріплених державою для реального визначення та здійснення прав і свобод, 

регулювання процесів у зазначеній сфері через відповідні органи [276, c. 151]. 

Автори навчального посібника «Проблеми сучасної конституціоналістики» 

[269, с. 487] визначають поняття механізму забезпечення поліцією 

конституційних прав і свобод людини як комплекс взаємопов’язаних і 

взаємодіючих умов та засобів, які створюють належні юридичні і фактичні 

можливості для повноцінного здійснення кожним своїх прав та свобод.  

З урахуванням визнання механізму забезпечення прав і свобод дитини 

інтегруючою складовою частиною механізму забезпечення прав і свобод 

людини, визначаємо зазначене поняття як комплекс взаємодіючих елементів, 

які створюють належні юридичні та фактичні можливості кожній дитині 
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прямо чи опосередковано здійснювати і реалізовувати свої права, свободи та 

інтереси. Зазначимо, що результатом функціонування правового механізму 

забезпечення прав і свобод дитини є правовий режим захищеності дитини. 

Аналіз наукових поглядів на структуру механізму забезпечення прав і 

свобод людини виявив існування вузького та широкого підходів до його 

розуміння. Науковці, які відстоюють вузьке розуміння зазначеного поняття, до 

його складу відносять: 1) норми права; 2) суб’єктів забезпечення; 3) гарантії 

забезпечення. Прихильники широкого підходу до складу зазначеного поняття, 

крім зазначених, також відносять: 1) правовий статус дитини; 2) принципи 

забезпечення; 3) юридичні факти; 4) правовідносини; 5) правореалізацію; 6) 

правозастосування; 7) акти правозастосування; 8) правосвідомість; 9) правову 

культуру учасників правовідносин тощо. На нашу думку, найбільш зважену 

позицію у питанні структури механізму забезпечення прав і свобод людини 

займає І.О. Ієрусалімова, відносячи до зазначеного поняття: 1) норми права; 2) 

умови, засоби та гарантії реалізації прав і свобод людини [117, c. 98]. 

Погоджуючись у цілому із запропонованим баченням, зауважимо, що 

обов’язковою складовою будь-якого механізму, призначеного для регулювання 

суспільних відносин, є суб’єкти, наділені повноваженнями у сфері їх реалізації. 

Відтак, пропонуємо доповнити зазначений перелік зазначеним елементом. 

Приєднуємося до думки про те, що кожний з елементів зазначеного механізму 

займає у його конструкції чітко визначене місце, взаємодіє з іншими, а той чи 

інший «набір» елементів обумовлюється сферою реалізації правовідносин і 

галуззю регулювання [167, c. 394].  

Розкриттю змісту поняття «механізм забезпечення прав і свобод дитини» 

допоміг пошук відповідей на питання про призначення та сферу дії зазначеного 

механізму. Нами встановлено, що з функціональної точки зору механізм 

забезпечення прав і свобод дитини складають: 1) механізм реалізації прав і 

свобод дитини; 2) механізм охорони прав і свобод дитини; 3) механізм захисту 

прав і свобод дитини; 4) механізм гарантій забезпечення прав і свобод дитини; 

5) механізм юридичної відповідальності за порушення прав і свобод дитини. За 
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способом (сферою) реалізації та характером (галуззю) правових норм, які 

покладено в їх основу, доцільно виділяти: 1) конституційно-правовий; 2) 

міжнародно-правовий; 3) кримінально-правовий; 4) цивільно-правовий; 5) 

адміністративно-правовий механізми забезпечення прав і свобод дитини.  

Дослідження механізму адміністративно-правового забезпечення прав і 

свобод дитини НП України необхідно здійснювати з урахуванням наступних 

важливих зауважень. По-перше, під поняттям адміністративно-правового 

забезпечення зазвичай розуміють здійснюване державою за допомогою 

спеціального адміністративного механізму упорядкування суспільних відносин, 

їх юридичне закріплення, охорону, реалізацію і розвиток. По-друге, 

адміністративно-правове забезпечення прав і свобод дитини у теорії 

адміністративного права традиційно розглядається як інтегрована частина 

адміністративно-правого забезпечення прав і свобод людини. По-третє, 

оскільки адміністративне право є галуззю права, покликаною регламентувати 

суспільні відносини у сфері державного управління, то саме адміністративне 

право регулює порядок застосування суб’єктами владних повноважень 

(зокрема, НП України) при виконанні ними завдань у сфері забезпечення прав 

дитини норм інших галузей права. По-четверте, у процесі забезпечення прав і 

свобод дитини підрозділами і службами НП України виникають суспільні 

відносини, що регулюються нормами здебільшого адміністративного права. По-

п’яте, забезпечення прав і свобод дитини здійснюється підрозділами і 

службами НП України на основі визначених адміністративним правом 

повноважень та з використанням виключної компетенції у зазначеній сфері. 

Крім того, з метою забезпечення прав і свобод дитини, НП України може 

використовувати специфічні, притаманні лише їй, засоби, способи та методи, 

які також регламентуються нормами адміністративного права.  

Зазначене обумовлює пріоритетні позиції адміністративно-правового 

забезпечення з-поміж інших засобів забезпечення прав і свобод дитини 

підрозділами і службами НП України.  
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Для формування поняття механізму адміністративно-правого 

забезпечення прав і свобод дитини НП України скористаємося науковими 

здобутками у питанні розробки поняття механізму адміністративно-правового 

забезпечення прав і свобод людини. У широкому розумінні зазначене поняття 

розглядається як процес адміністративно-правового забезпечення прав і свобод 

людини органами публічного адміністрування; у вузькому – як сукупність 

правових і організаційних засобів, що реалізуються органами публічного 

адміністрування та спрямовані на регулювання переважно адміністративних 

правовідносин у зазначеній сфері [115, c. 48].  

Відповідно, існують різні визначення поняття адміністративно-правового 

механізму забезпечення прав і свобод людини (дитини). Так, І.О. Ієрусалімова 

визначає механізм адміністративно-правого забезпечення прав і свобод людини 

як систему засобів, що є складовою впливу елементів галузі адміністративного 

права на суспільні відносини, та встановлені її нормами гарантії реалізації прав 

і свобод людини [117].  

На думку Т.Г. Корж-Ікаєвої, механізм адміністративно-правового 

забезпечення прав і свобод неповнолітніх – це цілісна система адміністративно-

правових норм та структурно взаємопов’язаних суб’єктів адміністративно-

правового забезпечення, які створюють надійні умови для гарантованого 

здійснення реалізації, охорони, захисту та відновлення порушених прав і 

свобод неповнолітніх [150].  

Вище зазначалось, що діяльність НП України у сфері забезпечення прав і 

свобод дитини реалізується переважно у межах адміністративних 

правовідносин. Підтвердженням цього можуть слугувати наступні виявлені 

факти: 1) значна частина особового складу НП України виконує переважно 

адміністративні функції; 2) повноваження підрозділів і служб НП України у 

сфері забезпечення прав і свобод дитини встановлюються та забезпечуються 

здебільшого нормами адміністративного права; 3) адміністративний характер 

діяльності НП України щодо забезпечення прав і свобод дитини проявляється у 
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нормативно закріплених обов’язках щодо їх охорони і захисту, попередження 

та припинення правопорушень.  

З урахуванням викладеного, адміністративно-правове забезпечення прав 

і свобод дитини Національною поліцією України – це здійснюваний її 

підрозділами та службами за допомогою спеціального адміністративного 

механізму та у межах визначеної компетенції вплив на суспільні відносини з 

метою захисту, охорони та відновлення прав і свобод дитини, а також 

профілактики та припинення їх порушень.  

Сутність адміністративно-правового забезпечення прав і свобод дитини 

Національною поліцією України, на нашу думку, може бути розкрито через 

виділення ознак зазначеного поняття, а саме: 1) адміністративно-правове 

забезпечення НП України прав і свобод дитини є одним із видів 

правозабезпечувальної діяльності держави; 2) об’єктом забезпечення слугують 

права і свободи дитини; 3) воно здійснюється суб’єктом спеціальної 

компетенції – НП України – та реалізується через особливий правовий 

механізм; 4) метою забезпечення є – захист, охорона, відновлення прав і свобод 

дитини, а також профілактика та припинення їх порушень.  

Таким чином, механізм адміністративно-правового забезпечення прав і 

свобод дитини Національною поліцією України – це структурно 

взаємопов’язана сукупність правових та організаційних засобів, що 

застосовуються підрозділами та службами НП України у процесі реалізації 

закріплених за ними повноважень у зазначеній сфері, і спрямовані на 

регулювання правовідносин, предметом яких є права, свободи та інтереси 

дитини.  

Репрезентовані вище результати дослідження забезпечення прав і свобод 

дитини та його механізму будуть використані для аналізу адміністративно-

правового статусу НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини у 

розділі 2 дисертації.  
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Висновки до розділу 1 

1. У результаті вивчення історії прав дитини встановлено, що у якості 

юридичної категорії права дитини почали закріплюватися у національних 

правових системах на початку ХХ ст.; формування сучасної системи захисту 

прав і свобод дитини відбувалося шляхом міжнародної співпраці держав у 

зазначеній сфері та здійснювалося поетапно: 1) 1923-1945 рр. (становлення) – 

створення Міжнародної спілки захисту дітей (1923), прийняття Женевської 

декларації прав дитини (1925); 2) 1945-середина 60-х рр (інституційне 

оформлення) – створення ООН і ЮНІСЕФ, прийняття Загальної декларації прав 

людини (1948), Європейської конвенції захисту прав людини і основних свобод 

(1950), Декларації про права дитини (1959); 3) середина 60-х рр. – до 1989 р. 

(розвиток і поглиблення) – об’єднавчі процеси в Європі, прийняття 

Міжнародного Пакту про громадянські і політичні права, Міжнародного пакту 

про соціально-економічні і культурні права (1966), Заключного акту НБСЄ 

(1975); 4) починаючи з 1989 р. – прийняття Конвенції про права дитини (1989), 

інституційне оформлення галузі міжнародного права прав дитини. Прийняття 

Стратегії РЄ з прав дитини на період 2016-2021 рр. обумовлює новий етап 

розвитку міжнародного співробітництва у зазначеній галузі. 

2. Дитина – це людська істота віком від народження до припинення 

неповноліття, яка потребує особливого захисту та піклування, володіє 

більшістю прав та свобод людини, за виключенням обсягу повної цивільної 

дієздатності, і у межах свого правового статусу прямо чи опосередковано є 

учасником суспільних відносин. Вік дитинства – від народження до 18-ти років.  

Правовий статус дитини – це юридично зафіксоване становище дитини, 

що враховує її особливості як суб’єкта правовідносин та має вираження у 

сукупності її прав, свобод, інтересів, обов’язків та відповідальності.  

3. Права дитини – це система соціальних, економічних, культурних та 

інших можливостей, обумовлених особливостями розвитку дитини, які 

визнаються за людиною від народження до повноліття, базуються на 

принципах природності, пріоритетності, автономності, закріплюються на 
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міжнародному та національному рівні, гарантуються державою та іншими 

суб’єктами правовідносин і мають особливий механізм реалізації та захисту. 

Права дитини поділяються на особисті (громадянські), політичні, соціальні, 

економічні, культурні. Свободи дитини – це закріплені у законодавстві та 

гарантовані державою суб’єктивні можливості дитини самовизначатися, 

реалізовуватися у звільненій від державного регулювання сфері життя, обирати 

відповідно до своїх інтересів і потреб розвитку певний вид та міру суспільно 

значущої поведінки. Інтереси дитини – це потенційний мотив і можливість 

реалізації дитиною чи іншим суб’єктом об’єктивно обумовлених, визнаних 

соціумом та закріплених на законодавчому і міжнародному рівні потреб, які 

враховують індивідуальність дитини та пов’язані з її виживанням, захистом, 

розвитком, соціалізацією шляхом активної участі у житті суспільства.  

4. Забезпечення прав і свобод дитини – це здійснення державою за 

допомогою сукупності правових норм, приписів та засобів процесу 

упорядкування суспільних відносин щодо їх юридичного закріплення, 

реалізації, охорони, захисту і відновлення. Завдання забезпечення прав і свобод 

дитини покладається в Україні на систему органів державної влади, серед яких 

визначене коло повноважень закріплено за НП України, і реалізується у 

контексті здійснення державної ювенальної політики. Зміст процесу 

забезпечення прав і свобод дитини службами і підрозділами НП України 

реалізується у її діях щодо: а) сприяння реалізації прав і свобод дитини; б) їх 

охорони; в) їх захисту. У структурно-функціональному аспекті процес 

забезпечення здійснюється у межах: а) інституційного; б) нормативного; 

в) організаційного; г) ресурсного рівнів (підсистем, видів) забезпечення.  

5. Існує цілісний синергетичний зв’язок між елементами системи 

забезпечення прав і свобод дитини, який проявляється у особливому порядку їх 

взаємодії. Взаємозв’язки між елементами, що складають рівні (види) 

забезпечення прав і свобод дитини об’єднуються у межах поняття механізму 

забезпечення прав і свобод дитини.  
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Правовий механізм забезпечення прав і свобод дитини – це комплекс 

взаємодіючих елементів, які створюють належні юридичні та фактичні 

можливості кожній дитині прямо чи опосередковано здійснювати і 

реалізовувати свої права, свободи та інтереси. Зі структурно-інституційної 

точки зору механізм забезпечення прав і свобод дитини складають: а) норми 

права; б) суб’єкти забезпечення; в) умови та засоби здійснення; г) правові 

гарантії реалізацій прав і свобод дитини.  

У структурно функціональному розумінні елементами зазначеного 

поняття є: а) механізми реалізації, охорони та захисту прав і свобод дитини; б) 

механізм гарантій забезпечення прав і свобод дитини; в) механізм юридичної 

відповідальності за порушення прав і свобод дитини.  

6. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод дитини НП 

України – це здійснюваний підрозділами та службами НП України у межах 

визначеної компетенції і за допомогою спеціального адміністративного 

механізму вплив на суспільні відносини з метою захисту, охорони та 

відновлення прав і свобод дитини, а також профілактика та припинення їх 

порушень.  

Адміністративно-правове забезпечення НП України прав і свобод дитини 

є одним із видів правозабезпечувальної діяльності держави. Об’єктом 

забезпечення слугують права і свободи дитини. Метою адміністративно-

правового забезпечення прав і свобод дитини НП України є захист, охорона, 

відновлення прав і свобод дитини, а також профілактика та припинення їх 

порушень.  

7. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод 

дитини НП України – це структурно взаємопов’язана сукупність правових та 

організаційних засобів, що застосовуються підрозділами та службами НП 

України у процесі реалізації закріплених за ними повноважень і спрямовані на 

регулювання правовідносин у зазначеній сфері.  
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РОЗДІЛ 2 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОИЙ СТАТУС СЛУЖБ ТА ПІДРОЗДІЛІВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ 

І СВОБОД ДИТИНИ 

 

2.1. Зміст адміністративно-правового статусу Національної поліції України як 

суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини 

 

Одним із суб’єктів забезпечення прав і свобод дитини в Україні є НП 

України – центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству 

шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 

підтримання публічної безпеки та порядку.  

Реалізація мети дисертації передбачає з’ясування змісту категорій 

«статус», «правовий статус», «адміністративно-правовий статус» та 

формування на цій основі визначення поняття «адміністративно-правовий 

статус НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини».  

Правовий та адміністративно-правовий статус правоохоронних органів 

ґрунтовно досліджували у свої працях М.М. Алексейчук, О.О. Бандурка, 

О.О. Бригінець, В.В. Галунько, В.В. Гарбузов, А.П. Головін, С.М. Гусаров, 

С.В. Діденко, В.К. Колпаков, В.В. Конопльов, О.В. Кузьменко, 

О.В. Негодченко, Ю.В. Сіроштан та ін. Проте, у контексті реформування 

системи МВС, зазначена проблематика порушується лише у поодиноких 

розробках [14; 44; 45; 47; 73; 101; 214].  

Загалом поняття «статус» походить від латинського терміну «status», що 

означає стан, становище, правове становище громадянина чи юридичної особи.  

Великий юридичний тлумачний словник трактує зазначене поняття як 

правове становище суб’єкта права, що характеризується і визначається його 

організаційно-правовими формами, статутом, свідоцтвом про реєстрацію, 
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правами та обов’язками, відповідальністю, повноваженнями, які випливають із 

законодавчих нормативно-правових актів [22, c. 601]. Відповідно до Великого 

тлумачного словника сучасної української мови, статус – це правове становище 

громадян, державних і громадських органів, міжнародних організацій [30, 

с. 1387]. У Юридичній енциклопедії зазначено, що, по-перше, статус – це 

правове становище, сукупність прав і обов’язків фізичної та юридичної особи, а 

правовий статус – це сукупність прав і обов’язків фізичних та юридичних осіб, 

які визначаються Конституцією України, законами та іншими нормативно-

правовими актами, міжнародними договорами, ратифікованими Верховною 

Радою України. По-друге, у концентрованому вигляді правовий статус 

відображається у законах, положеннях, статутах, інших нормативно-правових 

актах про ці органи, підприємства, установи і організації [325, c. 30-32].  

Аналіз наукової літератури доводить існування різних поглядів на 

розуміння поняття правового статусу та його зміст. Так, на думку 

О.О. Бандурки, правовий статус органу державної влади – це сукупність його 

повноважень юридично-владного характеру, реалізація яких забезпечує 

виконання покладених на нього завдань [11, с. 23]. Професор А.Т. Комзюк 

вважає, що дослідження правового статусу державного органу передбачає 

вивчення таких питань, як: 1) місце органу у загальній системі виконавчої 

влади; 2) рівень і форми правового регулювання; 3) межі відання (сфера 

суспільних відносин, які регулюються зазначеним органом); 4) система 

об’єктів, які йому підпорядковані; 5) коло покладених на нього завдань; 6) 

права і обов’язки (правомочності) його посадових осіб; 7) міра можливої 

поведінки органу, його посадових осіб при виконанні ними своїх функцій 

(права); 8) міра їх обов’язкової поведінки (обов’язки) [142, c. 63].  

Науковці О.С. Передерій та Є.І. Григоренко [214] головними елементами 

правового статусу суб’єкта вважають його права і обов’язки; похідними – 

гарантії здійснення прав та обов’язків; юридичну відповідальність; обмеження, 

які на нього покладаються та ін.  
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Вивчення питання класифікації правового статусу того чи іншого органу 

влади засвідчило, що у літературі найчастіше виділяють: 1) загальний правовий 

статус, який характеризує становище суб’єкта в системі інших державних 

органів та призначення у державному механізмі; 2) галузевий правовий статус, 

який визначає його становище у конкретному виді (галузі) правовідносин; 3) 

спеціальний правовий статус, призначений для ідентифікації відповідного 

органу у якості суб’єкта конкретних правовідносин у визначений проміжок 

часу з конкретним суб’єктом [14, c. 41].  

Таким чином, адміністративно-правовий статус НП України є різновидом 

її галузевого правового статусу і характеризує зазначений орган у якості 

суб’єкта адміністративних правовідносин. Як слушно зауважує С.В. Діденко, 

поняття «правовий статус» охоплює за своїм змістом місце в системі державних 

органів конкретного суб’єкта, який безпосередньо здійснює регулюючий вплив 

у конкретній сфері суспільного життя на основі своєї компетенції, а 

«адміністративно-правовий статус» – це більш конкретне поняття, яке охоплює 

своїм змістом певні складові елементи, за допомогою яких з’являється 

можливість дослідити місце певного суб’єкта в системі регулюючого впливу з 

боку держави на певні суспільні відносини [73, c. 89]. 

Як і у питаннях поняття та змісту правового статусу, у питаннях поняття 

та змісту адміністративно-правового статусу немає одностайності. Зокрема, 

Т.О. Коломоєць вважає, що адміністративно-правовий статус – це сукупність 

суб’єктивних прав та обов’язків, закріплених нормами адміністративного права 

за певним органом, і що обов’язковою ознакою набуття суб’єктом 

адміністративно-правового статусу є наявність у нього конкретних 

суб’єктивних прав і обов’язків, які реалізуються у рамках адміністративних 

правовідносин та поза ними [139, с. 64]. Професор С.Г. Стеценко трактує 

поняття адміністративно-правового статусу [органу публічної адміністрації] як 

сукупність прав, обов’язків та гарантій їх реалізації, визначених у нормативних 

актах [296, с. 90]. Д.В. Сіверін [286] до переліку елементів адміністративно-

правового статусу [органів державної виконавчої служби України] відносить: 1) 
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мету діяльності; 2) завдання; 3) функції; 4) принципи діяльності; 5) правові 

приписи, що регламентують порядок утворення, реорганізацію, ліквідацію 

органу, його структуру, лінійну і функціональну підпорядкованість; 6) 

компетенцію; юридичну відповідальність працівників.  

Схожу думку щодо компонентів адміністративно-правового статусу 

органу державної влади висловлює О.О. Бригінець, виділяючи, зокрема, такі з 

них: 1) цільовий блок (принципи; цілі; завдання та функції); 2) структурно-

організаційний блок (регулювання порядку організації та діяльності; офіційні 

символи; лінійна та функціональна підпорядкованість); 3) компетенційний блок 

(сукупність владних повноважень стосовно прав та обов’язків, які пов’язані із 

здійсненням влади, участю в управлінських відносинах; право видавати певні 

нормативні акти; підвідомчість; правове закріплення об’єктів, предметів, справ, 

на які поширюються владні повноваження [25]).  

На думку В.В. Гарбузова, адміністративно-правовий статус [підрозділів 

внутрішньої безпеки НП України] складають: 1) мета діяльності суб’єкта; 2) 

його завдання; 3) компетенція; 4) відповідальність [44, c. 8]. 

Завдання з’ясування змісту поняття «адміністративно-правовий статус 

НП України» обумовлює звернення до теоретичних надбань вітчизняних 

науковців із проблематики адміністративно-правового статусу органів і 

підрозділів внутрішніх справ. Так, на думку С.М. Гусарова, адміністративно-

правовий статус ОВС – це врегульоване сукупністю адміністративно-правових 

норм юридичне становище, що передбачає реалізацію компетенції їхніх 

підрозділів і посадових осіб із охорони правопорядку, забезпечення прав та 

свобод громадян і безпеки у суспільстві [65, с. 96]. М.М. Алексейчук [9, c. 10] 

та А.П. Головін [52], досліджуючи адміністративно-правовий статус міліції 

громадської безпеки, сходяться на тому, що під зазначеним поняттям слід 

розуміти врегульоване сукупністю норм адміністративного права юридичне 

становище зазначеного суб’єкта щодо реалізації компетенції його апарату, 

служб і підрозділів у сфері охорони громадського порядку, забезпечення прав і 

свобод громадян та безпеки в суспільстві. 
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Прийняття Закону України «Про Національну поліцію» [252] та 

підзаконних нормативно-правових актів [244; 246; 254; 266] юридично 

оформило становлення адміністративно-правового статусу НП України як 

органу, наділеного повноваженнями у сфері забезпечення прав і свобод дитини. 

Аналіз положень основних нормативно-правових актів з питань 

організації і діяльності НП України дозволяє виділити характерні риси 

зазначеного суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини: 1) НП України має 

широке коло виключних (зокрема, адміністративних) повноважень у зазначеній 

сфері, що обумовлюються специфікою мети її діяльності та завданнями; 2) 

виконуючи свої завдання шляхом реалізації визначеної компетенції, служби та 

підрозділи НП України вступають у адміністративні правовідносини з іншими 

суб’єктами; 3) організація діяльності служб і підрозділів НП України у 

зазначеній сфері здійснюється на основі норм права, переважна більшість з 

яких є адміністративними; 4) у комплексі, зазначені норми регламентують 

цільовий, організаційний та компетенційний аспекти діяльності НП України.  

Отже, адміністративно-правові норми, що регламентують цілі, 

організацію та компетенцію НП України у адміністративних правовідносинах у 

сфері забезпечення прав і свобод дитини, у сукупності визначають її 

адміністративно-правовий статус.  

Таким чином, адміністративно-правовий статус НП України як 

суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини – це законодавчо урегульована 

система елементів цільового, організаційного та компетенційного характеру, 

які визначають її правове становище в адміністративних правовідносинах, що 

мають місце у процесі її діяльності у зазначеній сфері. Елементами 

адміністративно-правового статусу НП України як суб’єкта забезпечення прав і 

свобод дитини є переважно адміністративно-правові норми, які визначають та 

закріплюють: у межах цільового блоку – мету, цілі, принципи діяльності НП 

України; у межах організаційного блоку – структуру НП України, її служб та 

підрозділів, їх організаційне підпорядкування; контроль за організацією і 

діяльністю; спеціальні процедури, форми і методи діяльності; у межах 
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компетенційного блоку – завдання; функції; права, обов’язки та 

відповідальність посадових осіб НП України у зазначеній сфері. 

Зміст адміністративно-правового статусу НП України як суб’єкта 

забезпечення прав і свобод дитини закріплюється у нормативно-правових актах 

з питань її організації і діяльності, зокрема: у Законах України «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 р. [252], «Про центральні органи 

виконавчої влади» від 17.03.2011 р. [268], «Про демократичний цивільний 

контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» 

[254], «Про національну безпеку» від 21.06.2018 р. [251], «Про Дисциплінарний 

статут Національної поліції України» від 15.03.2018 р. [232], «Про оперативно-

розшукову діяльність» від 18.02.1992 р. [253]; у Постановах КМУ « Про 

утворення деяких територіальних органів Міністерства внутрішніх справ» від 

20.05.2015 р. [266], «Про затвердження Положення про Міністерство 

внутрішніх справ України» від 28.10.2015 р. [244], «Про затвердження 

Положення про Національну поліцію» від 28.10.2015 р. [245]; у Наказах МВС 

України «Про затвердження Положення про патрульну службу МВС» від 

02.07.2015 р. № 796 [246], «Про затвердження Інструкції з організації діяльності 

дільничних офіцерів поліції» від 28.07.2017 р. № 650 [235], «Про затвердження 

Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських» від 17.11.2015 

№ 1465 [240], «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення в органах поліції» від 06.11.2015 р. № 1376 

[237] та ін. 

Дослідження цільового блоку адміністративно-правового статусу НП 

України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини передбачає з’ясування 

стану нормативного закріплення мети, цілей, принципів її організації і 

діяльності.  

У загальноприйнятому розумінні мета – це ідеальний та попередньо 

визначений результат людської діяльності, спрямований на перетворення 

дійсності відповідно до усвідомленої потреби [183, с. 151]. У теорії управління 

мета діяльності державного органу розглядається переважно як довгострокова 
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нормативна орієнтація, що визначається у статутному документі та виражається 

у неперервному вирішенні завдань, які постають перед цим органом. Процес 

досягнення мети, таким чином, реалізується через виконання публічно-

правових функцій (тобто, процесу управління), а посередником між завданнями 

і очікуваним результатом (метою) управління виступає управлінська функція як 

практична діяльність на шляху реалізації цих завдань [130, с. 22].  

Характеризуючи мету діяльності НП України як суб’єкта забезпечення 

прав і свобод дитини, слід наголосити на тому, що, по-перше, мета діяльності 

НП України у зазначеній сфері обумовлюється результатом, якого хоче досягти 

держава, наділяючи НП України відповідними функціями та повноваженнями, і 

на досягнення якого спрямована її діяльність; по-друге, зазначена мета 

визначається місцем і роллю НП України у системі державних органів, 

наділених повноваженнями у сфері забезпечення прав і свобод дитини; по-

третє, вона конкретизується цілями діяльності.  

З урахуванням положень Закону України «Про Національну поліцію» 

[252], метою НП України у сфері забезпечення прав і свобод дитини є: 1) 

організація та забезпечення політики держави щодо забезпечення прав і свобод 

дитини, інтересів суспільства та держави; 2) протидія злочинності; 3) 

підтримання публічної безпеки; 4) надання у межах, визначених законом, 

послуг особам, зокрема, дітям. Цілі НП України у зазначеній сфері полягають у 

виконанні конкретних поставлених задач з тим, щоб досягти стану 

якнайкращого забезпечення прав і свобод дитини. До цільового блоку 

адміністративно-правового статусу НП України як суб’єкта забезпечення прав і 

свобод дитини віднесено також її принципи.  

Загальні принципи діяльності НП України закріплено у законах України 

«Про Національну поліцію» [252], «Про національну безпеку» [251], «Про 

демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і 

правоохоронними органами держави» [231] та ін. Незважаючи на те, що 

проблематику принципів діяльності ОВС ґрунтовно розробляли, зокрема, 

О.А. Банчук [12], О.І. Волокітенко [38], В.В. Волоско [39], В.Л. Грохольський 
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[60], Д.С. Денисюк [69], А.А. Дмитрієв [74], Я.М. Когут [134], С.М. Лелет [170], 

Х.П. Ярмакі [326] та ін., принципи діяльності НП України як суб’єкта 

забезпечення прав і свобод дитини є предметом лише поодиноких наукових 

розвідок [93].  

Великий тлумачний словник сучасної української мови термін «принцип» 

тлумачить як основне вихідне положення якої-небудь наукової системи чи 

ідеологічного напряму [30, с. 1125]. У юридичній науці принципи певної 

діяльності найчастіше розуміються як вихідні, основні засади, керівні 

настанови, що встановлюють найважливіші правила, за якими вона 

організовується та здійснюється [74, с. 166]. В основі узагальненого розуміння 

принципів правоохоронної діяльності лежить бачення у них об’єктивних 

відправних засад, незаперечних вимог, що стоять перед суб’єктами здійснення 

правової охорони, виражають найважливіші закономірності цього типу 

відносин і відрізняються універсальністю, вищою імперативністю, загальною 

значимістю та стабільністю [39].  

У теорії адміністративного права НП України позиціонується як орган, 

що здійснює переважно поліцейську діяльність. Правову природу поліцейської 

діяльності найповнішим чином, на нашу думку, розкрив К.С. Бєльський, 

трактуючи її як особливий вид державно-управлінської діяльності, 

спрямований на охорону громадського порядку і забезпечення громадської 

безпеки, та пов’язаний із застосуванням державного примусу. Принципи 

поліцейської діяльності визначаються К.С. Бєльським як основні усталені 

положення, що покликані забезпечувати стабільність та ефективність 

функціонування адміністративного (поліцейського) апарату [18, с. 40]. Автори 

навчального посібника «Проблеми сучасної конституціоналістики» визначають 

принципи діяльності поліції як основні положення, якими керуються відповідні 

органи, а також посадові особи НП України у виконанні поставлених перед 

ними завдань, і які охоплюють об’єктивно сформовані закономірності, традиції, 

правові норми та етичні правила, що поступово усталилися у сфері 

поліцейської діяльності та покликані забезпечувати стабільність і ефективність 
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функціонування поліцейського апарату [269, с. 491]. Таким чином, принципи 

діяльності НП України характеризуються тим, що вони: 1) є імперативними та 

основоположними, тому їх закріплено у законодавстві; 2) зумовлені існуючими 

потребами адміністративного (поліцейського) управління та відображають 

сутність діяльності НП України; 3) покликані забезпечувати стабільність та 

ефективність функціонування адміністративного (поліцейського) апарату; 

4) мають відповідати засадам гуманізму і демократичного розвитку.  

З урахуванням викладеного, принципи діяльності НП України у сфері 

забезпечення прав і свобод дитини – це чітко визначені, науково обґрунтовані, 

взаємопов’язані імперативні керівні правила, на підставі яких здійснюється 

впорядкована діяльність НП України, її служб і підрозділів у зазначеній сфері.  

Закон України «Про Національну поліцію» закріплює такі принципи 

діяльності поліції: 1) верховенство права; 2) дотримання прав і свобод людини; 

3) законність; 4) відкритість та прозорість; 5) політична нейтральність; 6) 

взаємодія з населенням на засадах партнерства; 7) безперервність.  

Аналіз положень Закону у контексті завдань дисертації обумовлює кілька 

принципових зауважень. Перше стосується того, що закріплені у Законі 

принципи відображають лише зовнішній вектор зв’язків (поліція – населення), 

тобто, характеризують НП України як суб’єкт, наділений управлінськими 

(поліцейськими) повноваженнями, і не відображають внутрішній вектор 

зв’язків (усередині самої структури). Тобто, закріплені у Законі принципи є 

виключно принципами діяльності НП України, а принципи організації та 

управління не знайшли у ньому свого відображення (крім, хіба що, принципу 

громадського контролю над поліцією, якому присвячено окремий розділ 

Закону). Між тим, однією з вимог демократичного суспільства є вимога 

законодавчого закріплення засад організації та чітких процедур управління 

органом публічної адміністрації, яким, безумовно, є НП України. Друге 

зауваження полягає у тому, що система закріплених у Законі принципів не 

відображає зміст (основні напрями) діяльності НП України. Інакше кажучи, 

характер принципів є надто загальним, що робить їх придатними для 
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закріплення статусу будь-якого іншого органу публічної адміністрації. Проте, 

повноваження поліції у галузі публічного адміністрування є настільки 

специфічними, що це в обов’язковому порядку відображається у змісті 

сучасних міжнародно-правових стандартів поліцейської діяльності [277; 278]. 

Вивчення відповідної літератури [7; 16; 39; 64; 164] виявило традицію 

розподілу керівних принципів діяльності/втручання поліції на дві основні 

групи: 1) загальні; 2) спеціальні (ситуаційні), які слугують основою практичної 

реалізації поліцейськими їх обов’язків у межах компетенції за напрямом 

діяльності. Суттєвим недоліком Закону вважаємо те, що у його змісті принципи 

діяльності НП України у сфері забезпечення прав і свобод дитини не знайшли 

свого відображення, як і у тексті основного документу, що регламентує 

діяльність НП України у зазначеній сфері – «Інструкції з організації та 

діяльності підрозділів ювенальної превенції НП України» [236]. Резюмуючи 

викладене, робимо висновок про необхідність закріплення на законодавчому рівні 

принципів діяльності НП України у сфері забезпечення прав і свобод дитини та 

розмежування у профільному Законі принципів організації НП України та 

принципів її діяльності.  

У результаті вивчення стану закріплення елементів організаційного блоку 

адміністративно-правового статусу НП України як суб’єкта забезпечення прав і 

свобод дитини, що здійснювалося шляхом аналізу положень відповідних 

нормативно-правових актів та спеціальної літератури [44; 47; 74; 151; 212; 214], 

з’ясовано наступне:  

1. Відповідно до законодавства, структура НП України охоплює 

1) центральний орган управління поліцією; 2) територіальні органи поліції. В 

організаційному плані до складу центрального органу управління поліцією 

входять структурні підрозділи, які забезпечують діяльність керівника поліції, а 

також виконання покладених на поліцію завдань. Структуру центрального 

органу управління поліції затверджує керівник поліції за погодженням із 

Міністром внутрішніх справ. Територіальні органи поліції утворюються в АРК, 

областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах як 
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юридичні особи публічного права в межах граничної кількості й коштів, 

виділених на її утримання.  

Відносини підпорядкування регламентуються нормами про те, що 

територіальні органи утворює, ліквідовує та реорганізовує КМУ на підставі 

пропозицій керівника поліції. Керівники територіальних органів поліції 

призначаються на посади та звільняються з посад керівником поліції за 

погодженням з Міністром внутрішніх справ України. Безпосереднє керівництво 

поліцією здійснює керівник поліції (Голова). Керівник поліції: очолює поліцію 

та здійснює керівництво її діяльністю; забезпечує виконання покладених на неї 

завдань; у межах компетенції організовує та контролює виконання поліцією 

Конституції та законів України, актів Президента України, актів КМУ; виконує 

інші повноваження, покладені на нього Законом [252]. 

2. У складі НП України функціонують: кримінальна поліція, патрульна 

поліція, органи досудового розслідування, поліція охорони, спеціальна поліція, 

поліція особливого призначення. У системі поліції можуть утворюватися 

науково-дослідні установи та установи забезпечення [252].  

3. Спеціальні процедури конкурсного добору на службу в поліції та /або 

на зайняття вакантної посади регламентуються ст. ст. 47-58 Закону України 

«Про Національну поліцію» [252] та Типовим порядком проведення конкурсу 

на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади, затвердженим Наказом 

МВС України від 25.12.2015 р. № 1631 [304].  

4. До організаційного блоку адміністративно-правового статусу НП як 

суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини нами також віднесено форми і 

методи її діяльності, які будуть досліджені у п. 2.3 дисертації. 

Узагальнюючи результати дослідження організаційного блоку 

адміністративно-правового статусу НП України як суб’єкта забезпечення прав і 

свобод дитини, наголосимо, що чинне законодавство закріплює систему і 

структуру НП України у найзагальнішому, схематичному вигляді. Більш того, 

структура, яка фактично існує, не зовсім корелюється із змістом ст. 13 Закону. 

Зокрема, у Законі не йдеться про поліцію превентивної діяльності, до складу 
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якої входить служба ЮП. На нашу думку, зазначене потребує уточнення 

відповідної статті Закону.  

Крім того, Закон не визначає повноважень структурних одиниць НП 

України, що робить незрозумілим їх призначення. Зокрема, з тексту Закону не є 

зрозумілим, чим мають займатися такі підрозділи, як «спеціальна поліція» та 

«поліція особливого призначення», і чим ці поняття відрізняються? На нашу 

думку, існування у демократичному суспільстві будь-якого державного органу, 

який визначається як «спеціальний», неможливе без чітко прописаних норм про 

його мету, цілі, завдання, функції, підпорядкування, компетенцію – тобто, 

елементів, які у сукупності складають поняття адміністративно-правового 

статусу. Проте, нині в Україні діють кілька десятків підрозділів спеціальної 

поліції, включно зі спецбатальйонами, статус яких у законодавстві не 

прописано. Вважаємо, що такий стан речей є неприпустимим, і наголошуємо на 

необхідності удосконалення законодавства у зазначеній сфері суспільних 

відносин.  

Дослідження компетенційного блоку адміністративно-правового статусу 

НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини полягало у 

здійсненні аналізу законодавства на предмет закріплення у ньому завдань, 

функцій НП України у зазначеній сфері, а також прав, обов’язків та 

відповідальності її посадових осіб. У результаті з’ясовано наступне:  

1. Завдання будь-якого органу державної влади є похідними від його 

мети, конкретизують останню та визначають засоби її досягнення. Зміст 

завдань НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини 

обумовлюється конкретними проблемами у зазначеній сфері, які мають бути 

вирішені шляхом надання поліцейських послуг. Основні завдання НП України 

закріплено у Законі України «Про Національну поліцію» [252] та Постанові 

КМУ від 28.10.2015 р. № 877 «Про затвердження Положення про Національну 

поліцію» [245]. Зокрема, відповідно до ст. 2 Закону, основним завданням 

поліції є надання поліцейських послуг у сферах: 1) забезпечення публічної 

безпеки і порядку; 2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів 
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суспільства та держави; 3) протидія злочинності; 4) надання у межах, 

визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, 

соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої 

допомоги. У п. 3 Положення основними завданнями НП України визначено: 

1) реалізація державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод 

людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання 

публічної безпеки і порядку; 2) внесення на розгляд Міністра внутрішніх справ 

пропозицій щодо забезпечення формування державної політики в зазначених 

сферах; 3) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які 

з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних 

ситуацій потребують такої допомоги.  

Аналіз зазначених норм національного законодавства на предмет 

кореляції їх з іншими законодавчими нормами обумовлює кілька принципових 

зауважень. Зміст першого полягає у тому що, як можна зрозуміти з тексту ст. 2 

Закону [252], зазначені правовідносини відносяться до сфери поліцейських 

послуг. Між тим, відповідно до ч.2. ст. 2 Закону України «Про адміністративні 

послуги» [228], відносини у сферах досудового розслідування, оперативно-

розшукової діяльності, доступу до публічної інформації, провадження 

діяльності, пов’язаної із державною таємницею, набуття прав стосовно об’єктів, 

обмежених у цивільному обігу, не є адміністративними послугами. Наступне 

зауваження полягає у тому, що формулювання основних завдань НП України у 

Законі та Положенні не співпадають, а саме: відбувається підміна поняття 

«надання поліцейських послуг» (у Законі) на поняття «реалізація державної 

політики» (у Положенні). Якщо взяти до уваги інші різночитання Закону і 

Положення (наприклад, закріплення у Положенні терміну «публічний порядок» 

замість закріпленого у Законі терміну «громадський порядок» та ін.), то 

приходимо до висновку про некоректність та нечіткість адміністративно-

правових норм, які закріплюють завдання НП України у цілому та у сфері 

забезпечення прав і свобод дитини, зокрема.  
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Беручи до уваги зазначене, наголошуємо на необхідності викладення ч. 4 

ст. 2 Закону України «Про Національну поліцію» у наступній редакції: 

«надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з 

особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних 

ситуацій потребують такої допомоги, у. т. ч., дітям», а також на необхідності 

внесення аналогічних змін у ч. 3 п. 3 Положення. 

2. У загальному плані функції – це зовнішній прояв властивостей будь-

якого об’єкта у певній системі відносин; властивість системи і окремих її 

елементів, що виявляється у дії; будь-яка дія, що сприяє збереженню і розвитку 

досягнутого стану; роль, яку певний соціальний інститут виконує щодо потреб 

соціальної системи [215, с. 199]. Серед науковців у галузі адміністративного 

права переважає погляд на функції [органів державної влади] як на основні 

напрями їх діяльності, у яких виявляється їхня сутність і призначення у 

державному механізмі. [328, с. 63]. У текстах нормативно-правових актів 

поняття «функції» не є поширеним, до того ж, функції часто «перехрещуються» 

із поняттями «завдання» та «компетенція». Саме на це звертає увагу 

Д.І. Бородін, коли пише, що в одному випадку законодавець під функціями 

пропонує розуміти призначення державного органу, його роль у структурі 

державного апарату, коло проблем, які він покликаний вирішити; в іншому ж – 

функції розуміються як певний алгоритм дій, які державний орган має 

виконувати [23]. Аналізуючи подібну ситуацію, І.О. Сквірський звертає увагу 

на те, що функції та компетенція стосуються різних аспектів правового статусу 

державного органу: функція передбачає певний напрям діяльності, 

орієнтований на відповідний результат; компетенція ж означає юридичні 

можливості реалізації цієї діяльності [289, с. 169-170].  

На нашу думку, різниця між функціями та завданнями полягає у тому, що 

функції є засобом вирішення завдань. Сукупність прав і обов’язків органу при 

виконанні поставлених перед ним завдань становить його компетенцію.  

Аналіз основних нормативно-правових актів у сфері діяльності НП 

України також свідчить про подвійне значення досліджуваної категорії: 
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зокрема, і в Законі, і в Положенні законодавець не використовує поняття 

«функції», вживаючи у цьому значенні поняття «завдання» та «повноваження».  

Існують різні точки зору щодо класифікації функцій НП України. Так, 

О.С. Проневич виділяє наступні функції НП України: адміністративна 

(адміністративно-виконавча, виконавчо-примусова); оперативно-розшукова; 

кримінально-процесуальна (слідча); превентивно-соціальна (профілактично-

соціальна, соціально-сервісна); охоронна [273, с. 142-145]. С.Д. Ластович 

зазначає, що «поліцейські послуги» реалізуються у результаті таких функцій: 

адміністративна; комунікативна; оперативно-розшукова; виховна; кримінально-

процесуальна; профілактична; соціально-сервісна; охоронна [169]. Вважаємо, 

що з урахуванням завдань, поставлених перед НП України, така класифікація є 

слушною. Але не є зрозумілим, чому автор називає їх функціями «поліцейської 

діяльності», а не функціями поліції? Адже, як було з’ясовано вище, функції – це 

основні напрями здійснення діяльності з метою виконання поставлених задач.  

Найбільшою виваженістю та об’єктивністю у питанні класифікації 

функцій, на нашу думку, відрізняється наукова позиція Д.С. Денисюка, який 

пропонує виділяти такі функції НП України: 1) соціальна та сервісна; 2) 

превентивна та профілактична; 3) кримінально-процесуальна; 4) оперативно-

розшукова; 5) дозвільна; 6) охоронна; 7) матеріально-технічна; 8) функція 

міжнародного співробітництва; 9) функція інформаційного забезпечення; 

10) науково-методична; 11) кадрова; 12) функція соціально-правового захисту 

[70]. 

Пам’ятаючи про те, що правильне розуміння функцій органу публічної 

влади спрямовує його діяльність у русло виконання завдань і цілей його 

створення та існування [1, c. 231], звертаємо увагу на явний недолік зазначеної 

класифікації, який, на нашу думку, полягає у змішуванні зовнішнього і 

внутрішнього аспекту дій органу у процесі функціонування. Є очевидним, що 

деякі із зазначених функцій мають зовнішній вектор спрямування у системі 

зв’язків «поліція – суспільство», а деякі – спрямовані суто на забезпечення 

організації і діяльності самого органу.  
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Таким чином, окрім критерію змісту завдань, для класифікації функцій 

НП України пропонуємо застосовувати критерій сфери їх здійснення, і, 

відповідно, виокремлювати зовнішні та внутрішні функції. Зовнішніми 

функціями НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини, на нашу 

думку, є: 1) соціально-сервісна; 2) превентивно-профілактична; 3) 

адміністративна; 4) кримінально-процесуальна; 5) оперативно-розшукова; 6) 

дозвільна; 7) охоронна; 8) функція міжнародного співробітництва. Внутрішніми 

функціями НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини, на нашу 

думку, є: 1) матеріально-технічна; 2) функція інформаційного забезпечення; 3) 

науково-методична; 4) кадрова; 5) внутрішньо-організаційна; 6) контрольна; 

7) функція соціально-правового захисту співробітників.  

Зауважимо, що мета діяльності НП України у сфері забезпечення прав і 

свобод дитини найповніше розкривається через здійснення останньою своїх 

зовнішніх функцій.  

Зокрема, здійснюючи соціально-сервісну функцію у сфері забезпечення 

прав і свобод дитини, НП України у межах повноважень, передбачених 

законом: 1) організовує та здійснює заходи щодо рятування людей (дітей), 

забезпечення їх безпеки, охорони майна у разі стихійного лиха, аварій, пожеж, 

катастроф та ліквідації їх наслідків; 2) вживає всіх заходів для надання 

невідкладної, зокрема, домедичної і медичної допомоги особам (дітям), які 

постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, 

нещасних випадків, а також особам (дітям), які опинилися у ситуації, 

небезпечній для їх життя чи здоров’я; 3) вживає заходів для встановлення осіб 

(зокрема, дітей), які нездатні через стан здоров’я, вік або інші обставини 

повідомити інформацію про себе; 4) у межах компетенції, визначеної законом, 

здійснює контроль за додержанням вимог законів та інших нормативно-

правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, вживає заходів щодо запобігання 

дитячій бездоглядності, правопорушенням у дитячому середовищі, а також 

соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення 
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волі; 5) вживає заходів щодо припинення насильства у сім’ї; 6) бере участь у 

здійсненні заходів, спрямованих на соціальну адаптацію осіб, які звільнилися з 

місць позбавлення волі; 7) забезпечує безпеку взятих під захист осіб; 8) у межах 

повноважень, передбачених законом, надає соціальну і правову допомогу 

громадянам (дітям); 9) сприяє державним органам, підприємствам, установам 

та організаціям у виконанні покладених на них законом обов’язків тощо.  

Здійснюючи превентивно-профілактичну функцію, Національна поліція: 

1) виявляє причини та визначає умови, що сприяють учиненню кримінальних та 

адміністративних правопорушень, вживає заходів щодо їх усунення; 2) 

припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення; 3) уживає 

заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб 

(зокрема, дітей) і публічній безпеці, що виникли унаслідок учинення 

кримінального, адміністративного правопорушення; 4) вживає заходів щодо 

попередження насильства у сім’ї тощо.  

Зміст адміністративної функції полягає у тому, що НП України: 1) 

здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, 

приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх 

виконання; 2) доставляє у випадках і порядку, визначених законом, затримання 

осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які 

вчинили адміністративне правопорушення тощо.  

Здійснюючи кримінально-процесуальну функцію, НП України: 1) 

здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах 

визначеної підслідності; 2) здійснює своєчасне реагування на заяви та 

повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події; 3) 

здійснює заходи з контролю за місцезнаходженням осіб, які в установленому 

законом порядку зобов’язані носити електронні засоби контролю тощо.  

Оперативно-розшукова функція НП України полягає у тому, що 

Національна поліція: 1) розшукує осіб, які переховуються від органів 

досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання 

кримінального покарання, зникли безвісти, та інших осіб у випадках, 
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визначених законом; 2) у межах повноважень, передбачених законом, 

організовує та провадить оперативно-розшукову діяльність тощо.  

Дозвільна функція реалізується у компетенції НП України щодо видання 

відповідно до закону дозволів, ліцензій та інших дозвільних документів на 

виконання відповідних дій та здійснення діяльності тощо.  

Зміст охоронної функції реалізується через здійснення повноважень щодо: 

1) охорони об’єктів права державної власності у випадках та порядку, 

визначених законом, іншими нормативно-правовими актами, а також участі у 

здійсненні державної охорони; 2) здійснення на договірних засадах охорони 

фізичних осіб та об’єктів права приватної і комунальної власності, а також 

технічних заходів охоронного призначення у випадках і порядку, передбачених 

законом та іншими нормативно-правовими актами тощо.  

Функція міжнародного співробітництва реалізується у тому, що НП 

України у межах повноважень, передбачених законом, здійснює міжнародне 

співробітництво, бере участь у розробленні проектів та укладенні міжнародних 

договорів України з питань боротьби зі злочинністю та інших питань, що 

належать до її компетенції тощо.  

3. Особливістю таких елементів компетенційного блоку адміністративно-

правового статусу НП України, як права, обов’язки та відповідальність, є те, що 

вони, як правило, кореспондуються не з НП України як такою, а з її посадовими 

особами – тобто, є складовими адміністративно-правового статусу останніх. 

Аналіз законодавства на предмет закріплення прав НП України свідчить, 

що у Законі «Про Національну поліцію» [252] права закріплюються у 

загальному контексті, єдиним блоком, тобто, права НП України як суб’єкта 

владних повноважень та права поліцейських не розрізняються.  

У п. 6. Положення [245] закріплено «права, які НП України реалізує при 

виконанні покладених на неї завдань», зокрема: 1) залучати в установленому 

порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених 

і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (…) для 
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розгляду питань, що належать до компетенції НП України; 2) одержувати в 

установленому законодавством порядку (…) інформацію, документи і 

матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань; 

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних 

органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними 

засобами; 4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити 

наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції НП 

України; 5) засновувати відповідно до законодавства відомчі нагороди, 

нагрудні знаки та почесні грамоти.  

Проте, на нашу думку, зазначені права за своїм характером є 

суб’єктивними правами посадових осіб поліції, а не правами НП України. Крім 

того, зазначені права визначають правосуб’єктність НП України лише у 

взаємовідносинах з іншими органами, посадовими особами та громадянами, і 

лише з обмеженого кола питань – тобто, не розкривають сутності повноважень 

НП України.  

Отже, приходимо до висновку про те, що у чинному законодавстві права 

НП України (її посадових осіб) належним чином не закріплюються. Проте у 

більшості теоретичних досліджень – навпаки, помітні намагання розглядати 

права поліції (поліцейських) як елемент правосуб’єктності останньої. Більшість 

дослідників вважають права похідним або від обов’язків, або від повноважень 

певного підрозділу чи посадової особи НП України. Так, досліджуючи 

адміністративно-правовий статус підрозділів внутрішньої безпеки НП України, 

В.В. Гарбузов висловлює думку, що наділення адміністративною 

правосуб’єктністю (правами і обов’язками) зазначених підрозділів 

здійснюється з урахуванням законодавчо закріплених їх напрямів діяльності, 

завдань і функцій, які у цілому окреслюють межі поведінки відповідного 

суб’єкта та впливають на формування його компетенції (повноважень), а тому 

мають похідний характер від останніх [44, с. 9]. На думку Д.Л. Лемеша, 

адміністративне право поліцейського – це закріплена у адміністративному 

законодавстві міра дозволеної поведінки працівника поліції, яка наділяє його 
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можливістю виконувати державно-владні повноваження та вступати в 

адміністративні правовідносини з іншими суб’єктами [171, с. 13].  

Погоджуючись у цілому із тим, що права НП України обумовлюються її 

завданнями та реалізуються через компетенцію її посадових осіб шляхом 

виконання ними своїх повноважень, зауважимо, що зміст діяльності НП 

України щодо забезпечення прав і свобод дитини реалізується у сфері не тільки 

адміністративних правовідносин та регламентується нормами не тільки 

адміністративного права. Тому доцільно вести мову не про адміністративні, а 

про суб’єктивні права НП України (її посадових осіб) у сфері забезпечення прав 

і свобод дитини у розумінні законодавчо визначеної міри поведінки посадових 

осіб НП України, яка обумовлюється їх обов’язками та повноваженнями у 

зазначеній сфері, та реалізується через їх компетенцію.  

Як зазначалося вище, права разом із обов’язками складають зміст 

повноважень, які реалізує не орган (підрозділ поліції) у цілому, а окрема 

посадова особа (поліцейський), тому у зазначеному контексті може йтися лише 

про суб’єктивні права, класифікацію яких, на нашу думку, найдоцільніше 

здійснювати з урахуванням законодавчо закріплених напрямів діяльності та 

завдань, які покладаються на орган (підрозділ) НП України. Відповідно, 

пропонуємо застосовувати наступну класифікацію суб’єктивних прав 

поліцейських у сфері забезпечення прав і свобод дитини: 1) залежно від рівня 

посади, яку особа займає: права керівного підрозділу; права рядового 

підрозділу; універсальні; 2) залежно від сфери діяльності: права у сфері 

забезпечення публічної безпеки та порядку; права у сфері застосування 

поліцейських заходів; права у сфері превенції тощо; 3) залежно від змісту 

повноважень, що реалізуються на їх основі: права у галузі превенції 

правопорушень; права у галузі реалізації засобів, передбачених 

адміністративним законодавством України; права у галузі процесуально-

забезпечувального характеру.  

З огляду на те, що питання змісту прав і повноважень поліцейських у 

сфері забезпечення прав і свобод дитини через законодавчу невнормованість 
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ще не є достатньо розробленим, зазначимо, що для кращого їх розуміння 

доцільним є застосування інших критеріїв та, відповідно, створення інших 

класифікації. 

Що стосується таких елементів адміністративно-правового статусу НП 

України, як види і форми її діяльності у сфері забезпечення прав і свобод 

дитини, то вони, на нашу думку, потребують більш предметного аналізу, тому 

детально розглядатимуться у п. 2.3. дисертації.  

4. У найзагальнішому розумінні обов’язок – це те, що підлягає 

безумовному виконанню, офіційна міра належної поведінки. Як юридичне 

поняття, обов’язок – це об’єктивно обумовлена вимога до особи діяти чітко 

визначеним у законі чином або утримуватися від здійснення певних дій [189, с. 

91].  

З урахуванням контексту дослідження, обов’язок поліцейського у сфері 

забезпечення прав та свобод дитини – це визначені законодавством вид і міра 

належної та необхідної для виконання його завдань і функцій поведінки, зміст 

якої виражається у здійсненні певних дій або в утриманні від них.  

Згідно законодавства, основним призначенням, і, відповідно, обов’язком 

НП України, є – служіння інтересам українського народу шляхом забезпечення 

охорони прав та свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної 

безпеки і порядку. Логічне продовження зазначений загальний обов’язок НП 

України знаходить у обов’язках її посадових осіб, які закріплено у ст. 18 Закону 

«Про Національну поліцію» [252], а саме: 1) неухильно дотримуватися 

положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових 

актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського; 2) 

професійно виконувати свої службові обов’язки відповідно до вимог 

нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов’язків, наказів 

керівництва; 3) поважати та не порушувати права і свободи людини; 4) 

надавати невідкладну, зокрема домедичну і медичну, допомогу особам, які 

постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які 

опинилися в безпорадному стані або стані, небезпечному для їхнього життя чи 
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здоров’я; 5) зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому 

відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків; 6) інформувати 

безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють його подальшу 

службу в поліції або перебування на займаній посаді.  

Крім того, у Законі визначено інші обов’язки поліцейського, такі як: 

обов’язок у разі звернення із повідомленням про події, що загрожують 

особистій чи публічній безпеці, або в разі виявлення таких подій вжити 

необхідних заходів з метою рятування людей, надання допомоги особам, які її 

потребують, і повідомити про це найближчий орган поліції; обов’язок у разі 

звернення особи до нього назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та 

пред’явити службове посвідчення. У Законі спеціально зазначено, що додаткові 

обов’язки на поліцейського можуть бути покладені виключно законом.  

Підтримуємо думку Д.Л. Лемеша про те, що обов’язки працівника поліції 

можливо об’єднати у групи: 1) загальні обов’язки морально-етичного 

характеру; 2) загальні обов’язки професійного характеру; 3) обов’язки, які 

виникають у зв’язку з перебуванням особи на керівній посаді; 4) обов’язки, які 

виникають у зв’язку зі здійсненням державно-владних повноважень; 5) 

обов’язки поліцейського у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення; 6) 

обов’язки поліцейського, що виникають у зв’язку з реалізацією окремих 

завдань і функцій; 7) обов’язки поліцейського, пов’язані з його професійним 

розвитком та навчанням [171, с. 14]. Більш предметно зміст обов’язків 

поліцейських у сфері забезпечення прав і свобод дитини буде розглянуто у п. 

2.2. дисертації. 

5. У найзагальнішому розумінні поняття відповідальності означає 

необхідність відповідати за свої дії. З точки зору теорії права, юридична 

відповідальність – це передбачені законом вид і міра державно-владного 

примусу, коли певна особа за скоєне правопорушення зазнає втрат особистого, 

організаційного або майнового характеру [288, с. 466]. Сутність інституту 

юридичної відповідальності полягає у реалізації щодо винного передбачених 
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санкцією правової норми виду і міри державно-правового примусу та осуду. 

Отже, відповідальність завжди є персоніфікованою.  

З урахуванням зазначеного, відповідальність посадової особи НП України 

як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини – це обов’язок зазнати для себе 

визначених законодавством негативних наслідків певного виду і міри за 

порушення чинного законодавства під час виконання своїх завдань і функцій.  

Підстави та види юридичної відповідальності поліцейських визначено ст. 

19. Закону «Про Національну поліцію» [252] у такому, зокрема, формулюванні: 

«1. У разі вчинення протиправних діянь поліцейські несуть кримінальну, 

адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність 

відповідно до закону. 2. Підстави та порядок притягнення поліцейських до 

дисциплінарної відповідальності, а також застосування до поліцейських 

заохочень визначаються Дисциплінарним статутом НП України, що 

затверджується законом. 3. Держава відповідно до закону відшкодовує шкоду, 

завдану фізичній або юридичній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю органу 

або підрозділу поліції, поліцейським під час здійснення ними своїх 

повноважень» [252].  

Не маючи змоги у межах дисертації здійснити ґрунтовну характеристику 

підстав та особливостей того чи іншого виду відповідальності працівників 

поліції, звернемо увагу на найголовніше. А саме:  

- кримінальна та адміністративна відповідальність до поліцейського 

застосовується тільки у тому випадку, якщо вчинене ним правопорушення 

пов’язане з його посадовим становищем;  

- до поліцейських не може бути застосовано такі види адміністративних 

стягнень, як громадські та виправні роботи, адміністративний арешт;  

- прийняттю рішення про звільнення поліцейського з посади у зв’язку зі 

службовою невідповідністю або за невиконання чи неналежне виконання 

посадових обов’язків має передувати або службове розслідування, або 

застосування особливих видів стягнень, або негативні результати обов’язкового 

атестування;  
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- підставою притягнення поліцейського до дисциплінарної 

відповідальності є вчинення ним дій, що порушують встановлену службову 

дисципліну, паплюжать честь і суспільний імідж НП України як органу 

правопорядку;  

- особливістю цивільно-правової відповідальності поліцейського є 

відшкодування державою шкоди, завданої фізичній або юридичній особі 

рішеннями, дією або бездіяльністю органу або підрозділу поліції чи 

поліцейським під час здійснення ними своїх повноважень.  

Таким чином, у правовідносинах з приводу притягнення до юридичної 

відповідальності співробітники поліції виступають здебільшого у якості 

спеціального суб’єкта.  

Завершуючи характеристику змісту адміністративно-правового статусу 

НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини, наголосимо, що 

будь-який із охарактеризованих вище структурних елементів має особливе 

призначення та виконує унікальну функцію, тому є незамінним для виконання 

поставлених перед Нацполіцією у зазначеній сфері задач.  

Процес структурного та функціонального формування НП України наразі 

триває, тому оптимізація адміністративно-правового статусу НП України як 

суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини, на нашу думку, має передбачати: 

1) закріплення завдань і функцій НП України, її служб і підрозділів у сфері 

забезпечення прав і свобод дитини; 2) розробку алгоритмів дій кожної служби, 

підрозділу, посадової особи щодо виконання поставлених перед ними у 

зазначеній сфері завдань; 3) визначення та закріплення компетенції кожної 

посадової особи; 4) розробку чітких адміністративних процедур виконання 

поліцейськими своїх прав і обов’язків. 
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2.2. Адміністративно-правовий статус окремих служб та підрозділів 

Національної поліції України як суб’єктів забезпечення прав і свобод дитини. 

 

Завдання забезпечення прав і свобод дитини покладається на НП України 

у цілому, проте у її структурі існують служби і підрозділи, які або наділені 

спеціальною компетенцією у зазначеній сфері, або для яких забезпечення прав і 

свобод дитини є частиною їх повноважень. До першої групи, на нашу думку, 

належать: Управління ювенальної превенції Департаменту превентивної 

діяльності НП України, відділи (сектори) ювенальної превенції у 

відокремлених (територіальних) підрозділах НП України, до другої – поліція 

превентивної діяльності, дільничні офіцери поліції, патрульна поліція, 

кримінальна поліція, кібер-поліція тощо.  

Основну увагу у межах п. 2.2. дисертації буде приділено дослідженню 

адміністративно-правового статусу спеціалізованого підрозділу НП України у 

справах дитини, яким є Управління ювенальної превенції Департаменту 

превентивної діяльності НП України, та підрозділів, що володіють найбільшим 

обсягом компетенції у зазначеній сфері – поліції превентивної діяльності, 

службі дільничних офіцерів поліції, патрульній поліції.  

Загальнотеоретичні аспекти адміністративно-правового регулювання 

діяльності служб та підрозділів НП України є предметом досліджень таких 

науковців, як О.М. Бандурка, В.А. Глуховеря, С.М. Гусаров, О.В. Кузьменко та 

ін. Проблеми реалізації ювенальної політики ґрунтовно розробляють 

Т.В. Варфоломеєва, Н.М. Крестовська, О.В. Максименко, Н.В. Лесько, 

М.М. Прокопенко, Р.М. Опацький та ін. Адміністративно-правовій охороні 

прав дітей присвячено низку новітніх дисертаційних досліджень [58; 105; 111; 

199; 314]. Проте, процеси реформування НП України та створення у її структурі 

служби ЮП обумовлюють необхідність комплексного дослідження 

адміністративно-правового статусу останніх.  

Підрозділи ювенальної превенції НП України (далі – ЮП) є структурним 

підрозділом Національної поліції, наділеним спеціальною компетенцією у сфері 
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забезпечення прав і свобод дитини. Організацію та діяльність зазначених 

підрозділів регламентує Наказ МВС України «Про затвердження Інструкції з 

організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції 

України» № 1044 від 19.12. 2017 р. (зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 07.06. 2018 р. за № 686/32138) [236]. Зазначений Наказ замінив Наказ 

№ 1176 МВС України від 19.12.2012 р. «Про затвердження Інструкції з 

організації роботи підрозділів кримінальної міліції у справах дітей».  

До реформи МВС спеціалізованим підрозділом ОВС, що займався 

справами дітей, була створена 1995 р. кримінальна міліція у справах дітей (далі 

– КМСД), яка прийшла на зміну ІСН – інспекції у справах неповнолітніх. Серед 

реформаторів правоохоронних органів та експертів переважає думка про 

неправомірність визнання ЮП правонаступницею КМСД, оскільки остання 

мала репутацію підрозділу, що більше шкодив дитині, яка потрапила в поле 

зору правоохоронних органів, аніж надавав їй реальну допомогу [119, с. 8]. 

Натомість, службу ЮП організовано за принципами відмови від «кримінально-

звинувачувального» ставлення до дитини-правопорушника; спрямування 

діяльності на попередження правопорушень серед дітей та у середовищі 

дитини; застосування до дитини, яка перебуває у конфлікті з законом, дружніх 

процедур. Перед новоствореною службою ЮП поставлено завдання: 1) зміни 

підходів до роботи з дітьми – з каральних на відновні; 2) запровадження нових 

форматів спілкування з дитиною – з використанням новітніх психолого-

педагогічних методик; 3) перенесення локацій здійснення профілактичної 

роботи із відділів поліції до місць проживання та навчання дитини. Оновлення 

змісту діяльності зазначеної служби обумовило і зміну назви: спочатку 

зазначені підрозділи мали назву «молодіжна превенція», яку згодом було 

замінено на назву «ювенальна превенція».  

Поняття ювенальної превенції наразі не має нормативного закріплення в 

жодному нормативно-правовому акті, його визначення відсутнє у довідково-

енциклопедичній літературі, а у науковому середовищі лише констатується 

необхідність його дослідження [120, с. 125].  
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Як вдалося установити у ході дослідження, в основі поняття «ювенальна 

превенція» лежить поєднання двох термінів – ювенальна (-ний) (лат. juvenаlis– 

юнацький, молодий, незрілий) та превенція (лат. рrevent – випередження, 

попередження, запобігання). Найчастіше поняття превенції застосовується у 

правоохоронній сфері, коли йдеться про попередження правопорушень. У 

найширшому розумінні ювенальна превенція – це організація системи 

попередження правопорушень серед молоді. Ураховуючи зазначене, 

пропонуємо розглядати поняття ювенальної превенції у двох аспектах: 

динамічному – як процес, здійснення діяльності уповноваженими суб’єктами 

щодо попередження правопорушень у середовищі дитини; та інституційному – 

як систему суб’єктів, які здійснюють зазначену діяльність.  

У контексті дослідження під ювенальною превенцією слід розуміти 

систему наділених спеціальною компетенцією підрозділів НП України, які 

відповідно до законодавства здійснюють щодо дитини та у її середовищі 

поліцейську діяльність, переважно у формі профілактики та поліцейського 

піклування, спрямовану на попередження правопорушень, а також у взаємодії з 

іншими суб’єктами та у інших формах забезпечують захист прав і свобод 

дитини.  

Саме у такому розумінні зазначене поняття найчастіше вживається у 

законодавстві та юридичній лексиці, хоча для термінологічної чистоти 

вважаємо необхідним вживати конструкцію «служба (або підрозділи) 

ювенальної превенції», а не «ювенальна превенція». 

Аналізуючи чинні нормативно-правові акти з питань організації і 

діяльності служби ЮП, ми прийшли до висновку про те, що жоден з них поки 

що належним чином не відображає елементи цільового блоку її 

адміністративно-правового статусу, а саме – не містить формулювань щодо 

цілей, мети, принципів її діяльності. Зокрема, у «Інструкції з організації роботи 

підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України» [236] 

принципи організації і діяльності ЮП не прописані взагалі, хоча у проекті 

Інструкції такими було визначено: верховенство права; дотримання прав і 
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свобод людини; законності; відкритості та прозорості; політичної 

нейтральності; взаємодії з населенням на засадах партнерства.  

З урахуванням зазначеного, наголошуємо на необхідності доповнення 

тексту Інструкції окремим пунктом «Принципи діяльності підрозділів ЮП» та 

нормативно закріпити принципи: 1) пріоритету попередження девіантної та 

неправомірної поведінки дитини; 2) безумовного забезпечення прав дитини, яка 

перебуває у конфлікті з законом; 3) використання примусових заходів до 

дитини виключно і лише у випадку вчинення нею тяжкого і особливо тяжкого 

правопорушення; 4) використання методики і процедур, дружніх до дитини; 5) 

комплектації підрозділів ЮП виключно спеціально навченим персоналом.  

Також вважаємо за необхідне на нормативному рівні закріпити 

положення про те, що метою діяльності підрозділів ЮП є: 1) організація і 

здійснення політики держави щодо забезпечення прав, свобод та інтересів 

дитини; 2) профілактика та протидія правопорушенням у середовищі дитини; 3) 

надання дітям та сім’ям з дітьми у межах, визначених законом, послуг, яких 

вони потребують.  

Розкриття змісту організаційного блоку адміністративно-правового 

статусу служби ЮП здійснювалося шляхом аналізу законодавства на предмет 

наявності у ньому адміністративно-правових норм, які б регламентували та 

закріплювали: структуру служби ЮП, її організаційне підпорядкування та/чи 

органи контролю; форми і методи діяльності; спеціальні процедури у діяльності 

НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини. У результаті 

здійсненого аналізу констатуємо наступне:  

1) структура служби ЮП охоплює три рівні: а) вищий – підрозділ ЮП 

центрального органу управління поліцією, яким є Управління ЮП 

Департаменту превентивної діяльності НП України; б) середній – підрозділи 

ЮП Головних управлінь Національної поліції (далі – ГУНП) в АРК та м. 

Севастополі, областях та м. Києві; в) територіальний – підрозділи ЮП 

територіальних (відокремлених) підрозділів ГУНП;  
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2) підрозділ ЮП центрального органу управління поліцією має статус 

управління; підрозділи ЮП у АРК, містах Києві, Севастополі та областях 

мають статус відділів; підрозділи ЮП у територіальних (відокремлених) 

підрозділах ГУНП мають статус відділів або секторів.  

Вважаємо, що така структура відповідає принципу відносної 

децентралізації, покладеного в основу побудови структури НП України.  

З точки зору організаційного підпорядкування служба ЮП належать до 

Департаменту превентивної діяльності НП України, проте законодавчого 

закріплення місця підрозділів ЮП у структурі Департаменту поки що не 

здійснено. Більше того, у ч. 3 ст. 13 Закону України «Про Національну 

поліцію», яка визначає структуру НП України, поліція превентивної діяльності 

взагалі не згадується. Зазначене, на нашу думку, потребує внесення до Закону 

відповідного уточнення.  

Наразі організаційно-функціональна структура служби ЮП перебуває у 

процесі становлення, яке здійснюється переважно шляхом прийняття 

управлінських рішень. Зокрема, останньою за часом подією у формуванні 

служби ЮП стало рішення про створення Управління ЮП [50]. Враховуючи 

той факт, що до цього у структурі Департаменту ПД НП України існував відділ 

ЮП, робимо висновок про тенденцію до підвищення статусу зазначеного 

підрозділу. Зі слів Голови НП України, такі зміни обумовлені необхідністю 

посилення роботи з дітьми в час розвитку новітніх технологій, миттєвого 

поширення інформації та появи новітніх тенденцій серед молоді [107].  

Однак, як показують результати перших двох років функціонування 

служби ЮП у тому вигляді, який вона має наразі, її структура потребує 

удосконалення. У середовищі практиків та експертів висловлюється думка про 

те, що масштаб завдань, які стоять перед НП України у сфері забезпечення прав 

і свобод дитини, вимагає розширення статусу центрального органу НП України 

у справах дітей (наразі це Управління ЮП) до рівня окремого департаменту 

[119, c. 9]. Подібну пропозицію було висловлено також на рівні законодавчого 
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органу – зокрема, у комітеті ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та 

туризму [141].  

Підтримуючи ідею реорганізації Управління ЮП у окремий департамент 

НП України, зазначимо, що управлінському рішенню про зміну статусу будь-

якого органу має передувати вивчення чинників позитивного та негативного 

впливу на ефективність його роботи. На нашу думку, негативними чинниками, 

що впливають на ефективність здійснення службою ЮП своїх функцій, наразі 

є: 1) відсутність якісної нормативної бази з питань їх організації та діяльності; 

2) незадовільне кадрове забезпечення у кількісному та якісному відношенні; 3) 

відсутність чіткого розподілу функцій між ЮП та іншими підрозділами НП 

України. Конкретним вираженням зазначених проблем слугують наступні 

виявлені нами факти:  

- служба ЮП два роки існувала за умов відсутності 

правовстановлюючого документу (відповідну Інструкцію було прийнято лише 

у червні 2018 р.), а Положення про Управління ЮП не прийнято дотепер;  

- у колишніх підрозділах КМСД працювало 3,5 тис. працівників, а у 

підрозділах ЮП сьогодні працює лише 1,3 тис. осіб, що не відповідає потребам 

і науково обґрунтованим нормам. Крім того, підрозділи служби ЮП нерідко 

комплектуються без урахування вимоги спеціальної підготовки персоналу;  

- нещодавнім управлінським рішенням [194] повноваження щодо 

розшуку зниклих дітей передано до спільної компетенції кримінальної поліції 

та служби ЮП, але процедура взаємодії компетентних осіб зазначених 

підрозділів під час здійснення розшукових дій є занадто складною. 

Як показують результати проведеного у ході написання дисертаційної роботи 

анкетування, практичні працівники – співробітники підрозділів ЮП не 

одностайно підтримують ідею віднесення служби ЮП до складу Департаменту 

превентивної діяльності НП України. Так, 17,7 % опитаних вважають, що 

підрозділи ЮП мають підпорядковуватися поліції превентивної діяльності; 

66,7 % вважають, що ЮП має бути окремим суб’єктом у структурі НП України 

і володіти спеціальним статусом; 10,9 % вважають доцільним віднесення 
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служби ЮП до структури муніципальної (місцевої) поліції; 4,7 % опитаних 

висловилися за віднесення ЮП до Департаменту кримінальної поліції.  

Зазначене, на нашу думку, не лише слугує підставою для констатації факту 

існування проблем в організації і діяльності служби ЮП, але і визначає 

можливі напрями удосконалення її адміністративно-правового статусу.  

Вивчення питання здійснення контролю за діяльністю служби ЮП не 

виявило яких би то не було особливостей щодо цього у порівнянні з інститутом 

контролю за діяльністю інших підрозділів чи служб НП України. Зокрема, 

зовнішній контроль за діяльністю служби ЮП здійснюється органами 

державної влади, що не належать до системи НП України, органами місцевого 

самоврядування та громадянським суспільством у порядку та формах, 

визначених чинним законодавством. Внутрішній контроль здійснюється 

суб’єктами, що належать до системи МВС та НП України, у порядку 

субординації. 

Окремою складовою організаційного блоку адміністративно-правового 

статусу підрозділів ЮП є форми та методи, а також спеціальні процедури, які 

реалізуються у процесі діяльності підрозділів ЮП. Їх характеристика буде 

здійснена у підрозділі 2.3 дисертації.  

Дослідження компетенційого блоку адміністративно-правового статусу 

служби ЮП потребувало вивчення адміністративно-правових норм, що 

визначають її мету, завдання, функції, регламентують права, обов’язки та 

відповідальність посадових осіб. У результаті з’ясовано наступне: 

1) Завдання служби ЮП закріплено «Інструкцією з організації роботи 

підрозділів ЮП НП України» [236]. Такими завданнями є: 1) профілактична 

діяльність, спрямована на запобігання вчиненню дітьми кримінальних та 

адміністративних правопорушень, виявлення причин і умов, які цьому 

сприяють, вжиття у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; 2) ведення 

профілактичного обліку дітей, схильних до вчинення правопорушень та 

проведення із ними заходів індивідуальної профілактики; 3) участь у 

встановленні місцезнаходження дитини у разі її безвісного зникнення чи 
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отриманні даних для цього в межах кримінального провадження, відкритого за 

фактом її безвісного зникнення; 4) вжиття заходів щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству, вчиненому дітьми та стосовно них, а також 

жорстокому поводженню з дітьми; 5) вжиття заходів щодо запобігання дитячій 

бездоглядності, у тому числі здійснення поліцейського піклування щодо 

неповнолітніх осіб; 6) провадження діяльності, пов’язаної із захистом права 

дитини на здобуття загальної середньої освіти. 

2) Аналіз нормативно-правових актів з питань організації та діяльності 

підрозділів ЮП засвідчив відсутність норм, які б закріплювали поняття функцій 

підрозділів ЮП та розкривали би їх зміст. Зокрема, у тексті Інструкції [236] про 

функції не йдеться, натомість, у ч. VІ Інструкції визначено основні напрями 

взаємодії підрозділів ЮП з іншими уповноваженими органами та підрозділами 

НП України, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, 

об’єднаними територіальними громадами, міжнародними та громадськими 

організаціями.  

З огляду на те, що у адміністративному праві поняття напрямів 

діяльності, орієнтованої на відповідний результат, найчастіше розглядається як 

функції, вважаємо, що функціями служби ЮП є: 1) профілактика 

правопорушень у дитячому середовищі, протидія домашньому насильству та 

дитячій бездоглядності; 2) забезпечення прав та інтересів дітей; 3) 

упровадження кращих міжнародних методик та практик роботи з дітьми, які 

перебувають у конфлікті з законом, та дітьми, які потерпіли внаслідок 

протиправних діянь, у тому числі реалізації спільних проектів щодо 

профілактики правопорушень серед дітей. 

3) Особливістю адміністративно-правового статусу служби ЮП є 

відсутність законодавчих норм, що закріплюють права та обов’язки її 

працівників. Зокрема, у Інструкції [236] права працівників служби ЮП не 

прописані, а лише «угадуються» у змісті окремих статей, перехрещуючись із 

завданнями, компетенцією та повноваженнями. Причому, права і обов’язки не 
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суб’єктивовані, оскільки, згідно Інструкції, ними володіють не поліцейські, а 

підрозділи ЮП.  

Що стосується обов’язків, то вони також не представлені цілісним 

блоком, почасти мають імпліцитне вираження. За змістом можливе виділення 

обов’язків особистісного та загального характеру. До категорії обов’язків 

особистісного характеру, на нашу думку, слід віднести: 1) адресовану до 

працівників служби ЮП вимогу підвищення професійного рівня, набуття знань, 

вмінь і навичок шляхом участі у семінарах, тренінгах та інших практичних і 

теоретичних заходах; 2) усі обов’язки особистісного характеру, які 

покладаються на поліцейських відповідно до Закону України «Про Національну 

поліцію» [252]. Загальними обов’язками працівників підрозділів ЮП, на нашу 

думку, є: 1) ведення профілактичного обліку дітей, схильних до вчинення 

правопорушень; 2) проведення із ними заходів індивідуальної профілактики.  

Згідно Інструкції, формою здійснення профілактичного обліку є ведення 

працівником підрозділу ЮП обліково-профілактичної справи (далі – ОПС). 

Обов’язками поліцейського при цьому є:  

а) обов’язок внесення відомостей про взяття дитини на профілактичний 

облік до відповідної підсистеми бази даних, що входить до єдиної 

інформаційної системи МВС;  

б) обов’язок повідомити дитину, її батьків чи інших законних 

представників про взяття дитини на профілактичний облік та провести 

ознайомлювальну бесіду і роз’яснити умови перебування на обліку в поліції, за 

результатом якої дитина та її батьки чи інші законні представники ставлять свій 

підпис у повідомленні;  

в) обов’язок письмово повідомити про взяття дитини на профілактичний 

облік і заведення ОПС відповідний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, а також відповідну службу у справах дітей;  

г) обов’язок вжиття заходів щодо запобігання та протидії домашньому 

насильству, вчиненому дітьми та стосовно них, жорстокому поводженню з 

дітьми, а також заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності;  
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ґ) обов’язок вжиття заходів для запобігання і припинення стосовно 

дитини будь-яких протиправних діянь;  

д) участь у встановленні місцезнаходження дитини в разі її безвісного 

зникнення та ін.  

4) Результатом аналізу змісту закріплених за підрозділами ЮП 

повноважень є виокремлення кількох їх груп, відповідно до основних завдань 

та напрямів діяльності служби. Зокрема, це: а) повноваження загального 

характеру (згідно Інструкції – «основні повноваження»); б) повноваження у 

межах заходів щодо встановлення місцезнаходження дитини, яка зникла 

безвісти; в) повноваження у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству, вчиненому дітьми та стосовно них; г) повноваження у межах 

ведення профілактичного обліку дітей.  

Згідно Інструкції, загальними (основними) повноваженнями «ювенальних 

поліцейських» є: 1) планування та реалізація профілактичних заходів у 

дитячому середовищі щодо попередження негативних явищ серед дітей; 2) 

контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності вимог 

законодавства щодо заборони продажу неповнолітнім особам алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також щодо дотримання 

обмежень перебування дітей у нічний час в закладах, у яких провадиться 

діяльність у сфері розваг, та закладах громадського харчування; 3) вжиття 

заходів для запобігання та припинення стосовно дитини будь-яких 

протиправних дій; 4) притягнення до адміністративної відповідальності дітей 

віком від 16 до 18 років, які вчинили адміністративні правопорушення, а також 

батьків або осіб, що їх замінюють, які не виконують передбачених 

законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, 

навчання та виховання неповнолітніх дітей; 5) унесення до підприємств, 

установ та організацій незалежно від форм власності обов’язкових для розгляду 

подань про необхідність усунення причин та умов, що призводять до вчинення 

дітьми адміністративних і кримінальних правопорушень; 6) участь у 

профілактичних заходах щодо запобігання дитячій бездоглядності та 
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правопорушенням серед дітей; 7) сприяння у межах компетенції веденню 

обліку дітей шкільного віку відповідно до постанови КМУ від 13.09.2017 р. № 

684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів»; 

8) затримування і тримання не більше 8 год. у спеціально відведених для цього 

приміщеннях дітей, які залишилися без нагляду, на період до передання 

батькам, законним представникам або до влаштування їх до закладів відповідно 

до законодавства; 9) проведення ознайомлювальних, попереджувальних і 

виховних бесід з дітьми та їх батьками, законними представниками, членами 

сім’ї з метою усунення причин і умов, які сприяли вчиненню адміністративного 

чи кримінального правопорушення дитиною; 10) відвідування дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання разом із 

службою у справах дітей для з’ясування умов проживання; 11) виклик дітей та 

їх батьків, інших законних представників під час провадження у справі про 

адміністративне правопорушення, учинене дитиною; 12) залучення дітей до 

участі у просвітницько-профілактичних чи корекційних програмах; 13) 

інформування відповідних місцевих органів державної влади щодо батьків, 

інших законних представників, які не виконують обов’язки щодо виховання 

дітей, жорстоко з ними поводяться чи вчиняють стосовно дітей домашнє 

насильство; 14) ініціювання перед службами у справах дітей, відділами охорони 

здоров’я місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування питання про направлення дитини до відповідного закладу для 

надання необхідної медичної, психологічної допомоги; 15) участь у судовому 

розгляді за участю неповнолітнього обвинуваченого відповідно до статей 496, 

500 Кримінального кодексу України; 16) вжиття заходів індивідуальної 

профілактики з дітьми, схильними до вчинення правопорушень.  

До повноважень служби ЮП у межах заходів щодо встановлення 

місцезнаходження дитини, яка зникла безвісти, на нашу думку, слід віднести: 

1) участь у проведенні першочергових заходів у взаємодії з іншими 

уповноваженими органами та підрозділами НП України щодо встановлення 

місцезнаходження безвісти зниклої дитини; 2) збирання даних про дитину та їх 
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аналіз з метою установлення причини самовільного залишення дитиною сім’ї, 

навчально-виховного закладу, спеціальної установи для дітей; 3) інформування 

громадськості та засобів масової інформації про зникнення дитини безвісти; 4) 

у разі відкриття кримінального провадження за фактом безвісного зникнення 

дитини ужиття заходів у взаємодії з іншими уповноваженими органами та 

підрозділами НП України з метою отримання даних щодо її можливого 

місцезнаходження; 5) під час встановлення місцезнаходження дитини, яка 

перебувала в розшуку, поліцейський підрозділу ЮП у взаємодії з іншими 

уповноваженими органами та підрозділами НП України вживає заходів щодо 

передання дитини батькам, іншим законним представникам, в разі їх 

відсутності – представникові органу опіки і піклування або доставляє до 

закладів соціального захисту дітей, про що інформує ініціатора розшуку; 6) з 

метою усунення причин та умов, які сприяють зникненню дітей, поліцейський 

підрозділу ЮП вносить відповідні подання до органу освіти і науки та служби у 

справах дітей.  

Змістом повноважень поліцейських у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству, вчиненому дітьми та стосовно них, згідно Інструкції, 

є: 1) виявлення фактів домашнього насильства, вчиненого дітьми і стосовно 

дітей, та реагування на них в порядку, визначеному законодавством; 2) 

прийняття і розгляд заяв та повідомлень про факти домашнього насильства, 

вчиненого дітьми та стосовно дітей, вжиття заходів для його припинення та 

надання допомоги постраждалим особам; 3) винесення термінових заборонних 

приписів стосовно кривдників; 4) вжиття заходів щодо взяття на 

профілактичний облік та проведення профілактичної роботи з дітьми-

кривдниками; 5) здійснення контролю за виконанням дітьми-кривдниками 

спеціальних заходів протидії домашньому насильству протягом строку їх дії; 6) 

інформування постраждалих осіб про їхні права, заходи і соціальні послуги, 

якими вони можуть скористатися.  
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Повноваження у межах ведення профілактичного обліку дітей 

розглядатимуться у п. 2.3 дисертації, у контексті характеристики превентивної 

діяльності НП України у середовищі дитини.  

Завершуючи характеристику повноважень підрозділів ЮП як складової їх 

адміністративно-правового статусу, наголосимо на такому. По-перше, 

повноваження є найсуттєвішим елементом адміністративно-правового статусу 

НП України у процесі здійснення нею діяльності щодо забезпечення прав і 

свобод дитини. По-друге, їх зміст обумовлюється процесами створення в 

Україні поліції нового зразка і концептуально спрямований на пріоритетне 

виконання службою ЮП задач превенції, виховання дитини, надання їй 

допомоги, формування безпечного для дитини середовища. По-третє, обсяг 

повноважень служби ЮП, закріплений чинним законодавством, у порівнянні з 

колишніми ІСН та КМСД, є вужчим. Відбулося їх «урізання», зокрема, у сфері 

кримінально-процесуальних відносин.  

Так, згідно ч. 2 ст. 484 КПК кримінальне провадження щодо 

неповнолітньої особи, в тому числі, якщо кримінальне провадження 

здійснюється щодо декількох осіб, хоча б одна з яких є неповнолітньою, 

здійснюється слідчим, спеціально уповноваженим на здійснення досудових 

розслідувань щодо неповнолітніх. Відповідно до Наказу МВС № 570 від 

06.07.2017 р. «Про організацію діяльності органів досудового розслідування 

Національної поліції України» [256], здійснення досудового розслідування 

правопорушень, учинених неповнолітніми або за їх участю, покладається на 

слідчі відділи/відділення, підпорядковані ГУНП територіальних 

(відокремлених) підрозділів НП України. Слідчих, спеціально уповноважених 

на здійснення досудових розслідувань щодо неповнолітніх, раз на рік призначає 

начальник слідчого управління, він же здійснює контроль за станом досудового 

розслідування кримінальних правопорушень, учинених неповнолітніми або за 

їх участю. Відповідно до «Порядку взаємодії органів досудового розслідування 

з іншими органами та підрозділами НП України в запобіганні кримінальним 

правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» (Наказ МВС України від 

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0918-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0918-17
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07.07.2015 р. № 575) [234], уповноважений слідчий за необхідності може 

залучати до проведення слідчих дій представника підрозділу ЮП, інших 

підрозділів, звернувшись до їх керівників з дорученням.  

Аналіз повноважень, закріплених за підрозділами ЮП у межах заходів 

щодо встановлення місцезнаходження дитини, яка безвісти зникла, також 

свідчить про те, що вони реалізуються не самостійно, а у взаємодії з іншими 

уповноваженими органами та підрозділами НП України. Відповідно до 

прийнятого керівництвом НП України управлінського рішення, із серпня 2017 

р. розшук дітей, які безвісти зникли, здійснюють спільні робочі групи, які 

формуються із представників підрозділів кримінальної поліції та ЮП [194]. На 

підрозділи ЮП у межах здійснення заходів щодо встановлення 

місцезнаходження дитини, яка безвісти зникла, покладено завдання: 1) участь у 

проведенні першочергових заходів у взаємодії з іншими уповноваженими 

органами та підрозділами НП України щодо встановлення місцезнаходження 

безвісти зниклої дитини; 2) збирання даних про дитину та їх аналіз з метою 

установлення причини самовільного залишення дитиною сім’ї, навчально-

виховного закладу, спеціальної установи для дітей; 3) інформування 

громадськості та засобів масової інформації про зникнення дитини безвісти; 4) 

у разі відкриття кримінального провадження за фактом безвісного зникнення 

дитини – ужиття заходів у взаємодії з іншими уповноваженими органами та 

підрозділами НП України з метою отримання даних щодо її можливого 

місцезнаходження.  

Поліцейський підрозділ ЮП у взаємодії з іншими уповноваженими 

органами та підрозділами НП України після отримання повідомлення про 

дитину, яка безвісти зникла, бере участь у проведенні першочергових заходів 

щодо встановлення її місцезнаходження, які передбачають: 1) установлення 

часу, місця, обставин зникнення дитини, індивідуальних особливостей дитини, 

її уподобань, фізичного та психічного стану на момент зникнення; 2) 

опитування батьків, законних представників, сусідів або інших осіб, що можуть 

висвітлити обставини зникнення; 3) отримання фото дитини, інформації щодо 
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особливих прикмет зовнішності, одягу та речей, які були в дитини на час 

зникнення; 4) складання опису зовнішніх ознак, особливих прикмет, речей та 

одягу з метою розроблення орієнтування; 5) з’ясування взаємовідносин, що 

склалися у дитини в сім’ї, навчально-виховному закладі чи спеціальній установі 

для дітей; 6) складання схеми родинних, шкільних і позашкільних зв’язків, а 

також установлення контактів зниклої дитини в соціальних мережах; 7) 

установлення наявності мобільного телефону, його IMEI та номера абонента; 8) 

вжиття заходів щодо встановлення можливих місць перебування дитини з 

урахуванням рельєфу місцевості в районі зникнення, а також 

гідрометеорологічних умов у день зникнення; 9) відпрацювання місцевості, де 

зникла дитина.  

Під час встановлення місцезнаходження дитини, яка перебувала в 

розшуку або яка безвісти зникла, поліцейський підрозділ ЮП у взаємодії з 

іншими уповноваженими органами та підрозділами НП України вживає заходів 

щодо передання дитини батькам, іншим законним представникам, в разі їх 

відсутності – представникові органу опіки і піклування або доставляє до 

закладів соціального захисту дітей, про що інформує ініціатора розшуку.  

Поліцейський підрозділ ЮП з метою усунення причин та умов, які 

сприяють зникненню дітей, вносить відповідні подання до органу освіти і науки 

та служби у справах дітей [236].  

Таким чином, оперативно-розшукові повноваження щодо встановлення 

місцезнаходження дитини, яка безвісти зникла, реалізуються підрозділами 

кримінальної поліції, а повноваження підрозділів ЮП спрямовані здебільшого 

на аналіз та опрацювання інформації стосовно кожної дитини, яка перебуває у 

розшуку, попередження випадків зникнення дітей та недопущення їх рецидиву, 

взаємодію з іншими поліцейськими підрозділами та громадськістю.  

5) Нормами Інструкції [236] передбачено, що з питань, які входять до 

компетенції, працівники підрозділів ЮП: 1) беруть участь у нарадах, 

конференціях, круглих столах; 2) висвітлюють (у тому числі й через засоби 

масової інформації) інформацію щодо стану злочинності у дитячому 
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середовищі та заходи щодо його покращення, які вживаються поліцейськими, а 

також дають рекомендації батькам, законним представникам щодо запобігання 

вчиненню дітьми та стосовно них правопорушень, поширенню негативних 

явищ серед дітей; 3) організовують спільно з іншими уповноваженими 

органами та підрозділами НП України, зацікавленими органами державної 

влади, місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними громадами, 

громадськими організаціями профілактичні заходи серед дітей.  

Аналізуючи зміст правових норм, які закріплюють компетенцію 

«ювенальних поліцейських», зауважимо, що юридичні можливості реалізації 

ними своїх повноважень (а саме так у теорії адміністративного права 

найчастіше визначається компетенція) залежать від посади, яку займає та чи 

інша особа, тому її деталізація і уточнення відбувається у змісті посадових 

обов’язків.  

6) Чинні нормативно-правові акти з питань організації та діяльності 

підрозділів ЮП не містять спеціальних норм про відповідальність їх 

працівників. Вочевидь, це пояснюється тим фактом, що інститут 

відповідальності працівників підрозділів ЮП не має специфічних рис, за своїм 

змістом він аналогічний до загального інституту відповідальності працівника 

НП України.  

Завершуючи дослідження компетенційного блоку адміністративно-

правового статусу служби ЮП, наголосимо на такій особливості, як 

незавершеність його інституційного оформлення, що має вираження у 

нерозвиненій нормативно-правовій базі.  

З урахуванням зазначеного, вважаємо, що одним із напрямів 

удосконалення адміністративно-правового статусу служби ЮП має стати 

якнайшвидша розробка і прийняття Положення про Управління ЮП, а також 

доповнення чинної Інструкції нормами, які б закріплювали функції, принципи, 

завдання підрозділів ЮП, повноваження, компетенцію, обов’язки, права та 

відповідальність їх посадових осіб.  
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Підрозділи ЮП у структурно-функціональному плані належать до поліції 

превентивної діяльності (далі – ПД), основним завданням якої є здійснення 

превентивних заходів з метою попередження правопорушень. Задачі 

дисертаційного дослідження обумовлюють потребу дослідження 

адміністративно-правового статусу поліції ПД, тим більше, що на теренах 

сучасної адміністративно-правової науки щодо цього існують лише поодинокі 

наукові розробки [37; 38; 47; 48; 59; 131; 214; 319].  

Ми вже акцентували увагу на законодавчій колізії – відсутності у тексті 

ст. 13 Закону «Про Національну поліцію», яка закріплює структуру НП 

України, згадки про поліцію превентивної діяльності. Проте, за фактом, 

підрозділи преветивної діяльності є складовою частиною НП України і 

підпорядковуються Департаменту превентивної діяльності НП України (далі –

ПД).  

Правовою основою реалізації підрозділами ПД повноважень у сфері 

забезпечення прав і свобод дитини є: Постанова КМУ Про затвердження 

Положення «Про Національну поліцію України» [252], Постанова КМУ 

«Питання функціонування органів поліції охорони як територіальних органів 

Національної поліції та ліквідації деяких територіальних органів Міністерства 

внутрішніх справ» від 13.10.2015 р. № 834 [216], Постанова КМУ «Про 

затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), 

які перебувають у складних життєвих обставинах» від 01.11.2013 р. № 895 

[248]; накази МВС України «Про затвердження Положення про Департамент 

превентивної діяльності Національної поліції України» від 27.11.2015 р. № 123 

[243], «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення» від 06.11.2015 р. № 1376 [237], «Про 

затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про 

адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху, зафіксовані не в автоматичному режимі» від 07.11.2015 р № 1395 [238], 

«Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах 

поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші 
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події» від 06.11.2016 р. № 1377 [239], «Про реалізацію повноважень 

Національної поліції України з питань видачі та анулювання дозволів» від 

29.12.2015 р. № 1644 [261]; спільний Наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді 

та спорту і МВС України від 07.09.2009 р. № 3131/386 «Про затвердження 

Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді 

та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді та відповідних підрозділів ОВС з питань здійснення заходів з 

попередження насильства в сім’ї» [241] та ін. Аналіз нормативно-правових 

актів з питань організації та діяльності Департаменту ПД НП України та його 

територіальних підрозділів уможливив виділення наступних сутнісних 

характеристик їх адміністративно-правового статусу: 

1 Основним призначенням поліції ПД є реалізація у межах компетенції 

державної політики у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку, безпеки 

дорожнього руху, організації роботи дозвільної системи, превентивної та 

профілактичної діяльності, запобігання та припинення насильства в сім’ї. 

Виходячи із зазначеного, поліцію ПД слід віднести до тих підрозділів НП 

України, які виконують завдання у сфері забезпечення і захисту прав дитини, 

реалізуючи своє основне призначення. 

2. У своїй діяльності підрозділи ПД керуються визначеними у 

законодавстві принципами діяльності НП України. Підтримуємо думку про те, 

що умовами якісного виконання поліцією ПД завдання служіння суспільству є: 

1) побудова її структури за функціонально-структурним принципом, що дає 

змогу обслуговувати невеликі населені пункти; 2) розвиток сервісних функцій; 

3) підвищення ефективності в усіх сферах взаємовідносин із громадянами; 4) 

висока мобільність та оснащеність поліцейських; 5) оптимізація витрат, 

функціональної та штатної структури поліцейських сил [37, с. 44]. Вважаємо, 

що зазначені принципи повинні знайти своє відображення у відомчих 

нормативно-правових актах з питань організації і діяльності поліції ПД.  

3. Завдання поліції ПД обумовлюються її цілями та метою. У сфері 

забезпечення та захисту прав і свобод дитини такими, на нашу думку, є: 
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формування та реалізація, у межах компетенції, державної політики щодо 

підтримання публічної безпеки і порядку, забезпечення безпеки дорожнього 

руху, охорони прав і свобод дитини, протидії злочинності, превентивної та 

профілактичної діяльності, запобігання та припинення насильства в сім’ї. До 

переліку завдань поліції ПД у сфері забезпечення прав і свобод дитини, на 

нашу думку, слід віднести: 1) узагальнення практики застосування 

законодавства з питань організації і здійснення діяльності підрозділів ПД у 

сфері захисту прав дитини; 2) розробка пропозицій щодо вдосконалення 

законодавчих актів у зазначеній сфері, зокрема, актів Президента України, 

КМУ, НП України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, 

та подання їх в установленому порядку Голові НП України.  

4. Призначення поліції ПД та її завдання реалізуються шляхом здійснення 

певних функцій, серед яких, з огляду на предмет нашого дослідження та із 

застосуванням критерію обсягу завдань у сфері забезпечення прав і свобод 

дитини, слід виділяти: 1) функції, зміст яких полягає у безпосередньому 

забезпеченні прав та свобод дитини і ним вичерпується; 2) функції, у яких 

забезпечення прав і свобод дитини є частиною їх змісту; 3) функції, у яких 

забезпечення прав і свобод дитини є похідним від їх основного змісту.  

До функцій, зміст яких полягає у безпосередньому забезпеченні прав та 

свобод дитини, слід віднести: 1) запобігання вчиненню дітьми правопорушень, 

організація індивідуальної превентивної роботи з дітьми, які перебувають у 

конфлікті із законом, робота з протидії втягненню дітей у злочинну діяльність, 

пияцтво, зайняття жебрацтвом та іншу протиправну діяльність; 2) організація 

загальної превентивної роботи з дітьми, у тому числі за місцем проживання, у 

навчальних та виховних закладах; 3) здійснення, у порядку та в спосіб, 

визначений законодавством, контролю за додержанням вимог законів та інших 

нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та 

дітьми, позбавленими батьківського піклування, ужиття заходів щодо 

запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням у дитячому середовищі, 

а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у вигляді 
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позбавлення волі; 4) ужиття разом з відповідними центральними і місцевими 

органами виконавчої влади та іншими установами й організаціями заходів щодо 

запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму та порушенням 

ПДР дітьми; 5) ужиття заходів з попередження жорстокого поводження з 

дітьми, учинення стосовно них насильства, у тому числі батьками, законними 

представниками, а також своєчасного вилучення дитини у разі загрози її життю 

і здоров’ю, влаштування її до спеціальних установ; 6) запобігання дитячій 

бездоглядності, здійснення профілактики причин самовільного залишення 

дітьми домівок чи навчально-виховних закладів, забезпечення дотримання 

вимог законів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування тощо.  

До функцій, у яких забезпечення прав і свобод дитини є частиною їх 

змісту, слід віднести: 1) організацію та здійснення у межах компетенції 

проведення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на 

запобігання вчиненню правопорушень дітьми та особами із середовища 

дитини; 2) виявлення причини та умов, що призводять до вчинення 

кримінальних та адміністративних правопорушень дітьми та особами із 

середовища дитини, ужиття, у межах компетенції, заходів щодо їх усунення; 3) 

ужиття заходів із запобігання та припинення насильства в сім’ї; 4) здійснення, у 

межах повноважень, передбачених законом, міжнародного співробітництва, 

участі у розробленні проектів міжнародних договорів України з питань 

забезпечення прав і свобод дитини, а також забезпечення їх виконання; 5) 

здійснення у межах компетенції аналізу та узагальнення результатів й 

ефективності поліцейської діяльності, інформування у порядку та спосіб, які 

передбачені законом, органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, а також громадськості про здійснення державної політики у 

сфері забезпечення прав і свобод дитини тощо.  

До функції, у яких забезпечення прав і свобод дитини є похідним від їх 

основного змісту, слід віднести: 1) ужиття заходів з організації забезпечення 

публічної безпеки і порядку (…) у публічних місцях, де перебувають або 
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можуть перебувати діти, під час проведення масових та спортивних заходів; 2) 

запобігання та припинення групових порушень публічного (громадського) 

порядку, масових заворушень; 3) участь, у межах визначених повноважень, у 

здійсненні заходів, спрямованих на соціальну адаптацію осіб, які звільнилися з 

місць позбавлення волі, і, зокрема, складають суб’єктне середовище дитини; 4) 

здійснення, у межах компетенції, нормативно-методичного забезпечення та 

контролю за діяльністю підпорядкованих територіальних органів та підрозділів 

(…), які у межах компетенції реалізують державну політику з питань 

забезпечення прав і свобод дитини, протидії злочинності, запобігання та 

припинення насильства в сім’ї, превентивної та профілактичної діяльності; 5) 

здійснення розгляду звернень, запитів та скарг громадян, органів виконавчої 

влади, народних депутатів України, підприємств, установ, організацій, 

трудових колективів, публікацій у пресі з питань, пов’язаних з діяльністю 

Департаменту і підпорядкованих йому органів та підрозділів у сфері 

забезпечення прав і свобод людини дитини; 6) організацію та здійснення 

регулювання дорожнього руху, контроль за додержанням ПДР його 

учасниками, зокрема, дітьми; 7) організацію та здійснення супроводження 

транспортних засобів у випадках організованих перевезень дітей; 8) 

організацію і здійснення серед дітей роз’яснення законів, інших нормативних 

актів з питань безпеки дорожнього руху, проведення оглядів, конкурсів, 

змагань, сприяння організації вивчення дітьми ПДР; 9) здійснення, у межах 

компетенції, взаємодії зі структурними підрозділами НП України, МВС, 

іншими правоохоронними органами, органами державної влади, місцевого 

самоврядування, громадськими організаціями з питань забезпечення прав і 

свобод дитини, протидії злочинності, запобігання та припинення насильства в 

сім’ї, превентивної та профілактичної діяльності; 10) здійснення розроблення 

проектів законів та інших нормативних актів і документів, що стосуються 

забезпечення захисту та охорони прав і свобод дитини, протидії злочинності, 

запобігання та припинення насильства в сім’ї, превентивної та профілактичної 

діяльності; 11) здійснення індивідуально-превентивної роботи з особами, які 
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перебувають на профілактичних обліках у підпорядкованих підрозділах, 

насамперед з особами, звільненими з місць позбавлення волі, та тими, що 

вчиняють насильство в сім’ї (домашнє насильство), зокрема, проти дитини 

тощо. 

5. Вивчення питання про зміст повноважень поліції ПД дозволило 

зробити наступні висновки. По-перше, компетенція поліції ПД складається із 

сукупності повноважень, прав і обов’язків поліцейських (посадових осіб 

підрозділів ПД). По-друге, закріплені за посадовими особами поліції ПД права 

можливо одночасно позиціонувати як посадові обов’язки останніх, оскільки 

вони використовуються (мають використовуватися) посадовими особами 

виключно в інтересах служби. По-третє, сфера застосування та спосіб 

здійснення зазначених повноважень дозволяє виділити серед них такі групи: 

організаційні, контрольні, розшукові, примусові, профілактичні, сервісні та ін. 

6. Чинні нормативно-правові акти з питань організації та діяльності 

поліції ПД не регламентують інститут відповідальності, проте, як вдалося 

встановити, відповідальність її працівників у порівнянні з працівниками інших 

служб НП України не має специфічних рис. 

На підставі зазначеного, виділяємо особливості адміністративно-

правового статусу поліції ПД як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини, а 

саме: 1) порівняно з іншими підрозділами та службами НП України, поліція ПД 

реалізує найбільшу кількість функцій та наділена найбільшим обсягом 

компетенції у зазначеній сфері; 2) призначення поліції ПД обумовлює наявність 

у її структурі спеціалізованого підрозділу у справах дітей – служби ЮП; 3) 

водночас, деякі функції (організація та здійснення регулювання дорожнього 

руху, контроль за додержанням ПДР, організація та здійснення супроводження 

транспортних засобів тощо) не корелюються із основним призначенням 

підрозділу – превенцією, тому доцільним є їх перерозподіл і закріплення за 

іншими підрозділами (наприклад, за дорожньою поліцією); 4) процес 

організаційного оформлення структури поліції ПД перебуває у постійній 

динаміці, наслідком чого є поява у межах Департаменту ПД нових структурних 
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підрозділів чи об’єднання вже існуючих. Зокрема, керівництвом Нацполіції 

наразі опрацьовується питання доцільності об’єднання департаментів 

патрульної поліції та поліції ПД [71]; 5) удосконалення нормативно-правової 

бази з питань організації і діяльності поліції ПД, на нашу думку, сприятиме 

більш чіткому оформленню її правового становища у адміністративних 

правовідносинах, сферою реалізації яких є забезпечення прав і свобод дитини.  

Одним із підрозділів НП України, наділених повноваженнями у сфері 

забезпечення прав і свобод дитини, є служба дільничних офіцерів поліції (далі – 

ДОП). Опрацювання нормативно-правових актів з питань її організації та 

діяльності служби ДОП дозволило виокремити сутнісні риси її 

адміністративно-правового статусу як суб’єкта забезпечення прав і свободи 

дитини:  

1. Основною метою діяльності служби ДОП є впровадження принципу 

взаємодії з населенням на засадах партнерства та організація роботи за 

напрямами: 1) протидії злочинності, профілактики правопорушень та охорони 

публічного порядку за участю населення; 2) співпраця з органами місцевого 

самоврядування, представниками територіальних громад, населенням, 

керівниками підприємств, соціальних, навчальних та культурних закладів, 

закладів захисту дітей з метою реалізації принципу взаємодії з населенням на 

засадах партнерства, обмін інформацією для подальшого її використання під 

час виконання службових обов’язків; 3) визначення спільних пріоритетних 

напрямів роботи та її оцінювання з урахуванням думки і потреб громадськості. 

2. Служба ДОП здійснює свою діяльність відповідно до Конституції 

України [147]; Законів України «Про Національну поліцію» [252], «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству» [233], «Про 

адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» 

[227], «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у 

виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» [262], «Про участь 

громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» [267]; 

Постанови КМУ «Про затвердження Положення про Національну поліцію 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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України» [245]; підзаконних нормативно-правових актів: Наказів МВС України 

«Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів 

поліції» від 28.07.2015 р. № 650 [235], «Про затвердження положення про 

Департамент превентивної діяльності Національної поліції України» від 

27.11.2015 р. № 123 [243], «Про затвердження Інструкції з оформлення 

матеріалів про адміністративні правопорушення» від 06.11.2015 р. № 1376 [237] 

та ін.  

3. У структурному плані служба ДОП належить до поліції ПД. 

Відповідно до п. 1. ч. ІV «Інструкції з організації діяльності дільничних 

офіцерів поліції» [235] організація та контроль за роботою служби ДОП 

покладаються на заступника начальника територіального (відокремленого) 

органу (підрозділу) поліції, який відповідно до розподілу функціональних 

обов’язків координує діяльність ДОП та начальника відділу (сектору) превенції 

територіального (відокремленого) органу (підрозділу) поліції. До особливостей 

адміністративно-правового статусу служби ДОП, на нашу думку, слід віднести 

вимогу надання підрозділами НП України інформації керівникам виконавчих 

органів місцевого самоврядування щодо призначення дільничного офіцера 

поліції та закріплення за ним певної поліцейської дільниці. 

4. Основною формою роботи служби ДОП у сфері забезпечення прав і 

свобод дитини є превенція (профілактика) – діяльність, спрямована на 

попередження кримінальних та інших правопорушень, перевірку дотримання 

обмежень, установлених законом відносно осіб, які перебувають на 

превентивному обліку, здійснення поліцейського піклування.  

5. Завдання безпосереднього забезпечення захисту прав і свобод дитини 

на зазначену службу не покладається. Водночас, контекст закріплених у 

законодавстві завдань ДОП у сфері забезпечення прав і свобод людини 

передбачає їх реалізацію і у сфері забезпечення прав та свобод дитини.  

Елементами компетенційного блоку адміністративно-правового статусу 

служби ДОП є нормативно закріплені напрями її діяльності, тобто, функції, які 

можливо поділити на групи: 1) функції, реалізація яких не охоплює сферу 
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забезпечення прав і свобод дитини; 2) функції, які реалізуються у сфері 

забезпечення прав і свобод дитини. Задачі дисертаційного дослідження 

обумовлюють увагу щодо другої із зазначених груп.  

Аналіз чинного законодавства дозволяє виділити такі напрями діяльності 

(функції) служби ДОП у сфері забезпечення прав і свободи дитини: 1) 

здійснення профілактичної роботи, спрямованої на запобігання вчиненню 

правопорушень у середовищі дитини; 2) виявлення причин та умов, що 

призводять до вчинення правопорушень, зокрема, у середовищі дитини, ужиття 

у межах компетенції заходів для їх усунення; 3) ужиття заходів, спрямованих на 

усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб, зокрема, дітей, і публічній 

безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального чи адміністративного 

правопорушення; 4) здійснення своєчасного реагування на заяви та 

повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події, які 

відбуваються у середовищі дитини; 5) у випадках, визначених законом, 

здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення, 

зокрема, об’єктом посягання яких є права і свободи дитини та прийняття 

рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечення їх 

виконання; 6) доставляння у випадках і порядку, визначених законом, 

затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та 

осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, зокрема, об’єктом 

посягання яких є права і свободи дитини; 7) ужиття всіх можливих заходів для 

надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги дітям, які 

постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, 

нещасних випадків, дітям, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього 

життя чи здоров’я, а також дітям, які постраждали від торгівлі людьми; 8) 

ужиття заходів для запобігання вчиненню насильства в сім’ї, зокрема, стосовно 

дитини, та його припинення; 9) участь у межах повноважень, передбачених 

законом, у здійсненні заходів, спрямованих на соціальну адаптацію осіб, які 

звільнилися з місць позбавлення і складають середовище дитини.  
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У межах зазначених напрямів служба ДОП здійснює свою діяльність як 

самостійно, так і у взаємодії з населенням та іншими службами і підрозділами 

НП України. 

6. Реалізація дільничними офіцерами поліції своїх прав і обов’язків 

здійснюється різними способами, у різноманітних формах. Зокрема, це: 1) 

вимога пред’явлення документів, що посвідчують особу; 2) опитування особи у 

передбачених законом випадках; 3) затримування осіб, які підозрюються у 

вчиненні кримінального або адміністративного правопорушення та доставляння 

їх до поліцейської станції або органу (підрозділу) поліції; 4) здійснення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення у визначених 

законом випадках; 5) проникнення до житла у передбачених законом випадках; 

6) здійснення заходів з контролю у визначеній предметній сфері і у 

передбачених законом випадках; 7) здійснення поліцейського піклування; 8) 

застосування поліцейських заходів примусу; 9) здійснення превентивних 

поліцейських заходів тощо.  

Особливістю нормативного регулювання адміністративно-правового 

статусу ДОП є виділення окремим пунктом повноважень, які реалізуються 

зазначеною службою у сфері забезпечення прав і свобод дитини. Зокрема, 

відповідно до п. 14 Інструкції ДОП з метою виконання своїх обов’язків: 1) 

вживають у взаємодії зі службою у справах дітей (…) заходів щодо 

встановлення особи дитини, місця її проживання, відомостей про батьків або 

осіб, які їх замінюють, інших родичів, місця їх проживання (перебування) у разі 

надходження повідомлення про дитину, яка залишилась без батьківського 

піклування; 2) у разі виявлення дитини, розлученої із сім’єю, служба ДОП 

невідкладно повідомляє про такий факт територіальний орган Державної 

міграційної служби і орган опіки та піклування за місцем виявлення дитини; 3) 

у разі безпосередньої загрози життю або здоров’ю дитини на підставі рішення 

(…) державних адміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті 

ради служба у справах дітей разом з представниками закладу охорони здоров’я 
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вживають заходів до відібрання дитини у батьків та тимчасово влаштовують її 

відповідно до чинного законодавства [235].  

7. Змістовою частиною адміністративно-правового статусу служби ДОП 

як суб’єкта забезпечення прав і свобод людини є вимога реалізації принципу 

взаємодії з населенням на засадах партнерства шляхом співпраці з органами 

місцевого самоврядування, представникам територіальних громад, населенням, 

керівниками підприємств, соціальних, навчальних та культурних закладів, 

закладів захисту дітей, а також обміну інформацією для подальшого її 

використання під час виконання службових обов’язків. Таку норму, зокрема, 

містить Інструкція з організації і діяльності ДОП [235]. На підставі зазначеного, 

службу ДОП слід віднести до поліцейських підрозділів, які повною мірою 

реалізують Community Policing – особливий підхід у щоденній роботі, 

побудований на принципах постійної комунікації, де поліція та місцева громада 

відчувають спільну відповідальність за безпеку; поліція реагує на місцеві 

потреби й вимоги, які визначає громада; застосовується індивідуальний підхід 

до вирішення місцевих проблем у взаємодії з населенням та відповідальними 

органами влади; співпраця спрямована на попередження правопорушень; в 

основі сумісної роботи поліції та громади лежить спільний план превентивної 

діяльності. 

Завершуючи характеристику адміністративно-правового статусу служби 

ДОП як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини, резюмуємо: 1) у 

порівнянні з іншими підрозділами НП України, служба ДОП, на нашу думку, 

володіє найширшим обсягом повноважень, які реалізуються у площині 

адміністративно-правових відносин; 2) зазначені повноваження складають 

зміст поліцейської діяльності служби ДОП та здійснюються у різних формах, 

різними методами, у різний спосіб; 3) у сфері забезпечення прав і свобод 

дитини служба ДОП реалізує свої повноваження самостійно або у співпраці з 

іншими підрозділами і службами НП України; 4) перспективним напрямом 

удосконалення адміністративно-правового статусу служби ДОП у сфері 

забезпечення прав і свобод дитини вважаємо розробку механізмів взаємодії 
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служби ДОП з іншими органами державної влади, місцевого самоврядування та 

громадою з метою виконання поставлених перед ними спільних задач.  

Виконання завдань дослідження вимагає здійснення аналізу 

адміністративно-правового статусу ще одного поліцейського підрозділу, який 

володіє визначеним обсягом повноважень у сфері забезпечення прав і свобод 

дитини, а саме – патрульної поліції (далі – ПП). Важливими рисами ПП як 

суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини, на нашу думку, є такі: 1) ПП є 

підрозділом, що першим приступив до виконання своїх обов’язків – з моменту 

вступу у силу Закону України «Про Національну поліцію»; 2) особливими 

параметрами функціонування ПП є безперервний режим роботи, повсюдна 

локація та чисельність співробітників (зокрема, у великих містах); 3) ПП, як і 

служба ДОП, є підрозділом, що перебуває у найтіснішому контакті з 

населенням місцевих громад і на практиці реалізує принцип постійної 

комунікації з останніми; 4) найчастіше саме патрульні поліцейські, під час 

здійснення патрулювання та реагування на виклики і повідомлення, мають 

справу із категорією дітей, які опинилися у полі зору правоохоронних органів, 

зокрема: дітьми, які займаються бродяжництвом і жебракуванням; т. зв. «дітьми 

вулиці»; дітьми, що перебувають у розшуку; малолітніми дітьми, які 

загубилися від батьків і опинилися у ситуації, що загрожує їх життю та 

здоров’ю; дітьми, які є жертвами чи свідками домашнього насильства; дітьми, 

які, будучи у громадських місцях, демонструють девіантну чи протиправну 

поведінку тощо.  

Отже, ПП разом зі службою ДОП є тими підрозділами НП України, які, 

не володіючи спеціальною компетенцією у сфері забезпечення прав і свобод 

дитини, реалізують у зазначеній сфері значний обсяг повноважень. 

Нормативно-правовою базою діяльності ПП є: Закон України «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 р. [252], Постанова КМУ «Про 

затвердження Положення «Про Національну поліцію України» від 28.10.2015 р. 

[245], Кодекс України про адміністративні правопрушення [136] та ін.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19
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У результаті аналізу зазначених та інших нормативно-правових актів 

виділено сутнісні риси адміністративно-правового статусу ПП як суб’єкта 

забезпечення прав і свобод дитини:  

1. Метою діяльності ПП є – служіння суспільству шляхом забезпечення 

прав і свобод людини (зокрема, дитини), протидія злочинності, підтримання 

публічної безпеки та порядку. Чинне законодавство не містить норми про 

принципи організації і діяльності ПП. Натомість, у Положенні про патрульну 

службу МВС [246] присутня норма про те, що основу її діяльності становить 

концепція «міліція і громада». На нашу думку, зазначена неточність потребує 

виправлення.  

2. Патрульну службу (далі – ПС) було організовано як структурний 

підрозділ МВС України відповідно до Наказу МВС «Про затвердження 

Положення про патрульну службу МВС» від 02.07.2015 р. № 796 [246]. Наразі 

ПС входить у структуру Департаменту патрульної поліції (далі – ДПП), який, 

відповідно до Положення про Департамент патрульної поліції, затвердженого 

Наказом від 31.10.2016 р. № 1114 [223], є міжрегіональним територіальним 

органом НП України та створюється, реорганізовується чи ліквідовується КМУ 

за поданням Міністра внутрішніх справ. ДПП складається із структурних 

підрозділів апарату ДПП і територіальних (відокремлених) підрозділів. 

Звертаємо увагу на те, що у Наказі № 796 ПП називається патрульною 

службою, натомість у Наказі № 1114 вжито назву патрульна поліція.  

ДПП та його підрозділи становлять єдину систему. Підрозділи ПП 

підзвітні та підконтрольні ДПП. Останній організовує діяльність своїх 

підрозділів, здійснює контроль за їх діяльністю, надає їм організаційну і 

практичну допомогу та здійснює їх інформаційно-аналітичне, матеріально-

технічне і фінансове забезпечення. 

3. Безпосереднє забезпечення прав і свобод дитини не належить до 

завдань ПП, проте у переліку нормативно закріплених завдань ПС і ДПП 

можливо виокремити ті, які так чи інакше стосуються прав і свобод дитини, а 

саме: 1) забезпечення безпеки осіб (дітей), захисту їх прав, свобод та законних 
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інтересів; 2) створення стану захищеності життєво важливих інтересів 

суспільства, нормальних умов життєдіяльності дитини (…); 3) попередження, 

виявлення та припинення кримінальних та адміністративних правопорушень, 

зокрема, тих, які вчиняються дітьми чи у середовищі дитини, випадків 

домашнього насильства, а також виявлення причин і умов, що сприяють їх 

учиненню; 4) реалізація у межах компетенції державної політики у сфері 

забезпечення охорони прав і свобод людини (дитини), інтересів суспільства та 

держави, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку; 5) 

надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам (дітям), які з 

особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних 

ситуацій потребують такої допомоги.  

4. Зміст поставлених перед ПП завдань обумовлюють основні напрями її 

функціонування. Попри те, що ПП не є спеціалізованим підрозділом поліції у 

справах дітей, здійснюючи свої функції, ПП сприяє забезпеченню прав і свобод 

дитини. У результаті аналізу відомчих нормативно-правових актів, що 

регламентують діяльність ПП, нами виділено: 1) функції ПП, які сприяють 

забезпеченню захисту і охорони прав та свобод дитини безпосередньо; 2) 

функції ПП, які сприяють забезпеченню захисту і охорони прав та свобод 

дитини опосередковано.  

До функцій ПП, які безпосередньо сприяють забезпеченню захисту і 

охорони прав та свобод дитини, на нашу думку, слід віднести: 1) реагування на 

повідомлення про правопорушення, зокрема, ті, об’єктом посягання яких є 

права та свободи дитини; 2) надання невідкладної допомоги дітям, які 

потерпіли від правопорушень; 3) самостійне виявлення та припинення 

правопорушень, об’єктом посягання яких є права та свободи дитини; 4) 

затримання дітей, які здійснили правопорушення, та доставлення їх до 

компетентних підрозділів НП України; 5) проведення превентивної та 

профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню 

правопорушень у середовищі дитини; 6) здійснення у випадках, передбачених 

законом, проваджень у справах про адміністративні правопорушення, об’єктом 
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посягання яких є права та свободи дитини, прийняття рішень про застосування 

адміністративних стягнень та забезпечення їх виконання. (Зауважимо, що 

рішення про застосування адміністративних стягнень до дитини приймає лише 

суд, до компетенції НП України входить складення протоколу, на підставі 

якого приймається рішення про застосування адміністративних стягнень до 

батьків чи осіб, які їх замінюють, щодо невиконання чи неналежного виконання 

батьківських обов’язків).  

Що стосується другої із зазначених груп функцій, то, на нашу думку, 

опосередковане сприяння забезпеченню захисту і охорони прав та свобод 

дитини реалізується у процесі усіх покладених на ПП завдань.  

5. Аналіз нормативно-правових актів з питань організації і діяльності ПП 

на предмет закріплених за патрульними поліцейськими прав і обов’язків 

свідчить про те, що, незважаючи на відсутність спеціальної компетенції у сфері 

забезпечення прав і свобод дитини, останні виконують зазначене завдання у 

ході реалізації своїх прав. Зокрема, патрульні поліцейські мають право: 1) 

вимагати від громадян (зокрема, дітей) дотримання громадського порядку; 2) у 

випадку порушень громадського порядку – вимагати припинення 

правопорушень; 3) перевіряти при підозрі у вчиненні дітьми правопорушень, 

документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи у передбачених 

законом випадках і спосіб; 4) затримувати дітей, за передбачених законом 

підстав і в спосіб, та здійснювати їх доставлення до відділів поліції та ін. 

Як свідчить аналіз законодавства, обов’язками патрульних поліцейських у 

сфері забезпечення прав і свобод дитини є: 1) поважати і не порушувати права 

та свободи людини (дитини); 2) надавати допомогу дітям, які постраждали від 

правопорушень, нещасних випадків, а також дітям, які опинилися у 

безпорадному стані або стані, небезпечному для їх життя та здоров’я.  

За ПП закріплено також інші права та обов’язки, що мають 

опосередковане відношення до сфери забезпечення прав і свобод дитини – 

наприклад, ті, які реалізуються у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.  
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6. Чинні нормативно-правові акти не регламентують інститут 

відповідальності співробітників ПП. Патрульні поліцейські несуть 

відповідальність на загальних підставах.  

Завершуючи дослідження адміністративно-правового статусу ПП як 

суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини, наголосимо на такій його 

особливості, як наділення посадових осіб підрозділів ПП адміністративною 

юрисдикцією стосовно окремих категорій проваджень. Так, відповідно до ч. 3 

ст. 184 КУпАП [136], у разі вчинення адміністративного правопорушення 

неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років 

патрульні поліцейські складають протокол стосовно батьків (одного з них) 

неповнолітнього або особи, яка їх замінює; а у разі вчинення неповнолітньою 

особою віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміністративних 

правопорушень, передбачених ст. ст. 44, 51, 121-127, ч. ч. 1, 2, 3 ст. 130, ст. 39, 

ч. 2. ст.156, ст. ст. 173, 174, 185, 190-195 КУпАП патрульні поліцейські 

складають протокол стосовно цих осіб [136].  

Ще однією особливістю адміністративно-правового статусу ПП як 

суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини, на наш погляд, є рухливість його 

організаційної та компетенційної складових. Так, початково функцію надання 

господарських та адміністративних послуг у сфері безпеки руху на дорогах 

було закріплено за ПП, проте з вересня 2017 р., коли було прийнято рішення 

про створення дорожньо-патрульної поліції, зазначене завдання виконує 

остання [28]. Завданнями ПП, як і раніше, залишається забезпечення безпеки 

при здійсненні організованих перевезень дітей, організація вивчення з дітьми 

ПДР. Формою реалізації останнього із зазначених завдань, приміром, є 

проведення Всеукраїнських змагань загонів юних інспекторів руху, гри команд 

Клубу веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху [247] тощо.  

Підтвердженням тези про рухливість організаційної та компетенційної 

складових адміністративно-правового статусу ПП як суб’єкта забезпечення 

прав і свобод дитини, на нашу думку, може слугувати факт того, що, відповідно 

до Угоди про партнерство між МВС України та МОН України від 29.02.2016 р. 



122 

[229], протягом 2016-го – першої половини 2018-го рр. ПП реалізовувала 

експериментальну модель співпраці навчальних закладів і поліції «Шкільний 

офіцер поліції».  

Метою угоди було сприяння діяльності навчальних закладів щодо 

профілактики правопорушень серед дітей та забезпечення безпечного 

навчального середовища. Угода передбачала співпрацю навчальних закладів 

Києва, Одеси, Львова, Івано-Франківська з поліцейськими, призначеними на 

посади шкільних офіцерів поліції (ШОПерів), що працювали у партнерстві з 

учнями, вчителями, адміністрацією, керівництвом школи, батьками, іншими 

органами поліції та громадою задля створення та підтримки здорової і 

безпечної шкільної громади.  

Відповідно до Угоди, завданнями ШОПерів є: 1) проведення 

просвітницько-профілактичних занять з учнями за програмою «Школа і 

поліція»; 2) проведення індивідуальних зустрічей з учнями та (або) їхніми 

батьками (особами, які їх замінюють); 3) забезпечення вчасного та ефективного 

реагування на виклики керівників навчальних закладів; 4) участь у батьківських 

зборах і педагогічних радах; 5) проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи серед батьків та педагогічних працівників щодо попередження 

негативних явищ в учнівському середовищі.  

ШОПер зобов’язаний: 1) бути присутнім у школі та проводити 

профілактичну роботу з учнями, залучаючи їх до позитивних видів діяльності; 

2) планувати та впроваджувати разом із відповідальною особою заходи, 

направлені на попередження правопорушень серед учнів, а також заходи 

реагування на інциденти, які сталися на території школи; 3) встановлювати й 

підтримувати конструктивні, засновані на довірі, стосунки з адміністрацією 

навчального закладу, вчителями, учнями та їх батьками; 4) брати участь у 

засіданнях рад з профілактики злочинності, за потреби – у зборах батьківських 

комітетів та педагогічних нарадах у навчальному закладі; 5) пропагувати 

законослухняну поведінку серед учнів та поширювати серед них відповідні 

інформаційні матеріали; 6) забезпечувати вчасне та ефективне реагування на 
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виклики відповідальної особи; 7) інформувати персонал навчального закладу, 

представників батьківських комітетів, учнівського самоврядування щодо 

негативних явищ у молодіжному середовищі; 8) інформувати батьків щодо 

порядку дій та установ, з якими потрібно зв’язатися у випадку зникнення 

дитини; 9) надавати допомогу жертвам правопорушень; 10) виконувати інші 

обов’язки згідно з чинним законодавством України. Офіцер може виступати 

також консультантом, допомагаючи працівникам школи визначати необхідні дії 

у разі насильницької поведінки та пояснювати процедури поліцейського 

розслідування [229].  

Результати першого етапу програми діяльності ШОПерів було визнано 

успішним, тому протягом 2017-2018 н. р. її реалізація здійснювалася вже у 11 

містах України.  

Позитивно оцінюємо прийняте керівництвом Нацполіції рішення щодо 

закріплення функцій ШОПерів за співробітниками підрозділів ЮП. Думка про 

те, що такий крок є логічним з точки зору змісту завдань НП України у сфері 

забезпечення прав і свобод дитини та виправданим з точки зору удосконалення 

адміністративно-правового статусу підрозділів служби ЮП, висловлювалася 

дисертантом раніше [98].  
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2.3. Форми та методи діяльності НП України у сфері забезпечення прав і свобод 

дитини. 

 

Діяльність НП України у сфері забезпечення прав і свобод дитини за 

своєю природою є правоохоронною діяльністю, реалізується, здебільшого, у 

межах адміністративно-правових відносин, у певних формах та за допомогою 

певних методів.  

Значний внесок у розробку теоретичних засад правоохоронної діяльності 

здійснили О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, А.І. Берлач, В.М. Гаращук, Є.О. Гіда, 

В.Л. Грохольський, С.М. Гусаров, І.П. Катеринчук, О.В. Ковальова, 

В.В. Ковальська, А.Т. Комзюк, О.М. Коропатов, С.О. Кузніченко, В.А. Ліпкан, 

С.В. Лихачов, О.М. Негодченко, В.І. Олефір, В.М. Плішкін, В.П. Пєтков, 

Х.П. Ярмакі та ін. Поняття, види та форми поліцейської діяльності 

досліджували О.В. Батраченко [14], [15], О.В. Джафарова [72], О.Ф. Кобзар 

[129], О.О. Косиця [152], В.А. Троян [307] та ін. Питання превенції як форми 

роботи у середовищі дитини знайшли відображення у працях Л.М. Вольнової 

[42], Б.М. Головкіна [53], [54], І.М. Іщенка [120], О.О. Лазаренка [165], 

Т.Я. Назар [192], С.Г. Поволоцької [218; 219] та ін. Зазначена проблематика 

розглядалася також у раніше опублікованих роботах дисертанта [83; 90; 92; 94; 

97]. 

Дослідження форм та методів діяльності НП України у середовищі 

дитини, на нашу думку, доцільно розпочати із аналізу поняття «правоохоронна 

діяльність». Нами з’ясовано, що у широкому значенні під правоохоронною 

діяльністю найчастіше розуміють обумовлений потребами людини особливий 

вид соціальної діяльності, визначений нормами права і об’єктивною 

необхідністю впливу на суспільні відносини [129, с. 165]. У зазначеному 

розумінні правоохоронна діяльність притаманна усім без виключення 

державним органам. У вузькому розумінні правоохоронну діяльність 

найчастіше визначають як державно-владну діяльність, що здійснюється у 

правовій формі, і безпосередньо пов’язана із запобіганням правопорушенням та 
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їх профілактикою [305, с. 168]. Ще більшою конкретизацією відрізняється 

розуміння правоохоронної діяльності як переважно державної діяльності, яка 

здійснюється у встановленому законом порядку та на його основі 

уповноваженими державними органами з метою охорони і захисту прав, свобод 

та інтересів суб’єктів права шляхом застосування правових засобів впливу [13, 

с. 45]. Не позбавлений сенсу погляд на правоохоронну діяльність як на 

професійну діяльність посадових і службових осіб ОВС, що здійснюється за 

допомогою визначених на законодавчому рівні методів регулювання 

суспільних відносин задля недопущення, попередження здійснення 

протиправного впливу на законні права, свободи та інтереси фізичних і 

юридичних осіб, а також їх захисту та відновлення в разі порушення та вжиття 

заходів, пов’язаних із притягненням винних до юридичної відповідальності 

[331, с. 52]. Одне із вдалих, на нашу думку, визначень поняття правоохоронної 

діяльності належить Х.П. Ярмакі та О.М. Коропатову, які пропонують розуміти 

її як діяльність спеціально уповноважених державних органів та посадових 

осіб, що має владний характер і здійснюється на основі правових норм із метою 

захисту прав та свобод громадян та інших осіб, охорони громадського порядку 

та громадської безпеки, запобігання правопорушенням та їх припинення, 

усунення умов, які сприяють їх учиненню [327, с. 165].  

З урахуванням зазначеного, правоохоронна діяльність НП України у 

сфері забезпечення прав і свобод дитини – це державно-владна діяльність, яка 

здійснюється НП України у встановленому законом порядку та на його основі з 

метою виконання покладених на неї правоохоронних функцій у сфері 

забезпечення прав і свобод дитини.  

Важливим теоретичним аспектом проблематики правоохоронної 

діяльності є питання співвідношення понять правоохоронної та поліцейської 

діяльності. Зазначимо, що в історичному аспекті за поняттям «поліцейська 

діяльність» закріпилося розуміння її як примусової діяльності держави з метою 

втілення волі останньої. У французькій юридичній школі до суб’єктів 

поліцейської діяльності традиційно відносили органи адміністрації, органи 
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виконавчої та муніципальної влади. Більшість представників німецької 

юридичної школи відносили до зазначеного переліку також органи правосуддя.  

В основу сучасного наукового розуміння поліцейської діяльності 

найчастіше покладаються розроблені Р. Молем положення про те, що: 1) 

зазначена діяльність є прерогативою уряду (його органів); 2) вона 

підпорядковується закону; 3) метою поліцейської діяльності є захист інтересів 

суспільства; 4) її зміст полягає у гарантуванні безпеки життя та майна людини 

[190].  

Серед сучасних науковців не існує єдиного розуміння поняття 

поліцейської діяльності. Так, О.С. Проневич пропонує розглядати її як один із 

видів державно-управлінської (адміністративної) діяльності, що реалізується 

наділеними спеціальною компетенцією на застосування державного примусу 

озброєними органами державної виконавчої влади (формаціями), 

уповноваженими здійснювати охорону правопорядку, забезпечувати 

внутрішню безпеку, особисті та майнові права громадян [272]. На думку 

Й.І. Горінецького, поліцейська діяльність – це діяльність щодо виявлення і 

розслідування злочинів та здійснення кримінального переслідування [56]. 

Я.М. Когут вважає, що поліцейська діяльність є видом правоохоронної 

діяльності уповноважених державою суб’єктів публічної адміністрації, що 

спрямована на встановлення та забезпечення правопорядку, з можливістю 

застосування заходів адміністративного примусу в передбачених законом 

випадках [135]. Не позбавлене сенсу розуміння поліцейської діяльності як 

специфічного виду державно-управлінської діяльності у правоохоронній сфері, 

метою якої є служіння суспільству. Зазначена діяльність реалізується 

спеціальними органами, уповноваженими від імені держави здійснювати 

охорону прав і свобод людини, протидіяти злочинності, підтримувати публічну 

безпеку та порядок, із застосуванням превентивних поліцейських заходів і 

поліцейських заходів примусу [152, с. 136].  

Для розуміння різниці між поліцейською і правоохоронною діяльністю 

важливою вважаємо думку К.С. Бєльського про те, що правоохоронна 



127 

діяльність не обов’язково здійснюється у формі правозастосування, тоді як 

поліцейська – завжди пов’язана із застосуванням права; і більш того – вона 

пов’язана із застосуванням заходів офіційного фізичного примусу [222, c. 186]. 

Таким чином, виконуючи завдання у сфері забезпечення прав і свобод 

дитини, НП України у межах правоохоронної діяльності реалізує специфічний 

її вид, а саме – поліцейську діяльність.  

Правоохоронна (поліцейська) діяльність НП України у сфері 

забезпечення прав і свобод дитини здійснюється у певних формах. У 

найзагальнішому вигляді форма діяльності – це однорідна діяльність того чи 

іншого органу, через яку реалізуються його функції.  

Великий тлумачний словник української мови трактує категорію «форма» 

як: 1) обриси, контури, зовнішні межі предмета, що визначають його зовнішній 

вигляд; 2) пристрій, шаблон, за допомогою якого чому-небудь надають певних 

обрисів, якогось вигляду; 3) спосіб існування змісту, його внутрішня структура, 

організація і зовнішній вираз; 4) видимість, зовнішній бік чого-небудь, що не 

відображає суті справи [30, с. 972].  

У контексті діяльності органів публічної влади під зазначеним поняттям 

найчастіше розуміють зовнішній аспект їх функціонування, тобто сукупність 

однорідних дій, які здійснюються у певних організаційних рамках, визначених 

законодавством [328, с. 57]. Розкриваючи зміст поняття управлінської 

діяльності, Ю.П. Битяк, зокрема, наголошує, що поняття функцій охоплює 

основні напрями цілеспрямованого впливу суб’єкта управління на його об’єкт, 

водночас як форми – це шляхи здійснення зазначеного впливу, тобто вони 

показують, як практично здійснюється управлінська діяльність [3, с. 303].  

Зазначене дає підстави стверджувати, що конкретні напрями 

правоохоронної (поліцейської) діяльності, поєднуючись у систему дій, 

набувають змісту тієї чи іншої форми, а різноплановість завдань і функцій НП 

України обумовлює існування різних форм діяльності останньої. Маючи на 

увазі однотипність (але не тотожність) змісту діяльності НП України у сфері 

забезпечення прав і свобод людини з такою ж діяльністю у сфері забезпечення 
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прав і свобод дитини, припускаємо, що остання здійснюється у межах тих 

універсальних форм, які обумовлені завданнями реалізації прав людини, з 

урахуванням суб’єктно-об’єктного складу поняття прав дитини.  

Таким чином, форма діяльності НП України у сфері забезпечення прав і 

свобод дитини – це об’єктивоване зовнішнє вираження сутності конкретних 

дій, пов’язаних зі створенням оптимальних умов для реалізації прав, свобод та 

інтересів дитини, а також спрямованих на попередження і усунення 

негативних чинників, що ускладнюють їх реалізацію.  

Питання класифікації форм діяльності НП України у сфері забезпечення 

прав і свобод дитини розв’язуватиметься нами з використанням існуючих 

доктринальних підходів до класифікації форм правоохоронної діяльності у 

цілому. Так, О.В. Негодченко розрізняє організаційну та юридичну форми 

правоохоронної діяльності, відносячи до останньої, зокрема, нормотворчу, 

правозастосовну та правоохоронну діяльність [196, с. 20]. Є.О. Гіда виділяє 

регулятивну, правоохоронну, організаційну, виховну форми правоохоронної 

діяльності, пояснюючи при цьому, що регулятивна форма передбачає 

створення необхідних умов для реалізації правоохоронним органом компетенції 

у зазначеній сфері; правоохоронна – безпосередньо пов’язана із захистом прав і 

свобод громадян, створенням сприятливих умов для їх реалізації; організаційна 

– передбачає створення умов для виконання правозастосовних актів у 

зазначеній сфері; виховна – сприяє підвищенню рівня правосвідомості суб’єктів 

правовідносин у зазначеній сфері [46, с. 10]. З огляду на задачі дослідження 

важливою вважаємо думку А.Ю. Олійника про те, що правовими формами 

правоохоронної діяльності є безпосередня охорона права, нормотворча та 

правозастосовна діяльність, а неправовими – організаційна та виховна [203, с. 

8].  

З використанням зазначених підходів та маючи на увазі тезу про те, що 

поліцейська діяльність є специфічним видом правоохоронної діяльності з 

можливістю застосування заходів примусу, виділимо та охарактеризуємо такі 

форми діяльності НП України у сфері забезпечення прав і свобод дитини, як: 1) 
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безпосередня охорона та захист прав і свобод дитини; 2) сприяння охороні та 

захисту прав і свобод дитини; 3) превентивна діяльність.  

1. Безпосередня охорона і захист прав та свобод дитини як форма 

діяльності реалізується службами та підрозділами НП України у процесі 

виконання поставлених перед ними задач щодо забезпечення охорони прав і 

свобод людини (дитини), інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, 

підтримання публічної безпеки та порядку. З цією метою служби та підрозділи 

НП України здійснюють оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, 

адміністративну, адміністративно-процесуальну, контрольно-наглядову та ін. 

види правоохоронної (поліцейської) діяльності. Зміст зазначеної форми 

діяльності полягає у здійсненні конкретних правозастосовних дій, зокрема: 1) 

вжиття заходів із виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень 

стосовно прав і свобод дитини, їх припинення; 2) ужиття заходів, спрямованих 

на усунення загроз життю та здоров’ю дітей та публічній безпеці; 3) організація 

та здійснення у межах повноважень, передбачених законом, заходів щодо 

рятування дітей, забезпечення їх безпеки; 4) здійснення у межах визначеної 

підслідності досудового розслідування кримінальних правопорушень, об’єктом 

посягання яких є права і свободи дитини; 5) вжиття заходів із забезпечення 

публічної безпеки і порядку на вулицях, інших публічних місцях; 6) здійснення 

заходів щодо протидії злочинності; 7) супроводження транспортних засобів у 

випадках, передбачених законом; 8) вжиття всіх можливих заходів для надання 

невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги дітям, які постраждали 

внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних 

випадків, а також дітям, які опинилися в ситуації, небезпечній для їх життя чи 

здоров’я; 9) ужиття заходів для запобігання вчиненню насильства в сім’ї щодо 

дитини та його припинення; 10) вжиття заходів для встановлення особи дитини, 

яка не може повідомити інформацію про себе; 11) забезпечення безпеки взятих 

під захист дітей на підставах та в порядку, визначених законом; 12) участь у 

судовому розгляді за участю неповнолітнього обвинуваченого відповідно до ст. 

496 КПК України та ін.  
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Окремим видом діяльності в межах виділеної групи, на нашу думку, є 

контрольно-наглядова діяльність НП України, яка у сфері забезпечення прав і 

свобод дитини має певні особливості.  

Найчастіше під адміністративним наглядом розуміють процес 

спостереження органу виконавчої влади за дотриманням встановлених правил, 

з метою попередження і припинення їх порушень, та застосування заходів 

впливу до порушника. Вважаємо, що у контексті дослідження зміст 

контрольної діяльності НП України у сфері забезпечення прав і свобод дитини 

полягає у спостереженні визначеного кола поліцейських (посадових осіб НП 

України) у межах наданих їм повноважень за дотриманням громадського 

порядку, з метою виявлення та недопущення порушень прав і свобод дитини. 

Зовнішній вектор такої діяльності, на наш погляд, пов’язаний із безпосереднім 

захистом прав та свобод дитини в процесі виконання покладених на НП 

України завдань та має вираження, зокрема, у припиненні посягань на права і 

свобод дитини, а також притягненні винних до відповідальності. Внутрішній 

вектор зазначеного виду діяльності полягає у попередженні та припиненні 

протиправної поведінки власне дітей.  

У формі контролю та нагляду реалізуються такі, зокрема, повноваження 

служб ПП та ДОП: 1) цілодобове патрулювання території обслуговування з 

метою забезпечення належної охорони публічного порядку, громадської 

безпеки та контролю за дотриманням правил дорожнього руху, забезпечення 

його безпеки; 2) звернення уваги на правопорушення у сфері прав дитини з 

метою їх запобігання, припинення, документування і притягнення винних до 

відповідальності; 3) здійснення контролю за додержанням вимог законів, інших 

нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та 

дітьми, позбавленими батьківського піклування; 4) здійснення контролю за 

дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності вимог законодавства 

щодо заборони продажу неповнолітнім особам алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв і тютюнових виробів, а також щодо дотримання обмежень перебування 

дітей у нічний час у закладах, в яких провадиться діяльність у сфері розваг, та 
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закладах громадського харчування; 5) здійснення соціального патронажу щодо 

дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі; 6) виклик дітей, їх 

батьків, інших законних представників під час провадження у справі про 

адміністративне правопорушення, учинене дитиною; 7) затримання і тримання 

в спеціально відведених для цього приміщеннях дітей, які залишилися без опіки 

та піклування, на період до передачі їх законним представникам або до 

влаштування в установленому порядку, у встановлений законодавством строк; 

8) затримання правопорушників, зокрема, дітей, та доставлення їх до 

підрозділів НП; 9) виявлення факту наявності дитини, розлученої із сім’єю, та 

повідомлення про це компетентних органів; 10) внесення органам державної 

влади та місцевого самоврядування, адміністраціям навчальних закладів, 

установ, незалежно від форм власності, обов’язкових для розгляду подань про 

необхідність усунення причин та умов, що призводять до вчинення дітьми 

адміністративних і кримінальних правопорушень тощо.  

Зазначене обумовлює висновок про те, що діяльність підрозділів і служб 

НП України щодо безпосередньої охорони та захисту прав і свобод дитини є 

різноманітною за змістом, здійснюється у різний спосіб та різними засобами. 

2. Сприяння охороні та захисту прав і свобод дитини, на нашу думку, 

реалізується у межах нормотворчої, організаційної та виховної діяльності 

підрозділів і служб НП України. 

Під нормотворчою діяльністю у контексті дослідження слід розуміти 

діяльність МВС та НП України зі встановлення, зміни, доповнення чи 

скасування норм права, видання і введення у дію нормативно-правових актів з 

питань організації та діяльності зазначених суб’єктів у сфері забезпечення прав 

і свобод дитини. Як центральні органи виконавчої влади, МВС та Головне 

управління НП України видають загальні та індивідуальні нормативно-правові 

акти: накази, інструкції, розпорядження, рішення колегії та ін.  

Організаційна діяльність у контексті дослідження, на нашу думку, 

полягає у створенні ефективних умов, за яких служби та підрозділи НП України 

реалізують свої повноваження у сфері забезпечення прав і свобод дитини. Її 
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змістом, зокрема, є: здійснення фінансового і технічного забезпечення 

підрозділів та служб НП України; підготовка операцій та тактичних заходів; 

аналіз інформації; прийняття відповідних рішень тощо. Вважаємо слушною 

думку Є.П. Філіпенка про те, що зазначений вид діяльності поділяється на 

підвиди: 1) організаційно-регламентуюча; 2) організаційно-соціальна; 3) 

організаційно-економічна діяльність [308].  

Виховна діяльність підрозділів і служб НП України у сфері забезпечення 

прав і свобод дитини, на нашу думку, полягає у створенні відповідних умов для 

підвищення рівня правосвідомості дитини, осіб із її середовища (зовнішня 

виховна діяльність), а також умов для підвищення правосвідомості 

поліцейських, що реалізують повноваження у зазначеній сфері (внутрішня 

виховна діяльність).  

Наголосимо, що зазначені форми діяльності переплітаються між собою і 

не існують окремо одна від одної. 

3. Специфічним видом діяльності НП у сфері забезпечення прав і свобод 

дитини є превенція правопорушень у середовищі дитини. 

Законодавче закріплення превенції у якості пріоритетного завдання НП 

України обумовлює зосередження уваги на зазначеному понятті та деяких 

інших, пов’язаних із ним, поняттях.  

Етимологічно термін «превенція» походить від лат. praeventio 

(випереджаю, попереджую) та англ. prevention (попередження, запобігання). У 

вітчизняній юридичній термінології синонімами зазначеного поняття є поняття 

«профілактика», «попередження», «запобігання», «протидія», «відвернення», 

«призупинення», «припинення», «усунення», «боротьба [з 

правопорушеннями]» тощо. Вивчення літератури [165, 218, 219, 284] та чинних 

нормативно-правових актів у сфері правоохоронної діяльності виявило 

традицію паралельного вживання науковцями та практиками термінів 

«превенція», «попередження», «профілактика». На нашу думку, з огляду на 

уніфікацію нормативної бази України у галузі співробітництва правоохоронних 

органів до стандартів ЄС, слушним є закріплення на нормативному рівні саме 
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терміну «превенція» як такого, що об’єднує більшість зазначених понять або, 

принаймні, не суперечить їм.  

Нами встановлена відсутність єдиного наукового розуміння поняття 

превенції. Зокрема, зазначене поняття трактують як: 1) науково-обґрунтований 

комплекс заходів нейтралізуючого впливу на чинники злочинності; 2) систему 

передумов ліквідації злочинності; 3) соціально-правовий процес обмеження, 

ліквідації причин злочинів і правопорушень; 4) особливий вид соціального 

управління щодо забезпечення безпеки охоронюваних правом цінностей; 5) 

комплекс різноманітних заходів попереджувального впливу; 6) систему видів 

діяльності та заходів спеціально визначених суб’єктів, спрямованих на усунення 

причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень, їх припинення та 

притягнення винних до відповідальності тощо.  

У Інструкції з організації діяльності підрозділів ЮП [236] поняття 

профілактики адміністративних і кримінальних правопорушень серед дітей 

визначається як діяльність підрозділів НП України, спрямована на виявлення та 

усунення причин і умов, що призводять до вчинення дітьми адміністративних і 

кримінальних правопорушень.  

Визнані фахівці з проблематики превенції правопорушень у середовищі 

дитини, зокрема, О.О. Лазоренко [165], Н.В. Лесько [173], С.Г. Поволоцька [218; 219] 

та ін., виділяють такі сутнісні ознаки зазначеного поняття: 1) комплексність; 2) 

системність; 3) здійснення уповноваженим органом у межах визначеної компетенції; 

4) наявність мети.  

З урахуванням зазначеного, превентивна діяльність НП України у 

середовищі дитини – це комплексна і системна діяльність підрозділів і служб НП 

України у межах наданих їм повноважень, спрямована на виявлення, припинення і 

усунення причин та умов вчинення дитиною та особами із її середовища 

адміністративних і кримінальних правопорушень, іншого виду девіантної поведінки, 

притягнення винних до відповідальності, здійснення позитивного впливу з метою 

зменшення кількості правопорушень, кращого забезпечення і захисту прав та свобод 

дитини.  
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Як і будь-яка інша форма діяльності, превентивна діяльність ґрунтується 

на певних принципах, має визначену мету та цілі. Нами з’ясовано, що 

концептуальні засади превентивної діяльності НП України у середовищі 

дитини визначаються положеннями основних міжнародних документів у сфері 

прав дитини, а саме: Конвенцією про права дитини 1989 р., Декларацією прав 

дитини 1959 р., Всесвітньою декларацією про забезпечення виживання, захисту 

і розвитку дітей 1990 р., Керівними принципами ООН для попередження 

злочинності неповнолітніх (Ер-Ріядські керівні принципи) 1990 р.; 

Мінімальними стандартними правилами ООН, що торкаються відправлення 

правосуддя відносно неповнолітніх (Пекінські правила) 1985 р. та ін.  

Згідно положень зазначених нормативно-правових актів, основними 

чинниками девіантної поведінки дітей у світі є такі негативні явища, як 

безпритульність, бездоглядність, жебракування, бродяжництво та ін. А заходи, 

організовані урядами держав з метою превенції правопорушень та девіантної 

поведінки у середовищі дитини, мають бути спрямовані, передовсім, на 

розв’язання соціальних проблем.  

З урахуванням зазначеного, вважаємо за необхідне на законодавчому 

рівні закріпити формулювання про те, що: 1) мета превентивної діяльності НП 

України у середовищі дитини полягає у виключені адміністративних та 

кримінальних правопорушень; 2) цілями превентивної діяльності НП України у 

середовищі дитини є: виявлення та усунення причин і умов, що сприяють 

здійсненню правопорушень; корекція особи дитини, яка перебуває у конфлікті з 

законом; обмеження у середовищі дитини дії негативних соціальних явищ та 

процесів, що сприяють правопорушенням; 3) принципами превентивної 

діяльність НП України у середовищі дитини є: верховенство права; законність; 

гуманізм; демократизм; науковість; диференційований підхід; комплексність; 

прогнозування; взаємодія з громадськістю; застосування примусових методів як 

виключення; адекватність методів та засобів суспільній небезпеці 

правопорушення.  
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Відповідно до вимог міжнародного права, НП України зобов’язана 

здійснювати превенцію правопорушень у середовищі дитини, а заходи 

превенції повинні бути спрямовані на попередження правопорушень та іншого 

роду девіацій у поведінці дитини. Тож виникає необхідність дослідити 

зазначені поняття.  

Аналіз джерел соціально-педагогічного спрямування [8; 17; 165; 221; 291; 

292; 314] дозволив дійти висновку про те, що найчастіше під середовищем 

дитини розуміють сукупність природно-соціальних умов розвитку дитини, 

суб’єктними елементами якої є соціальні інститути та групи, що найбільшим 

чином впливають на свідомість та поведінку дитини. Такими, зокрема, є: 1) 

батьки дитини або особи, які їх замінюють; 2) члени сім’ї (родичі), з якими 

дитина проживає чи з якими найчастіше спілкується; 3) дитячі та дорослі 

колективи закладів освіти та виховання; 4) сусідське оточення; 5) особи з кола 

формального та неформального спілкування дитини тощо.  

Згідно тезаурусів, лат. deviation (de – «від», via – «дорога») означає 

«відхилення». У соціальній педагогіці девіантну поведінку найчастіше розуміють як 

систему вчинків, що не відповідає прийнятим у суспільстві нормам і проявляється у 

вигляді незбалансованих психологічних процесів, неадаптованості, порушенні 

процесів самоактуалізації та ухиленні від морального та етичного контролю 

особистості над власною поведінкою [17, с. 131]. Залежно від способів взаємодії 

суб’єкта з реальністю юристи розрізняють: антисоціальну (делінквентну, 

кримінальну); адитивну (залежну); асоціальну (аморальну, агресивну); 

психопатологічну девіантну поведінку [221]. За критерієм соціальної прийнятності 

розрізняють такі види девіантної поведінки: ) соціальні відхилення корисливої 

орієнтації (правопорушення); 2) поведінка, пов’язана з прагненням отримати 

матеріальну вигоду (крадіжки, експлуатація); 3) агресивні відхилення, спрямовані 

проти особи (булінг, хуліганство, побиття, вбивство, зґвалтування); 4) відхилення 

соціально-пасивного типу (ухиляння від навчання, бродяжництво; алкоголізм, 

наркоманія, токсикоманія) тощо.  
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Зауважимо, що нормативного визначення поняття девіантної поведінки у 

законодавстві не існує, так само як і визначення інших понять, які б характеризували 

те чи інше соціальне відхилення. Таким чином, один із напрямів удосконалення 

адміністративно-правового статусу НП України як суб’єкта забезпечення прав і 

свобод дитини, на нашу думку, може полягати у законодавчому закріпленні понять 

«превенція», «девіантна поведінка», «середовище дитини», «булінг», 

«жебракування», «бездоглядність», «бродяжництво» та ін. Актуальним вважаємо 

також розробку і видання тематичних тезаурусів для працівників підрозділів ЮП, 

дітей, учителів, батьків.  

Нормативну основу здійснення підрозділами та службами НП України 

превентивної діяльності у середовищі дитини складають Конституція України 

[147]; Закони України: «Про Національну поліцію»[252], «Про органи і служби 

у справах дітей та спеціальні установи для дітей» [255], «Про охорону 

дитинства» [258], «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» [262], 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству» [233] та ін.; підзаконні 

нормативно-правові акти: Укази Президента України «Про першочергові заходи 

щодо захисту прав дітей» від 11.07.2005 р. [259], «Про Концепцію розвитку 

кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» від 24.05.2011 р. [249]; 

постанови та розпорядження КМУ: «Про затвердження Порядку взаємодії 

суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах» від 21.11.2013 р. [248], «Про схвалення Концепції 

Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» від 05.01. 2017 р. 

[263], «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми 

«Молодь України» на 2016-2020 роки» від 30.09. 2015 р. [264]; відомчі 

нормативно-правові акти: Положення про НП України від 28.10. 2015 р. [245 ], 

Положення про Міністерство внутрішніх справ України від 28.10.2015 р. [244], 

Положення про Департамент превентивної діяльності НП України від 27.11.2015 р. 

[243], Наказ МВС України «Про затвердження Інструкції з організації роботи 
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підрозділів ювенальної превенції НП України» від 19.12.2017 р. № 1044 [ 236] та ін.  

Аналіз стану нормативно-правового регулювання превентивної діяльності 

підрозділів і служб НП України у середовищі дитини, відповідно до якого 

зазначена діяльність здійснюється, дозволив виділити певні тенденції у його 

розвитку, а саме: 1) орієнтація національного законодавства на міжнародні 

галузеві стандарти; 2) зміна мети превентивної діяльності з репресивної на 

охоронно-захисну; 3) пріоритетність принципів гуманізму, поваги до прав і 

свобод дитини.  

Суттєвим недоліком зазначеного регулювання, на нашу думку, є 

відсутність профільного Закону у зазначеній сфері та викликана цією 

обставиною неузгодженість чинних нормативно-правових актів між собою.  

Поліпшення ситуації вбачаємо у прийнятті комплексного нормативно-

правового акту у сфері здійснення НП України превентивної діяльності та 

розробці на його основі конкретних інструкцій для кожного поліцейського 

підрозділу. Вважаємо такою, що не втратила своєї актуальності, ідею 

запровадження у Нацполіції порядку ведення статистичної звітності не лише 

стосовно кількості облікових осіб, виявлених злочинів та правопорушень, але і 

стосовно проведених заходів превенції та їх ефективності [172, с. 237]. 

Одним із прийомів, розкриває сутність поняття превентивної діяльності 

НП України у середовищі дитини є, на нашу думку, звернення до питання її 

класифікації.  

Нами з’ясовано, що за критерієм напряму впливу виділяють загальну, 

спеціальну та індивідуальну превенцію. Загальна превенція НП України у 

середовищі дитини – це превенція, яка охоплює найширше коло осіб із 

середовища дитини; її метою є подолання загальних причин правопорушень і 

різного роду девіацій. Спеціальною є превенція, спрямована на дитину/групу 

дітей та тих осіб із середовища дитини, чий влив збільшує ризик 

правопорушення чи виникнення девіацій у поведінці дитини; її метою є 

нівелювання ризиків конкретного правопорушення. Індивідуальна превенція – 

це превенція, адресатом якої є конкретна дитина/особа із середовища дитини; її 
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мета – подолання специфічних чинників, що обумовлюють чи можуть 

обумовити здійснення правопорушення котримсь із суб’єктів.  

За рівнем здійснення розрізняють первинну (спрямовану на усунення 

чинників зовнішнього середовища, які сприяють вчиненню правопорушень 

найширшим колом осіб); вторинну (спрямовану на запобігання криміналізації 

потенційних правопорушників і пов’язану із впливом на осіб із «групи 

ризику»); третинну (спрямовану на запобігання рецидиву з боку осіб, що вже 

вчиняли правопорушення) превенцію [298, c. 105-106].  

Законодавством України закріплено такі повноваження превентивної 

спрямованості, що реалізуються НП України у сфері забезпечення прав і 

свобод дитини: 1) здійснення превентивної та профілактичної діяльності, 

спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень; 2) виявлення причин та 

умов, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних 

правопорушень, вжиття у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; 3) 

ужиття заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних 

правопорушень; 4) припинення виявлених кримінальних та адміністративних 

правопорушень; 5) ужиття заходів для забезпечення публічної безпеки і 

порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в 

аеропортах, морських та річкових портах, інших громадських місцях; 6) у 

межах своєї компетенції, визначеної законом, здійснення контролю за 

дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, 

піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 

піклування; 7) вжиття заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, 

правопорушенням серед дітей, а також соціального патронажу щодо дітей, які 

відбували покарання у виді позбавлення волі; 8) ужиття заходів для запобігання 

та припинення насильства в сім’ї.  

Ст. 31 Закону передбачає можливість реалізації підрозділами і службами 

НП України превентивних поліцейських заходів, таких як: 1) перевірка 

документів особи; 2) опитування особи; 3) поверхнева перевірка і огляд; 4) 

зупинення транспортного засобу; 5) вимога залишити місце і обмеження 
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доступу до визначеної території; 6) обмеження пересування особи, 

транспортного засобу або фактичного володіння річчю; 7) проникнення до 

житла чи іншого володіння особи; 8) перевірка дотримання вимог дозвільної 

системи ОВС; 9) застосування технічних приладів і технічних засобів, що 

мають функції фото- і кінозйомки; 10) перевірка дотримання обмежень, 

установлених законом стосовно осіб, які перебувають під адміністративним 

наглядом, та інших категорій осіб; 11) поліцейське піклування (передання 

батькам або усиновителям, опікунам, піклувальникам, органам опіки та 

піклування неповнолітньої особи віком до 16 років, яка залишилася без 

догляду).  

Відповідно до ч. І «Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної 

превенції Національної поліції України» [236], підрозділи ЮП здійснюють такі 

заходи індивідуальної профілактики з дітьми, котрі перебувають на 

профілактичному обліку в поліції: 1) проводять ознайомлювальні, 

попереджувальні і виховні бесіди з дитиною за місцем проживання, навчання 

або роботи не рідше одного разу на місяць; 2) проводять ознайомлювальні, 

попереджувальні бесіди з батьками дитини, її законними представниками, 

членами сім’ї з метою усунення причин і умов, які спонукали до вчинення 

адміністративного чи кримінального правопорушення; 3) складають план 

заходів із індивідуальної профілактики на основі вивчення матеріалів 

характеристик, індивідуально-психологічних особливостей дитини; 4) 

відвідують за місцем проживання дитину для з’ясування умов проживання, а 

також чинників, які можуть негативно впливати на неї та спонукати до 

вчинення адміністративних і кримінальних правопорушень; 5) вживають інших 

профілактичних заходів, передбачених законодавством.  

Превентивна діяльність НП України у середовищі дитини здійснюється у 

певних формах, за допомогою певних методів. Форма превентивної діяльності 

НП України у середовищі дитини – це об’єктивоване зовнішнє вираження 

сутності конкретних дій щодо здійснення службами та підрозділами НП 

України функції превенції. Форма превентивної діяльності тісно пов’язана із її 
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змістом, який, своєю чергою, обумовлюється такими чинниками, як: статус 

підрозділу, що здійснює превентивний захід; конкретні завдання, які 

потребують розв’язання; статус та особистісні характеристики адресата 

профілактики; час та обставини здійснення тощо. Погоджуючись із позицією 

С.Г. Поволоцької щодо класифікації форм превентивної діяльності на правові 

та організаційні [218, с. 114-115], пропонуємо доповнити перелік окремою 

формою, яка поєднує ознаки обох видів – ведення профілактичного обліку 

дітей підрозділами ЮП.  

Відповідно до ч. І «Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної 

превенції Національної поліції України» [236] профілактичний облік дітей – це 

комплекс заходів із взяття на облік, наповнення та підтримання в 

актуальному стані баз даних, що входять до єдиної інформаційної системи 

МВС, стосовно дітей, щодо яких здійснюється профілактична робота.  

Взяттю на профілактичний облік підлягає дитина: 1) засуджена судом до 

покарання, не пов’язаного з позбавленням волі; 2) звільнена за рішенням суду 

від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів 

виховного характеру без поміщення до школи або професійного училища 

соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання; 3) 

якій оголошено повідомлення про підозру в учиненні кримінального 

правопорушення; 4) звільнена зі спеціальної виховної установи; 5) яка не 

досягла 18 років і вчинила домашнє насильство у будь-якій формі (дитина-

кривдник); 6) яка впродовж року два і більше разів була притягнута до 

адміністративної відповідальності; 7) яка впродовж року два і більше разів 

самовільно залишала сім’ю, навчально-виховний заклад чи спеціальну установу 

для дітей.  

Інструкція містить перелік підстав для взяття дитини на профілактичний 

облік, за наявності яких підрозділ ЮП у триденний строк виносить постанову 

про взяття на профілактичний облік дитини та забезпечує заведення обліково-

профілактичної справи (далі – ОПС), яку затверджує начальник 

територіального (відокремленого) підрозділу ГУНП. ОПС реєструється в 
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журналі реєстрації обліково-профілактичних справ дітей, взятих на 

профілактичний облік, який ведеться в електронній формі. Під час заведення 

ОПС поліцейський підрозділ ЮП зобов’язаний повідомити дитину, її батьків чи 

інших законних представників про взяття дитини на профілактичний облік, 

провести ознайомлювальну бесіду і роз’яснити умови перебування на обліку в 

поліції, за результатами якої дитина та її батьки чи інші законні представники 

ставлять свій підпис у повідомленні. Про взяття дитини на профілактичний 

облік і заведення ОПС поліцейський підрозділ ЮП письмово повідомляє 

відповідний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та відповідну службу у 

справах дітей. Інструкція містить перелік документів, які долучаються до ОПС; 

порядок внесення інформації до відповідної інформаційної системи МВС; 

перелік підстав та порядок зняття дитини з профілактичного обліку; вимоги до 

порядку зберігання і знищення ОПС.  

Зазначимо, що у Інструкції ведення профілактичного обліку дітей 

розглядається у якості як форми, так і основного завдання підрозділів ЮП.  

Методи превентивної діяльності НП України у середовищі дитини – це 

засоби реалізації цілей, задач і функцій превентивного характеру, що їх 

реалізують служби та підрозділи НП України з метою виконання покладених на 

них завдань у сфері забезпечення прав і свобод дитини.  

Сутність зазначених методів досить вдало, на нашу думку, розкрив Є.В. 

Головкін, наголосивши, зокрема, на такому: 1) метод – це засіб управлінського 

впливу суб’єкта (у контексті дослідження суб’єктом є НП України) на 

поведінку об’єкта (дитину чи особу із її середовища); 2) зазначені методи 

виступають способами упорядкування певних процесів, що здійснюються з 

метою попередження правопорушень та девіантної поведінки у середовищі 

дитини; 3) застосування зазначених методів носить альтернативний характер; 4) 

вибір конкретного методу здійснюється з урахуванням особи дитини та 

поставленої мети [54, с. 71-72].  

Щодо класифікації методів превентивної діяльності НП України у 

середовищі дитини, то профілактична робота із будь-якою категорією осіб 
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передбачає поєднання універсальних та спеціальних методів. Вважаємо, що до 

універсальних методів превентивної діяльності НП України у середовищі 

дитини слід віднести заохочення, переконання, примус; до спеціальних – 

виховання, поліцейську допомогу, поліцейське піклування та ін.  

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

установи для дітей» [255] до переліку суб’єктів, наділених спеціальною 

компетенцією щодо здійснення превентивної діяльності у середовищі дитини, 

окрім НП України, відносить також приймальники-розподільники для дітей 

(далі – ПРД) органів НП України. Незважаючи на те, що згідно ст. 7 Закону 

ПРД визначаються як установи зі спеціальною компетенцією, за міжнародними 

нормами вони підпадають під визначення місць несвободи, використання яких 

суперечить нормам Концепції кримінальної юстиції щодо дітей. Починаючи з 

2013 р., МВС проводить роботу з реформування ПРД, основною метою якої є 

зміна характеру діяльності ПРД та переорієнтація їх функцій із транзитно-

розпорядчих на профілактично-виховні [226]. Так, 03.07.2017 р. видано Наказ 

МВС України «Про організацію діяльності приймальників-розподільників для 

дітей органів НП України» [257], відповідно до якого основними завданнями 

ПРД є: 1) проведення індивідуальної профілактичної та виховної роботи з 

дітьми, запобігання вчиненню ними протиправних дій; 2) виявлення причин і 

умов, що призводять до скоєння дітьми злочинів та правопорушень; 3) 

дотримання прав дітей; 4) взаємодія з органами державної влади, навчальними 

закладами і громадськими організаціями з питань проведення профілактичної 

та виховної роботи з дітьми, поміщеними до ПРД; 5) забезпечення належних, 

безпечних і здорових умов перебування дітей та працівників ПРД, запобігання 

нещасним випадкам і професійним захворюванням.  

Аналіз тексту Наказу уможливлює кілька принципових зауважень. Перше 

із них стосується назви установи – її не змінено, і це дисонує із ідеєю зміни 

функцій зазначеного підрозділу. Вважаємо, що зміна назви на Центр 

тимчасового тримання дитини або Центр соціальної/ соціально-правової 

реабілітації дитини більш точно відповідала би поставленим перед зазначеними 
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установами завданням. Друге зауваження стосується змісту роботи ПРД, адже 

профілактичною роботою має бути охоплено не лише дітей, які поміщені в 

ПРД, але і тих, хто перебуває на обліку, конфліктує із законом. Принципово 

новими мають бути форми і методи роботи з дітьми, а саме: базуватися на 

апробованих та новітніх методиках, відповідати контексту Концепції 

відновного правосуддя щодо дитини та педагогіко-корекційним програмам 

тощо.  

Завершуючи характеристику превентивної форми діяльності НП України 

у середовищі дитини, висловимо думку, що удосконалення адміністративно-

правового статусу НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини 

має полягати не тільки у нормативному закріпленні поняття превенції 

правопорушень у середовищі дитини, а і у роз’ясненні її змісту, форм та 

методів здійснення. Конкретні пропозиції щодо покращення зазначеної форми 

діяльності НП України буде сформульовано у п. 3.2 дисертації. 

Окрім форм, характеристика правоохоронної діяльності Нацполіції у 

середовищі дитини передбачає дослідження методів її здійснення.  

Проблематику методів діяльності державних органів розробляли 

В.Б. Аверьянов, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, І.Л. Бородін, В.Л. Грохольський, 

В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, О.В. Кузьменко, О.М. Музичук, О.В. Негодченко 

та ін. У загальноприйнятому розумінні «метод» означає спосіб чи прийом 

здійснення будь-чого. У теорії адміністративного права метод – це засіб 

практичної реалізації завдань чи функцій того чи іншого органу, відповідно, 

метод управління – це спосіб здійснення управлінських функцій, впливу 

суб’єкта управління на об’єкт [2, c. 146].  

Погоджуємося із думкою І.Ю. Хомишин про те, що правильне розуміння 

методів правоохоронної (поліцейської) діяльності НП України можливе лише 

на підставі та у зв’язку із функціями останньої [310, с. 202]. Адже будь-яка 

функція, що потребує реалізації, є конкретною метою та діями, 

взаємопов’язаними через завдання їх здійснення, тобто, є частиною діяльності. 

Іншими словами, методи управління – це окремо взяті прийоми реалізації будь-
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якої з функцій [3, с. 146]. Методи діяльності НП України у сфері забезпечення 

прав і свобод дитини виражають різні аспекти її практичної правоохоронної 

(поліцейської) діяльності, дають уявлення про те, як вона діє, які засоби і яким 

чином використовує для досягнення поставленої мети. У цілому, метод і форма 

діяльності є взаємопов’язаними аспектами одного і того ж процесу управління 

[24]. Саме у відповідній формі метод реально виконує роль способу (засобу) 

управляючого впливу. Загальновизнаним є той факт, що універсальними 

(загальними) методами управління є методи переконання, заохочення і примусу 

як такі, що найбільш чітко відображаються у механізмі прав та обов’язків 

уповноваженого суб’єкта, підкреслюють особливі відносини влади і 

підпорядкування [197, с. 11]. Проте, специфіка діяльності поліції обумовлює 

можливість виділення також спеціальних поліцейських методів, до яких, 

К.С. Бєльський, зокрема, відносить: поліцейський нагляд; поліцейське 

піклування; поліцейську допомогу; державну реєстрацію; видачу та 

відкликання дозволів і ліцензій тощо [222].  

Пріоритетним методом діяльності поліції у сфері забезпечення прав і 

свобод дитини є переконання. Найчастіше під переконанням розуміють засіб 

впливу на свідомість та поведінку людей, комплекс виховних, роз’яснювальних 

та заохочувальних заходів, які здійснюються з метою підвищення свідомості, 

організованості та дисциплінованості, сумлінного дотримання суб’єктами 

(дітьми) правових норм [29, с. 168-170]. Таким чином, метод переконання у 

діяльності НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини – це 

здійснення виховних, роз’яснювальних і заохочувальних заходів із метою 

формування у дитини та у її середовищі законослухняної поведінки, 

дисциплінованості, розуміння необхідності чіткого виконання правових 

приписів. Основними засобами переконуючого впливу, які застосовують 

поліцейські для виконання поставлених перед ними у сфері забезпечення прав і 

свобод дитини задач, на нашу думку, є: 1) індивідуальні роз’яснювальні та 

виховні бесіди з дітьми, батьками, особами, що їх замінюють; 2) виховна та 

роз’яснювальна робота у навчальних закладах і дитячих колективах; 3) 
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інформування про стан правопорушень серед дітей; 4) відвідування 

неблагополучних родин з метою виявлення та усунення передумов вчинення 

дітьми правопорушень та порушень прав дитини; 5) надання правової 

допомоги; 6) контроль за відвідуванням дитиною навчального закладу; 7) 

критика протиправної поведінки; 8) особистий приклад; 9) підтримка діалогу з 

дитиною, яка перебуває у полі зору правоохоронних органів тощо.  

Зауважимо, що за умов формування в українському суспільстві нових 

суспільних цінностей та збільшення ролі громади у побудові партнерських 

взаємовідносин з поліцією значення методу переконання важко переоцінити, 

тим більше, якщо йдеться про роботу з дітьми. Бо саме в процесі роз’яснення, 

переконання відбувається сприйняття та увласнення майбутнім громадянином 

ідеї цінності права, набуваються правові знання та навички законослухняної 

поведінки. Поділяємо думку про те, що водночас із переконанням, у системі 

методів управлінської діяльності важливу роль відіграє ще один «позитивний» 

метод, а саме – моральне чи матеріальне заохочення [175]. У випадку роботи 

поліцейського з дитиною та у її середовищі це може бути, приміром, 

оголошення подяки, нагородження грамотою чи цінним подарунком, надання 

преміальної путівки тощо. Вважаємо, що практика використання зазначеного 

методу підрозділами ЮП ще не набула належного поширення.  

Що стосується спеціальних методів превентивної діяльності НП України у 

середовищі дитини, то наразі нормативне закріплення знайшов лише один із 

них, а саме – поліцейське піклування. У «Інструкції з організації роботи 

підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України» [236] 

поліцейське піклування визначається як превентивний поліцейський захід, що 

застосовується стосовно неповнолітньої особи віком до 16 років, яка 

залишилася без догляду, з метою забезпечення її прав і свобод, та є наслідком 

передання її батькам, законним представникам або органам опіки і піклування.  

Проблема можливості застосування примусу як методу діяльності поліції 

у сфері забезпечення прав і свобод дитини, на наш погляд, має і юридичне, і 

етичне підґрунтя. Один із аргументів на користь визнання примусу допустимим 
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проявом теорії вимушеного юридичного насильства полягає у тому, що в основі 

примусу лежить принцип протистояння організованої влади діям 

правопорушників. Так, А.Т. Комзюк вважає, що примус (вимушене насильство) 

є контрнасильством, право на яке державі делегувало суспільство, і тому 

зазначене явище має моральне і правове обґрунтування [143, c. 27-28].  

Найчастіше під примусом розуміють психологічний або фізичний вплив 

на певних осіб з метою спонукання, примушення їх виконувати правові норми 

[140, с. 193]. На думку Б.М. Марченка, адміністративний примус [у діяльності 

правоохоронних органів] – це визначений нормами публічного права спосіб 

офіційного фізичного чи психологічного впливу посадових осіб 

правоохоронних органів на свідомість та поведінку фізичних і юридичних осіб, 

навіть усупереч їх волі та бажанню, у вигляді особистих, майнових, 

організаційних обмежень їх прав, свобод та інтересів, що здійснюється з метою 

охорони суспільних відносин, шляхом попередження і припинення 

правопорушень та притягнення винних до юридичної відповідальності [181, с. 

12].  

Примус як метод діяльності НП України у сфері забезпечення прав і 

свобод дитини характеризується тим, що є допоміжним методом державного 

впливу; здійснюється на підставі закону та тільки після застосування 

переконання; а стосовно дитини він має ще і виключний характер. Примусові 

заходи можуть істотно зачіпати права і свободи дитини, тому їх застосування 

можливе лише у випадках, викликаних крайньою необхідністю. У процесі 

реалізації адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення прав і 

свобод дитини поліцейські застосовують примус як до повнолітніх осіб, що 

здійснили правопорушення, об’єктом посягання якого є права і свободи дитини, 

так і до дитини, яка здійснила правопорушення та перебуває у конфлікті з 

законом. Отже, метод примусу у діяльності НП України як суб’єкта 

забезпечення прав і свобод дитини – це застосування передбачених 

законодавством заходів впливу на правопорушника з метою охорони суспільних 

відносин у зазначеній сфері.  
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У сучасній науці адміністративного права виділяють такі види заходів 

адміністративного примусу: 1) заходи адміністративного запобігання 

(адміністративно-попереджувальні); 2) заходи припинення правопорушень; 3) 

адміністративні стягнення.  

Систему заходів примусового характеру у сфері забезпечення прав і 

свобод дитини складають заходи, визначені Законами України «Про 

Національну поліцію» [252], «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей» [255]. Зокрема, це: 1) вимога припинити 

протиправну поведінку; 2) перевірка документів; 3) поверхнева перевірка і 

огляд; 4) зупинення транспортного засобу; 5) вимога залишити місце і 

обмеження доступу до визначеної території; 6) обмеження пересування особи, 

транспортного засобу або фактичного володіння річчю; 7) проникнення до 

житла чи іншого володіння особи; 8) перевірка дотримання обмежень, 

установлених законом стосовно осіб, які перебувають під адміністративним 

наглядом, та інших категорій осіб; 9) виявлення осіб, що втягують дітей у 

злочинну діяльність; 10) адміністративний привід; 11) затримування і тримання 

у спеціально відведених для цього приміщеннях дітей, які залишилися без опіки 

і піклування чи то підозрюються у вчиненні суспільно небезпечних діянь; 12) 

обшук, вилучення; 13) особистий огляд дитини, речей, які є при ній, 

транспортних засобів; 14) взяття на облік; 15) складення протоколів про 

адміністративні правопорушення дітей, а також їх батьків (усиновителів) або 

опікунів (піклувальників), які не виконують обов’язків щодо виховання і 

навчання дітей; 16) внесення подань до державних органів, підприємств, 

установ, організацій, посадовим особам про необхідність усунення причин та 

умов, які сприяли вчиненню правопорушень; 17) доставляння до органів НП 

України дітей, які вчинили адміністративне чи кримінальне правопорушення; 

18) застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної 

зброї з обмеженням щодо застосування до неповнолітніх осіб.  

Служби і підрозділи НП України у сфері забезпечення прав та свобод 

дитини уповноважені використовувати засоби переважно адміністративного та 
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кримінально-процесуального примусу (зауважимо, що останній не входить у 

предмет нашого дослідження). Під адміністративним примусом слід розуміти 

застосування уповноваженими суб’єктами до осіб, які не перебувають у їх 

підпорядкуванні, незалежно від волі і бажання останніх, передбачених 

адміністративно-правовими нормами заходів впливу морального, майнового, 

особистісного та іншого характеру, з метою охорони суспільних відносин, 

шляхом попередження і припинення правопорушень, покарання за їх учинення 

[143, с. 35]. Завершуючи характеристику примусу як методу діяльності НП 

України у сфері забезпечення прав і свобод дитини, відмітимо, що зазначена 

проблематика розглядалася дисертантом раніше [99].  

 

Висновки до розділу 2 

1. Адміністративно-правовий статус НП України як суб’єкта забезпечення 

прав і свобод дитини – це законодавчо урегульована система елементів 

цільового, організаційного та компетенційного характеру, які визначають її 

правове становище в адміністративних правовідносинах, що мають місце у 

процесі її діяльності у зазначеній сфері. Зміст зазначеного поняття складають 

переважно адміністративно-правові норми, які закріплюють: у межах цільового 

блоку – цілі, принципи, мету діяльності НП України у зазначеній сфері; у 

межах організаційного блоку – її структуру, організаційне підпорядкування, 

спеціальні процедури, форми і методи діяльності; у межах компетенційного 

блоку – завдання, функції, права, обов’язки, відповідальність її посадових осіб.  

2. Елементи цільового (мета, цілі, принципи діяльності НП України у 

зазначеній сфері) блоку лише частково відображаються у статтях чинних 

нормативно-правих актів.  

Аналіз норм, які закріплюють організаційну структуру НП України, 

свідчить про незавершеність стану її організаційного оформлення та 

необхідність його коригування. Забезпечення прав і свобод дитини 

здійснюється усіма службами і підрозділами НП України у контексті виконання 

більш широкого завдання забезпечення прав і свобод людини. Реалізуючи його, 
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НП України здійснює соціально-сервісну; превентивно-профілактичну; 

адміністративну; кримінально-процесуальну; оперативно-розшукову; 

дозвільну; охоронну та ін. функції.  

Компетенційний блок адміністративно-правового статусу НП України як 

суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини представлений нормами, що 

закріплюють права, обов’язки та відповідальність її посадових осіб.  

Права поліцейських у сфері забезпечення прав і свобод дитини – це 

законодавчо визначені вид і міра поведінки, яка обумовлюється їх обов’язками 

та повноваженнями у зазначеній сфері і реалізується через їх компетенцію.  

Обов’язки поліцейського у сфері забезпечення прав та свобод дитини – це 

визначений законодавством вид і міра належної та необхідної для виконання 

покладених на нього у цій сфері завдань і функцій поведінки, зміст якої 

виражається у здійсненні певних дій або в утриманні від них. 

Відповідальність поліцейського у сфері забезпечення прав і свобод 

дитини – це обов’язок зазнати для себе визначених законодавством негативних 

наслідків певного виду і міри за порушення чинного законодавства під час 

виконання своїх завдань і функцій.  

3. Чинне законодавство фрагментарно і не у повному обсязі закріплює 

адміністративно-правовий статус НП України як суб’єкта забезпечення прав і 

свобод дитини, з урахуванням чого обґрунтовано необхідність внесення змін і 

доповнень до Закону України «Про Національну поліцію», до Положення про 

Департамент превентивної діяльності НП України та Інструкції з організації 

роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України.  

4. Підрозділом НП України зі спеціальною компетенцією у сфері 

забезпечення прав і свобод дитини є служба ЮП – система наділених 

спеціальною компетенцією підрозділів НП України, які відповідно до 

законодавства здійснюють щодо дитини та у її середовищі поліцейську 

діяльність, переважно у формі профілактики та поліцейського піклування, 

спрямовану на попередження правопорушень, а також у взаємодії з іншими 

суб’єктами та у інших формах забезпечують охорону та захист прав і свобод 
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дитини. Нормативні засади організації і діяльності підрозділів ЮП закріплено 

«Інструкцією про організацію роботи підрозділів ювенальної превенції НП 

України» (Наказ МВС України від 19.12.2017 р. № 1044). Функціями 

підрозділів ЮП є: 1) профілактика правопорушень у дитячому середовищі, 

протидія домашньому насильству та дитячій бездоглядності; 2) забезпечення 

прав, свобод та інтересів дітей; 3) упровадження кращих міжнародних методик 

та практик роботи з дітьми, які перебувають у конфлікті з законом, та дітьми, 

які потерпіли внаслідок протиправних діянь, у тому числі реалізації спільних 

проектів щодо профілактики правопорушень серед дітей. Завданнями служби 

ЮП є: 1) здійснення профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання 

вчиненню дітьми правопорушень; 2) встановлення місцезнаходження дітей у 

разі їх безвісного зникнення; 3) ужиття заходів для запобігання та припинення 

домашнього насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дітьми; 4) ужиття 

заходів запобігання дитячій бездоглядності, зокрема, поліцейського піклування. 

З метою виконання покладених на підрозділи ЮП завдань, їх 

співробітники наділені визначеним колом повноважень, зміст яких 

концептуально спрямований на пріоритетне виконання службою ЮП задач 

превенції, виховання дитини, надання допомоги дітям, формування безпечного 

для дитини середовища. Визначено, що одним із напрямів удосконалення 

адміністративно-правового статусу служби ЮП має стати нормативне 

закріплення мети та принципів її діяльності. 

5. Аналіз адміністративно-правового статусу ПП, поліції ПД та служби 

ДОП обумовив висновок про те, що хоча завдання забезпечення прав і свобод 

дитини виконується зазначеними підрозділами у загальному контексті їх 

діяльності, зазначені суб’єкти реалізують найбільший обсяг повноважень у 

сфері забезпечення прав і свобод дитини, включно з правом застосовувати 

заходи адміністративного впливу. У сукупності ці повноваження складають 

зміст правоохоронної діяльності НП України у сфері забезпечення прав і 

свобод дитини, під якою слід розуміти державно-владну діяльність, що 

здійснюється підрозділами і службами НП України у встановленому законом 
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порядку та на його основі з метою виконання покладених на них у зазначеній 

сфері завдань.  

6. Форма діяльності НП України у сфері забезпечення прав і свобод 

дитини – це об’єктивоване зовнішнє вираження сутності конкретних дій, 

пов’язаних зі створенням оптимальних умов для вільної реалізації прав, свобод 

та інтересів дитини, та спрямованих на попередження і усунення негативних 

чинників, що ускладнюють їх реалізацію. Основними формами діяльності НП 

України у зазначеній сфері є: 1) безпосередня охорона та захист прав і свобод 

дитини; 2) сприяння охороні та захисту прав і свобод дитини; 3) превентивна 

діяльність у середовищі дитини.  

7. Превентивна діяльність НП України у середовищі дитини – це 

комплексна і системна діяльність служб і підрозділів НП України у межах наданих 

їм повноважень, спрямована на виявлення, припинення і усунення причин та умов 

вчинення дитиною та особами із її середовища адміністративних і кримінальних 

правопорушень, іншого виду девіантної поведінки, притягнення винних до 

відповідальності, здійснення позитивного впливу з метою зменшення кількості 

правопорушень, кращого забезпечення і захисту прав та свобод дитини. 

Форма превентивної діяльності НП України у середовищі дитини – це 

об’єктивоване зовнішнє вираження сутності конкретних дій щодо здійснення 

НП України у зазначеній сфері функції превенції. Специфічною формою 

превентивної діяльності НП України у середовищі дитини є ведення 

профілактичного обліку дітей підрозділами ЮП, під яким слід розуміти 

комплекс заходів із взяття на облік, наповнення та підтримання в актуальному 

стані баз даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, стосовно 

дітей, щодо яких здійснюється профілактична робота.  

Методи діяльності НП України у сфері забезпечення прав і свобод дитини 

виражають різні аспекти її практичної правоохоронної (поліцейської) 

діяльності і дають уявлення про те, як вона діє, які саме засоби і яким чином 

використовує для досягнення поставленої мети. У сфері забезпечення прав і 

свобод дитини НП України використовує універсальні (переконання, 
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заохочення, примус) та спеціальні (поліцейський нагляд; поліцейське 

піклування; поліцейська допомога та ін.) методи. Основним методом діяльності 

НП України у сфері забезпечення прав і свобод дитини є метод переконання –

здійснення виховних, роз’яснювальних і заохочувальних заходів із метою 

формування у суб’єкта законослухняної поведінки, дисциплінованості, 

розуміння необхідності виконання правових вимог. Виключним методом 

діяльності НП України у сфері забезпечення прав і свобод дитини є примус – 

застосування поліцейськими передбачених законодавством заходів впливу на 

правопорушника з метою охорони суспільних відносин у зазначеній сфері.  

8. З метою удосконалення превентивної діяльності НП України у 

середовищі дитини визнано доцільним прийняття відомчого нормативно-

правового акту, який би комплексно регламентував її організацію та 

здійснення, а також закріплював у якості мети – виключення адміністративних 

та кримінальних правопорушень; у якості цілей – виявлення та усунення причин 

і умов, що сприяють здійсненню правопорушень; корекцію особи дитини, яка 

перебуває у конфлікті з законом; обмеження у середовищі дитини дії негативних 

соціальних явищ та процесів, які можуть сприяти правопорушенням; у якості 

принципів – верховенство права; законність; гуманізм; демократизм; науковість; 

диференційований підхід; комплексність; прогнозування; взаємодію з 

громадськістю; застосування примусових методів як виключення; адекватність 

та пропорційність методів та засобів суспільній небезпеці правопорушення. 

9. Одним із напрямів удосконалення адміністративно-правового статусу 

НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини є прийняття нових 

та внесення доповнень до чинних нормативно-правових актів, змістом яких 

було би закріплення цільових, організаційних та компетенційних елементів 

останнього.  
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РОЗДІЛ 3 

 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СУБЄКТА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ДИТИНИ 

 

3.1. Зарубіжний досвід організації діяльності поліції, інших спеціалізованих 

органів і установ у справах дітей  

 

Одним із напрямів удосконалення змісту адміністративно-правового 

статусу НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини є вивчення 

зарубіжного досвіду організації і діяльності поліції, інших спеціалізованих 

органів і установ у справах дітей з метою оцінки його ефективності та 

запровадження найбільш цінних напрацювань на національному ґрунті.  

Вивчення стану наукової розробки проблематики діяльності поліції 

зарубіжних країн у сфері забезпечення прав і свобод дитини засвідчило 

відсутність комплексних напрацювань щодо цього. Найчастіше зазначена 

проблематика є похідною у дослідженнях, присвячених питанням організації і 

діяльності у зарубіжних країнах поліції та ювенальної юстиції; протидії 

домашньому насильству та молодіжній злочинності; превенції правопорушень 

та девіантної поведінки у середовищі дитини [19; 122; 123; 124; 127; 128; 138; 

161; 173; 176; 206; 207; 211; 271; 294; 318; 324].  

Для аналізу нами обрано країни-члени ЄС: Болгарія, Великобританія, 

Польща, Франція, ФРН, а також США, як приклади країни, що належать до 

різних правових систем, мають різний за часом досвід демократичних 

перетворень, проте їх система забезпечення прав і свобод дитини є досить 

ефективною.  

Дослідження зарубіжного досвіду організації і діяльності поліції у сфері 

забезпечення прав і свобод дитини утруднюється тим, що значну частину 

повноважень, які в Україні реалізує Національна поліція, у деяких зазначених 
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країнах віднесено до компетенції цивільних органів і служб, а у деяких країнах 

вони реалізуються поліцією сумісно з неполіцейськими органами і установами.  

Далеко не в усіх країнах, що розглядаються, у структурі умовно 

«поліцейських» органів існує орган зі спеціальними повноваженнями у сфері 

прав дитини, яким в Україні є служба ЮП. Крім того, аналізуючи відповідну 

літературу, ми не знайшли підтвердження традиції виділення зарубіжними 

вченими поняття «адміністративно-правовий статус поліції». Найчастіше 

діяльність поліції зарубіжних країн у сфері забезпечення прав і свобод дитини 

розглядається або у контексті досліджень проблематики системи ювенальної 

юстиції, або у контексті досліджень проблематики превентивної діяльності у 

середовищі дитини. Таким чином, аналіз досвіду діяльності поліції зарубіжних 

країн у сфері забезпечення прав і свобод дитини здійснюватиметься з 

урахуванням наявних результатів досліджень більш широкої проблематики 

діяльності правоохоронних органів, ювенальної юстиції, інших спеціалізованих 

(тих, які володіють правом застосування адміністративних повноважень у сфері 

забезпечення прав і свобод дитини) органів і установ у справах дітей, а також 

організації превенції молодіжної злочинності та протидії домашньому 

насильству.  

Основну увагу приділятимемо тим аспектам, висвітлення яких може 

сприяти удосконаленню адміністративно-правового статусу НП України як 

суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини.  

Результатом дослідження питання загальних засад нормативного 

регулювання діяльності органів поліції у таких країнах, як Болгарія, 

Великобританія, Польща, США, Франція, ФРН стало виявлення особливостей 

їх адміністративно-правового статусу:  

1. Діяльність поліції у зазначених країнах здійснюється відповідно до 

норми Резолюції ПАРЄ «Про декларацію про поліцію» № 690 (1979 р.) [277] 

про те, що поліція є публічною, створеною відповідно до закону службою, на 

яку покладається відповідальність за підтримання та забезпечення 

правопорядку. За правоохоронною структурою, яка відповідає цьому 
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визначенню, переважно закріплюється назва «поліція», хоча окремі її 

підрозділи можуть іменуватися інакше (гвардія, жандармерія, констеблі, 

шерифи, маршали тощо).  

Спеціалістами із зазначеної проблематики [123; 211; 271; 322] 

зазначається, що сучасний поділ поліції на центральну і місцеву обумовлюється 

статусом суб’єкту, який її створив (центральна влада чи громади). Відповідно, 

загальнонаціональні органи поліції створюються центом, фінансуються із 

державного бюджету і, як правило, підпорядковуються уряду; місцева 

(муніципальна, регіональна) поліція засновується і утримується місцевими 

громадами. Рівень підпорядкування впливає на компетенцію та зміст 

повноважень органів поліції: первинна (муніципальна, низова) ланка, як 

правило, здійснює поліцейську (адміністративно-юрисдикційну) діяльність та 

кримінальне переслідування осіб, які здійснили незначні та середньої тяжкості 

кримінальні правопорушення; загальнонаціональні (федеральні) органи 

створюються та фінансуються центральними органами влади і займаються 

більш складними та небезпечними злочинами [322, с. 374].  

2. У випадках, коли у структурі поліції передбачено існування 

спеціального підрозділу у справах дітей (ювенальної поліції), практично завжди 

він належить до первинної (низової, муніципальної) ланки. У випадках, коли 

загальна структура поліції не передбачає існування ювенальної поліції, її 

функції покладаються на офіцерів служби пробації чи подібної служби.  

3. Компетенція ювенальної поліції у тих країнах, де вона є, визначається з 

урахуванням визнання її суб’єктом здійснення переважно соціально-

превентивної та виховної роботи, з виключним правом застосовування 

примусу. Ювенальна поліція тісно співпрацює із соціальними службами та 

освітніми закладами.  

4. Сучасними тенденціями адміністративно-правового регулювання у 

сфері організації та діяльності ювенальної поліції, інших спеціалізованих 

органів і установ у справах дітей у зарубіжних країнах є: 1) закріплення 

адміністративно-юрисдикційних повноважень у зазначеній сфері як за 
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поліцією, так і за цивільною адміністрацією; 2) посилення регламентації 

діяльності поліції щодо протидії домашньому насильству; 3) спрямування 

зусиль поліції та цивільних органів і установ здебільшого на превенцію 

правопорушень та надання допомоги дітям, які перебувають у конфлікті з 

законом; 4) підвищення кваліфікаційних вимог до фаху та рівня підготовки 

персоналу, який працює у зазначеній сфері.  

5. Основними напрямами діяльності ювенальної поліції, інших 

спеціалізованих органів і установ з прав дитини у зарубіжних країнах є: 1) 

реалізація широкомасштабних довгострокових державних програм з корекції та 

запобігання молодіжній злочинності; 2) формування у підростаючого покоління 

соціально корисних навичок; 3) усунення детермінант суспільно неприйнятної 

поведінки; 4) ресоціалізація дитини, яка перебуває у конфлікті з законом.  

6. До принципів діяльності ювенальної поліції, інших спеціалізованих 

органів і установ у справах дітей у зарубіжних країнах, запровадження яких в 

Україні може бути доцільним, слід, на нашу думку, віднести: 1) принцип 

збереження хорошої репутації дитини (якщо неповнолітній правопорушник 

змінив свою поведінку, він може розраховувати на те, що у подальшому факт 

уваги до нього правоохоронних органів не вплине на його реноме); 2) принцип 

забезпечення таємниці досьє (матеріали поліцейського досьє на дитину-

правопорушника мають зберігатися окремо і бути недоступними для 

сторонніх); 3) принцип соціального кураторства (за дитиною, яка потрапила у 

поле зору правоохоронних органів, закріплюється постійний куратор із числа 

офіцерів пробації, педагогів, працівників соціальних служб або волонтерів, які 

«ведуть» дитину до досягнення нею повноліття або доти, доки у цьому існує 

потреба); 4) принцип професійного відбору персоналу (усі працівники 

ювенальної поліції повинні мати спеціальні знання, які перевіряються шляхом 

складання іспитів); 5) принцип активної взаємодії із середовищем дитини (до 

співпраці з поліцією залучається сім’я дитини, найближче оточення, школа, 

друзі тощо); 6) принцип роздільної компетенції (компетенція у зазначеній сфері 

розмежовується між підрозділами ювенальної поліції та органами, які не 
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володіють юрисдикційними повноваженнями, наприклад, соціальними 

службами).  

7. Незважаючи на унікальність національних моделей організації 

ювенальної поліції, інших спеціалізованих органів і установ у справах дітей у 

тій чи іншій країні, їх можливо звести до трьох основних: 1) модель, відповідно 

до якої переважна більшість повноважень у зазначеній сфері закріплюється за 

цивільними органами і установами; 2) модель, відповідно до якої переважна 

більшість повноважень закріплюється за поліцією; 3) модель, відповідно до 

якої зазначені повноваження розподіляються між цивільними суб’єктами та 

поліцією.  

Розглянемо детальніше існуючі моделі організації діяльності ювенальної 

поліції, інших спеціалізованих органів і установ у справах дітей, що діють у 

зарубіжних країнах.  

Сполучені Штати Америки є країною, у якій система спеціалізованих 

органів і установ у справах дітей почала формуватися ще у кінці ХІХ ст. 

Зокрема, Законом штату Іллінойс «Про дітей покинутих, безпритульних та 

злочинних» 1899 р. було визначено обов’язки поліції у зазначеній сфері, 

запроваджено ювенальний суд та систему пробації [283]. На сьогодні 

правовими основами діяльності поліції у США є Конституція США, 

Федеральний кримінальний кодекс, конституції штатів, судові прецеденти у 

справах, пов’язаних із діями поліції у конкретних аспектах. Ключовими 

нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність поліції, інших 

спеціалізованих органів і установ у справах дітей у США, є федеральні Акт про 

ювенальну юстицію (1974 р.), Акт про запобігання правопорушенням 

неповнолітніх (2004 р.) та ін. Система спеціалізованих органів і установ у 

справах дітей у США сьогодні охоплює: поліцію (понад 75 % із 13 тис. відділів 

поліції у своїй структурі мають спеціальні служби, які займаються справами 

дітей або реалізовують спеціальні програми у зазначеній сфері); ізолятори 

тимчасового утримання дітей (наразі нараховується 3300 таких ізоляторів); 

ювенальних прокурорів; ювенальних громадських захисників; ювенальні суди; 
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пенітенціарні установи для дітей. Вищим органом управління у зазначеній 

сфері у США є Офіс ювенальної юстиції та запобігання молодіжній 

злочинності, який очолюється призначуваним Президентом адміністратором. 

На федеральному рівні діє Координаційна рада з ювенальної юстиції та 

запобігання молодіжній злочинності, яка очолюється Генеральним аторнеєм, і 

до якої входять: міністри охорони здоров’я, соціальних служб, праці, освіти; 

директор офісу національної поліції з контролю за наркотиками; інші державні 

посадовці, а також дев’ять неслужбових осіб, яких за рівними квотами 

призначають Президент, голови Палати представників та Сенату [173, с. 110]. 

Як бачимо, питаннями забезпечення прав і свобод дитини у США займаються 

посадовці найвищого рівня. На підставі Закону 1974 р. на федеральному рівні 

також діє Національний центр з проблем жорстокого поводження з дітьми і 

проблем запущених дітей.  

Система органів і установ, наділених спеціальною компетенцією у сфері 

прав дитини у США діє на основі принципів: індивідуального підходу до 

кожної дитини; застосування спеціальних процедур кримінального 

переслідування дитини, яка перебуває у конфлікті з законом; наявності 

інституту державних опікунів; пріоритету функції допомоги, а не покарання 

дитини-правопорушника; реалізації обраних заходів впливу за участі 

громадськості; широкого залучення до превентивної роботи у середовищі 

дитини соціальних служб та волонтерів [133; 207].  

Характерною рисою адміністративно-правового регулювання діяльності 

поліції, інших спеціалізованих органів і установ у справах дітей у США є його 

спрямування переважно на виправлення поведінки дитини та осіб із її 

середовища, а не на каральні заходи [161, с. 55]. 

Алгоритм дій поліції, інших спеціалізованих органів і установ у справах 

дітей у США у випадку порушення прав дитини або здійснення дитиною 

правопорушення передбачає такі процедури: 1) повідомлення; 2) розслідування; 

3) втручання; 4) завершення справи. В залежності від ситуації, зазначені 

процедури здійснюються за або без участі поліції. Зокрема, повідомлення про 
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порушення прав дитини, та само, як і про порушення закону дитиною, 

спрямовується або в офіс поліції, або до агенції Офісу ювенальної юстиції та 

запобігання молодіжній злочинності, або до агенцій соціальних служб захисту 

дітей. Повідомлення може бути зроблене будь-ким і будь-коли, а для окремих 

категорій осіб (лікарі, вчителі, соціальні працівники) здійснення такого 

повідомлення є професійним обов’язком. Законодавство окремих штатів 

(Арканзас, Огайо) забезпечує недоторканність інформаторів та гарантує 

винагороду за надання такої інформації. Розслідування повідомленого факту 

здійснюється компетентними органами, відповідно до їх юрисдикційних 

повноважень. Звичайним є розслідування, яке не передбачає втручання поліції; 

здійснюється соціальними працівниками або іншими особами, які не володіють 

поліцейськими повноваженнями; провадиться негайно або не пізніше 48 годин 

після отримання повідомлення. Грубе порушення прав дитини чи здійснення 

правопорушення дитиною передбачає здійснення поліцейського розслідування, 

яке провадиться поліцією негайно, у передбачених законом випадках – за 

участю працівників соціальних служб. Втручання передбачає надання 

конкретної послуги, підтримки і терапії. Воно здійснюється або поліцією, або 

органами, не наділеними поліцейськими повноваженнями. Поліція залучається 

до етапу завершення справи у тому випадку, коли виникає питання про 

вилучення дитини із сім’ї, або коли сім’я відмовляється від співробітництва із 

соціальним працівником, а у того немає достатніх підстав для звернення до 

суду.  

Вивчення питання організації і здійснення превенції правопорушень у 

середовищі дитини у США дозволило констатувати наступне:  

1. Адміністративно-правове регулювання превентивної діяльності у 

середовищі дитини у США спрямоване на усунення причин і умов злочинів та 

правопорушень; недопущення конфліктних ситуацій у сім’ї; формування 

довірчих відносин між поліцією і громадянами [318, с. 117].  

2. Пріоритетними теоріями у сфері превентивної діяльності для 

американських кримінологів є теорія первинної превенції, спрямованої на 
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усунення зовнішніх факторів сприяння правопорушенням, та теорія 

ситуаційності правопорушень – припущення того, що більшість правопорушень 

мають ситуаційний характер і вчиняються у результаті певного збігу обставин 

та умов, які стимулюють та провокують особу на їх вчинення. Відповідно, 

найефективнішим напрямом молодіжної превенції вважається своєчасне 

усунення криміногенних чинників та створення антикриміногенних умов, за 

наявності яких правопорушник відмовляється від своїх намірів [127, c. 110-111; 

298]. 

3. Превенція правопорушень у середовищі дитини є у США окремим 

видом діяльності держави. Зазначений вид діяльності реалізується комплексно, 

тобто, здійснюється на федеральному рівні та на рівні штатів; передбачає 

здійснення заходів загально-соціального, матеріально-економічного, освітньо-

виховного характеру; реалізується на основі довгострокових масштабних 

програм корекції та втручання; суб’єктами її здійснення є державні (поліція, 

соціальні служби, заклади освіти) та недержавні (волонтери, муніципальні 

заклади) органи і установи.  

4. США мають успішний досвід реалізації програми превенції, метою 

яких є розв’язання широкого кола проблем. З-поміж інших, доцільно виділити: 

1) програми, спрямовані на зміцнення сім’ї; 2) програми, зорієнтовані на 

усунення шкільних факторів ризику та підвищення рівня шкільної освіти; 

3) програми спеціальної превенції, спрямовані на профілактику молодіжної 

злочинності; 4) програми третинної профілактики, спрямовані на превенцію 

рецидивів правопорушень та ін. Спеціалісти із зазначеної проблематики 

зазначають, що найбільшу ефективність мають ті програми, які базуються на 

мультифакторному підході, охоплюють дітей з віку раннього дитинства і 

спрямовані не стільки на дитину, скільки на несприятливі характеристики 

найближчого сімейного та соціального оточення [298, с. 105-130].  

Нами встановлено, що найбільш ефективними програмами, що 

реалізуються у США з метою превенції молодіжної злочинності, попередження 

правопорушень та девіантної поведінки серед дітей, зокрема, є:  
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– «Fast Track» («Швидкий курс») – програма, розрахована на дітей 1-6 

класів шкіл, спрямована на запобігання негативних відхилень у їх поведінці під 

впливом несприятливого домашнього, шкільного оточення та середовища 

однолітків;  

– «Truancyand Disaffected Pupils Programmer» – програма, спрямована на 

зменшення кількості прогулів та негативного ставлення учнів до вимог 

шкільної дисципліни. Її змістом є заходи, зорієнтовані на покращення 

контролю за присутністю учнів у школі; запобігання шкільному хуліганству, 

булінгу; робота з дітьми, які безпідставно не відвідують школу; організація 

тренінг-програм для вчителів з метою оволодіння ними спеціальними методами 

впливу на девіантну поведінку дитини; виховна робота з батьками;  

–  «SSP» (School, Socialworkers, Police) – програма, метою якої є 

встановлення позитивних відносин офіцерів поліції із підлітками. Реалізуючи її, 

поліцейські ведуть у школах спеціальні курси, спрямовані на запобігання 

вчиненню дітьми правопорушень, боротьбу з наркоманією, іншими видами 

девіантної поведінки. Суб’єктами впливу є т. зв. «складні підлітки»; «діти 

вулиці»; діти із «проблемних» сімей; діти, які перебувають у конфлікті з 

законом. Ювенальні поліцейські практикують моделі «старший брат»/«старша 

сестра», відповідно до яких здійснюють на своїх дільницях профілактичну та 

виховну роботу, а діти можуть звернутися зі своїми проблемами до них як до 

старшого брата чи сестри;  

– «DARE» («Drug Abuse Resistance Program») – програма протидії 

зловживанню наркотиками, змістом якої є ознайомлення офіцерами поліції 

учнів початкових класів із курсом профілактики споживання наркотиків;  

– «Olweus Bullying Prevention Program» (BPP) – програма, метою якої є 

зменшення фактів знущань та насильства у шкільному середовищі та 

покращення стосунків між однолітками.  

5. Оцінка перспектив запровадження тієї чи іншої програми профілактики 

на національному ґрунті, на нашу думку, має ґрунтуватися на показниках їх 

результативності. Так, ефективними напрямами здійснення у США 
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превентивної роботи у середовищі дитини є: 1) запровадження організаційних 

стратегій розвитку шкільних колективів з метою зниження рівня 

правопорушень; 2) роз’яснення та доведення до дітей норм поведінки; 3) 

впровадження загальношкільних ініціатив проти насильства, вживання 

психотропних та наркотичних речовин; 4) програми з оволодіння соціальними 

навичками поведінки у суспільстві, зокрема, управління стресом, здійснення 

самоконтролю, підвищення емоційного інтелекту; 5) навчання молоді із «груп 

ризику» навичкам критичного мислення, моделювання поведінки у різних 

ситуаціях тощо [337, c. 223]. Значний ефект мають також реабілітаційні 

програми для дітей, які перебувають у конфлікті з законом, що реалізуються на 

основі індивідуального підходу з урахуванням факторів ризику [336, с. 67].  

6. Виконуючи завдання забезпечення прав і свобод дитини та здійснюючи 

превентивну діяльність, поліція, інші спеціалізовані органи і установи у 

справах дітей у США уповноважені використовувати різнопланові заходи 

впливу, зокрема, адміністративного. Як і в Україні, у більшості штатів США 

законодавчо встановлено відповідальність батьків за вчинення дітьми 

протиправних діянь. Так, за законодавством штату Арканзас до батьків дітей, 

які не відвідують школу, застосовуються штрафи; у штаті Флорида передбачено 

кримінальну відповідальність батьків, якщо їхня дитина скористається зброєю, 

яку дорослі залишили у доступному місці; у більшості штатів діють норми про 

втрату права на отримання державної допомоги сім’ям, якщо дитина втягнена у 

споживання або продаж наркотиків. Як захід первинної превенції у багатьох 

штатах застосовується заборона у нічний час появи дітей на вулицях, в 

громадських місцях [173, с. 110].  

Неоднозначним, на нашу думку, є застосування у якості методу превенції 

т. зв. «шокової терапії» – наприклад, примусового відвідування підлітками, які 

демонструють девіантну поведінку, місць позбавлення волі, виправних і 

лікувальних установ, моргів із тим, щоб наочно показати можливі шкідливі 

наслідки такої поведінки. Приєднуємося до тих фахівців, які вважають, що 

подібні методи не завжди мають позитивний ефект [298, с. 115].  
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Завершуючи дослідження адміністративно-правового регулювання 

забезпечення прав і свобод дитини поліцією, іншими спеціалізованими 

органами і установами у справах дітей у США, наголосимо на необхідності їх 

подальшого вивчення та узагальнення з метою запровадження найбільш 

ефективних його напрямів на національному ґрунті.  

Узагальнення результатів вивчення питання забезпечення прав і свобод 

дитини поліцією, іншими спеціалізованими органами і установами у справах 

дітей у Франції [57; 331; 333] дозволяє констатувати наступне:  

1. Сучасна система поліцейських органів Французької Республіки 

охоплює три рівні: 1) адміністративна поліція (жандармерія), яка 

підпорядковується Міністерству оборони і виконує задання підтримання 

правопорядку; припинення правопорушень, що посягають на громадський 

порядок; здійснення у межах компетенції окремих процедур досудового 

розслідування; надання матеріалів судовій поліції; 2) судова поліція, яка 

підпорядковується Міністерству юстиції і виконує завдання документального 

оформлення вчиненого правопорушення; збирання відповідних доказів; 

розшуку правопорушників [125, с. 106]; 3) муніципальна поліція, яка 

підпорядковується місцевим громадам у містах із населенням більше 10 тис. 

мешканців і основним завданням якої є підтримання громадського порядку [20, 

c. 115-116].  

2. Нормативну основу діяльності поліції Франції як суб’єкта забезпечення 

прав і свобод дитини наразі складають: декрети «Про поліцію» (1986 р.), «Про 

жандармерію» (1970 р.), «Про муніципальну поліцію і виправні роботи» 

(1791 р.), Ордонанс «Про діяльність органів і установ у справах дітей» (1958 р.) 

та ін., відомчі нормативно-праві акти.  

3. Францію слід віднести до країн з автономним статусом поліції у 

кримінальних та адміністративних провадженнях щодо дітей. До системи 

спеціалізованих органів і установ у справах дітей, крім поліції, належать 

прокуратура, ювенальні суди, ювенальні захисники, неурядові організації.  
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4. Діяльність поліції, інших спеціалізованих органів та установ у справах 

дітей у Франції характеризується чітко вираженою реінтеграційною 

спрямованістю; зосередженням уваги над проблемами не тільки дітей-

правопорушників, а й дітей, які потрапили в соціально небезпечні ситуації [323, 

с. 81-82]; пріоритетністю нормативного регулювання заходів впливу у 

порівнянні з процедурними питаннями [281, с. 91].  

5. У контексті удосконалення адміністративно-правового статусу НП 

України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини заслуговує на увагу 

французький досвід організації і здійснення заходів у межах обов’язкового 

соціального дослідження дитини-правопорушника (ведення т. зв. «соціального 

досьє»), до яких залучаються офіцери жандармерії та інші спеціалісти – 

психологи, психіатри, педагоги тощо. Зазначені заходи передбачають збір 

інформації про сім’ю дитини, про її успішність у навчальному закладі, про 

ставлення до дитини у сім’ї тощо, та створення на цій основі психологічної 

характеристики дитини [173, с. 109].  

На нашу думку, зазначена форма роботи поліції Франції потребує 

подальшого вивчення та аналізу з метою запровадження її в Україні.  

5. Актуальним також вважаємо вивчення досвіду законодавчого 

регулювання у Франції протидії поліції домашньому насильству над дитиною. 

Так, відповідно до Закону про заходи боротьби з насильством у сім’ї (2008 р.), 

домашнє насильство у Франції визнається проблемою державного рівня; 

насильство щодо дитини класифікується як кримінальне правопорушення; 

вчинення насильства батьками дитини розцінюється як обтяжуюча обставина; 

психологічне насильство над дитиною прирівнюється до фізичного; за 

вчинення насильства передбачено позбавлення волі до 3-х років і штраф 

розміром до 75 тис. євро.  

З метою удосконалення національного законодавства у галузі протидії 

домашньому насильству проти дитини актуальним також вважаємо вивчення 

французької моделі організації психологічної допомоги жертвам домашнього 

насильства, яка охоплює не лише осіб, які постраждали безпосередньо, а і 
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«залежних членів сім’ї» [176, с. 124]. Крім зазначеного, актуальними для 

України вважаємо напрацювання поліції Франції у напрямах: здійснення 

соціального дослідження «проблемних» дітей і сімей з дітьми; реалізації 

програм молодіжної превенції спільно з органами влади на місцях.  

Вивчення питання основних напрямів адміністративно-правового 

регулювання діяльності поліції, інших спеціалізованих органів і установ у 

справах дітей у ФРН дозволило виділити такі його особливості:  

1. Структура системи органів поліції у ФРН має два рівні: федеральний та 

земельний (суб’єктів федерації). У деяких землях (Нижня Саксонія, Північна 

Рейн-Вестфалія, Саарланд, Шлезвінг-Гольштейн та ін.) поліція є державним 

органом, у інших (Баварія, Гессен та ін.) – муніципальною установою. Кожна з 

16-ти земель ФРН регламентує діяльність поліції на основі власного 

законодавства: так, для поліції Баварії основним законодавчим актом є Закон 

«Про завдання і повноваження Баварської державної поліції» (1990 р.); для 

поліції Бранденбургу – це Закон «Про організацію поліції федеральної землі 

Бранденбург» (1990 р.); для поліції Саксонії – Закон «Про поліцію вільної Землі 

Саксонія» (1994 р.) тощо. Загальнодержавний рівень органів поліції у ФРН 

охоплює: 1) поліцію охорони громадського порядку (її підрозділами є охоронна 

поліція, кримінальна поліція, поліція готовності); 2) поліцію бундестагу. На 

земельному рівні останню замінює поліцейська адміністрація. Структурні 

особливості поліції земель залежать від традицій, історичних умов, 

матеріально-фінансових можливостей адміністративно-територіальних 

утворень тощо [334, с. 117].  

2. Діяльність поліції, інших спеціалізованих органів і установ у справах 

дітей у ФРН здійснюється на основі земельного та федерального законодавства: 

Закону про нове правове регулювання діяльності щодо надання допомоги дітям 

та молоді (1991 р.), Закону про суди у справах неповнолітніх (1974 р.) та ін.  

Забезпечення прав і свобод дитини розглядається у ФРН як важливий 

напрям діяльності держави, а діяльність органів і установ у справах дітей – як 

окремий напрям правового регулювання.  
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3. Особливістю структурно-функціональної моделі організації 

спеціалізованих органів і установ у справах дітей у ФРН є те, що «ювенальні» 

поліційні підрозділи (уповноважені працівники поліції) діють у структурі 

органів ювенальної юстиції. Має місце законодавче закріплення вимог до 

«ювенальних поліцейських» щодо досвіду виховної роботи, обізнаності у 

педагогіці, підлітковій психології, соціології, кримінології [334].  

4. Відповідно до федерального Закону про захист від насильства в сім’ї 

(Gewalt schutzgezetz, 2002 р.), здійснення оперативного та адміністративного 

втручання у випадку домашнього насильства проти дитини покладається на 

поліцію. Протидія домашньому насильству у ФРН здійснюється з урахуванням 

наступних вимог: 1) поліція повинна реагувати, завжди захищаючи інтереси 

потерпілої сторони (дитини); 2) суди мають розглядати відповідні матеріали 

максимально оперативно; 3) жертвам домашнього насильства гарантується 

кваліфікована психологічна допомога; 4) особа-агресор, крім несення 

юридичної відповідальності, зобов’язана пройти курс соціально-психологічної 

корекції; 5) за агресором на визначений строк встановлюється електронне 

спостереження та заборона не тільки перебування, але і наближення до 

помешкання, де проживає жертва.  

Алгоритм дій поліції після отримання інформації про факт насильства 

щодо дитини передбачає: 1) негайне прибуття на місце події; 2) складення 

протоколу із викладенням подій та описом нанесених тілесних пошкоджень; 3) 

видалення кривдника із помешкання; 4) встановлення заборони йому з’являтися 

там на визначений термін [176, с. 124].  

Констатуючи важливість вивчення досвіду діяльності поліції, інших 

спеціалізованих органів і установ у справах дітей у ФРН у цілому, акцентуємо 

увагу на актуальності вивчення питання запровадження в Україні окремих 

напрямів адміністративно-правового регулювання їх діяльності, зокрема, у 

сфері протидії поліції домашньому насильству проти дитини.  
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У результаті вивчення питання особливостей адміністративно-правового 

регулювання діяльності поліції, інших спеціалізованих органів і установ у 

справах дітей у Великобританії з’ясовано наступне:  

1. Згідно законодавства Великобританії, основним обов’язком поліції є 

забезпечення сил у кожному районі під її контролем, достатнім для охорони 

правопорядку. Крім поліції Її величності королеви Великобританії, у графствах 

існують формування місцевої поліції [61; 112].  

Діяльність поліції Великобританії у сфері захисту прав і свобод дитини 

здійснюється на основі Статуту про поліцію Великобританії (1996 р.); Статуту 

про охорону громадського порядку (1986 р.); Статуту про захист дітей (1986 р.); 

Закону про дітей та підлітків (1969 р.); Закону про поліцію та кримінальні 

докази (1984 р.); Закону про підтримку дітей (1991 р.) та ін.  

2. Британська поліція має широкі дискреційні повноваження у сфері 

адміністративної юрисдикції щодо правопорушень, що вчиняються дітьми та 

правопорушень стосовно прав дітей, а також повноваження стосовно 

кримінального переслідування дітей-правопорушників. Зокрема, Законом про 

поліцію та кримінальні докази (1984 р.) передбачено право констебля затримати 

неповнолітнього у випадках: 1) коли прізвище неповнолітнього невідоме, а сам 

поліцейський його встановити не може; 2) коли є вагомі підстави сумніватися, 

що вказане неповнолітнім прізвище є його власним прізвищем; 3) коли 

поліцейського не задовольняє інформація неповнолітнього про його адресу; 4) 

коли існують вагомі підстави вважати, що арешт необхідний для запобігання 

подальшим протиправним діям неповнолітнього; 5) коли є підстави вважати, що 

арешт неповнолітнього захистить дітей або інших «вразливих осіб» [182, с. 73].  

3. Основним принципом адміністративно-правового регулювання 

діяльності поліції Великобританії у сфері протистояння домашньому 

насильству є принцип «нульової терпимості» до останнього. Поліцейські, які 

прибувають на виклик за фактом домашнього насильства, зобов’язані затримати 

особу, яка вчинила насильство щодо дитини навіть у випадку відсутності 

свідків. За домашнє насильство щодо дитини законом передбачено настання 
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кримінальної відповідальності. Законодавчо визначено, що рішення судів у 

справах щодо домашнього насильства проти дітей приймаються у максимально 

короткі терміни [176, с. 123 ]. 

4. Превенція правопорушень у середовищі дитини у Великобританії 

здійснюється переважно шляхом реалізації широкомасштабних програм 

корекції, виконавцями яких є поліція, інші державні органи, установи, 

організації, місцеві громади, батьківські спільноти тощо. Більшість програм 

мають не меті усунення не наслідків, а першопричин суспільно неприйнятної 

поведінки дитини. Кількісно переважають програми, спрямовані на 

недопущення вчинення злочинів на різних етапах соціалізації дитини та 

програми з попередження насильства в сім’ї. Так, лише програм роботи із 

особами, які вчинили насильство в сім’ї, у Великобританії наразі реалізується 

не менше двохсот [34, с. 87-90].  

Здійснюючи превентивну діяльність, поліція, інші спеціалізовані органи і 

установи у справах дітей використовують різноманітні форми контролю і 

нагляду за дітьми, які перебувають у конфлікті з законом та дітьми, які 

демонструють девіантну поведінку [219, с. 59]. Так, у Ірландії ще з 1960-х років 

успішно діє програма Garda Juvenile Diversion, до реалізації якої залучаються 

поліція, спеціальні установи, школи, особи із мікросередовища дитини [332].  

На нашу думку, досвід реалізації поліцією Великобританії програм 

превенції правопорушень у середовищі дитини та протидії її домашньому 

насильству може бути корисним і в Україні.  

Узагальнені результати вивчення організації та діяльності поліції, інших 

спеціалізованих органів і установ у справах дітей у Польщі полягають у такому:  

1. Закон Республіки Польща щодо протидії злочинам у сім’ї гарантує 

кожній дитині та члену сім’ї допомогу у випадку здійснення проти них 

насильства і передбачає оперативне реагування на такі факти. На поліцію та 

соціальні служби покладається здійснення оперативних дій, змістом яких є: 1) 

усунення винуватця, який вчинив насильство щодо дитини, зі спільного 

приміщення; 2) прийняття рішення про оформлення охоронного ордеру 
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(захисного припису), який забороняє агресору вчиняти певні дії чи, навпаки, 

вимагає від нього певних дій; 3) подання ухвали про покарання до відома 

публіки у загальному порядку; 4) вилучення у визначених випадках дитини, яка 

зазнає жорстокого поводження, із сім’ї та передача її у «тимчасову» сім’ю до 

моменту прийняття судом рішення щодо подальших дій [176, с. 125; 335]. 

2. Переважна більшість адміністративно-юрисдикційних повноважень 

стосовно дитини, яка перебуває у конфлікті з законом, здійснюється у Польщі 

не органами поліції, а цивільними органами і установами у справах дітей та 

органами ювенальної юстиції.  

3. Адміністративні та судові процедури щодо дитини-правопорушника у 

Польщі мають чітку відновлювану спрямованість; особлива увага при роботі 

поліції з дитиною-правопорушником приділяється збиранню відомостей про неї 

та її оточення, які потім беруться до уваги судом; альтернативою судового 

розгляду конфліктів за участі дитини у Польщі є розв’язання їх сімейними 

судами, примирення, медіація [281, с. 93].  

У контексті розв’язання проблеми удосконалення адміністративно-

правового статусу НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини 

вважаємо доцільним вивчення досвіду поліції Польщі щодо запобігання 

злочинам у середовищі дитини, зокрема, реалізації Національної програми 

«Попередження соціальної дезадаптації і злочинності серед дітей і молоді» 

(Program Zapobiegania Niedostosowaniu Spolecznemu i Przestepczosciwsrod Dzieci 

i Mlodziezy, 2003 р.) [335]. Погоджуємося із думкою Н.С. Юзікової про 

актуальність запровадження на теренах України деяких компонентів зазначеної 

програми, а саме: 1) забезпечення належних умов життя дитини, регулярності 

процесів її освіти і виховання; 2) дотримання та розширення змісту прав і 

свобод дитини; 3) забезпечення активної участі дітей у культурному житті, 

створення можливостей для належного управління їх дозвіллям; 4) розвиток 

соціального забезпечення, допомога дітям, сім’ям з дітьми, які перебувають у 

складному фінансовому становищі; 5) здійснення заходів безпеки та 

забезпечення громадського порядку [324, с. 197].  
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Вивчення питання адміністративно-правового регулювання діяльності 

поліції, інших спеціалізованих органів і установ у справах дітей у Республіці 

Болгарія дозволило констатувати наступне:  

1. Органом, який володіє поліцейськими повноваженнями у сфері 

забезпечення прав і свобод дитини у Болгарії є Управління з попередження 

злочинності неповнолітніх (далі – УПЗН), яке створюється за пропозицією 

Міністра внутрішніх справ і належить до органів місцевої влади. Роботу УПЗН 

організовує національна поліція, контроль за його діяльністю здійснює 

прокуратура. Співробітниками УПЗН є офіцери поліції, які мають педагогічну 

освіту. Основними функціями УПЗН є: 1) пошук, нагляд і відстеження дітей, 

які здійснили правопорушення або стосовно яких існує високий ризик 

здійснення правопорушень; 2) пошук, нагляд і відстеження дітей, які є 

жертвами злочину, насильства або поганого ставлення; 3) розгляд обставин, за 

яких діти вчинили правопорушення та подання доповіді щодо цього 

відповідним органам. 

2. У структурі місцевих урядів Республіки Болгарія передбачено 

існування комісій з попередження злочинності неповнолітніх, які очолюються 

мером муніципалітету і до складу яких, окрім місцевих урядовців, входять 

офіцери поліції, юристи, представники районної прокуратури, співробітники 

соціальних служб. На комісії, разом з УПЗН, покладається виконання завдань: 

1) попередження злочинності; 2) здійснення пробаційного нагляду; 3) робота з 

дітьми, які закінчили визначені судом школи; 4) надання рекомендацій щодо 

дострокового звільнення з місць тримання під вартою; 5) надання допомоги 

сім’ям у вихованні дітей; 6) застосування виправних заходів до дітей-

правопорушників; 7) вивчення причин і обставин, пов’язаних зі злочинами, 

вчиненими неповнолітніми; 9) надання рекомендацій відповідним державним 

органам і громадським організаціям.  

3. Виконуючи завдання забезпечення прав і свобод дитини, УПЗН та 

комісії взаємодіють зі спеціальними муніципальними центрами соціального 

обслуговування. Призначенням останніх є: 1) надавати допомогу та соціальну 
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підтримку дітям, які вчинили кримінальні злочини, та сім’ям, у яких вони 

проживають; 2) надавати підтримку неповнолітнім, яких звільнено з 

визначених судом шкіл або спеціалізованих шкіл-інтернатів, у пошуках роботи, 

житла, тощо; 3) забезпечувати соціальну підготовку дітей, які перебувають в 

спеціалізованих школах-інтернатах [207, ст. 147-148] та ін.  

На нашу думку, система організації органів і установ у справах дітей у 

Болгарії є подібною до системи, яка наразі створюється в Україні, тому вона 

заслуговує на подальше прицільне вивчення.  

Узагальнюючи результати дослідження досвіду діяльності поліції, інших 

спеціалізованих органів і установ у справах дітей у Болгарії, Великобританії, 

Польщі, США, Франції, ФРН, приєднуємося до думки В.І. Мірошніченка про 

те, що обов’язковими умовами успішного виконання поліцією будь-якої країни, 

зокрема, і України, покладених на неї у зазначеній сфері завдань є: 1) наявність 

у державі відповідної ювенальної політики, спрямованої на забезпечення 

ефективних технологій захисту прав дітей; 2) реалізація широкомасштабних 

програм соціальної підтримки сімей з дітьми та програм корекції і превенції; 3) 

здійснення всеохоплюючого правового всеобучу [188, с. 31-32].  

Порівняно з досвідом забезпечення прав і свобод дитини поліцією, 

іншими спеціалізованими органами і установами у справах дітей у країнах, що 

розглядалися, досягнення НП України у зазначеній сфері характеризується 

лише певними напрацюваннями. Водночас, слід пам’ятати, що не існує 

повністю уніфікованих для різних цивілізацій і суспільств шляхів вирішення 

тієї чи іншої проблеми, тому непродумане і суто механічне запозичення 

зарубіжного досвіду може принести більше шкоди, ніж користі. У науковій 

літературі слушно зазначається, що таке запозичення не може відбуватися 

шляхом простого перенесення правових норм з правових систем інших держав 

у національну правову систему України без здійснення їх відповідної адаптації, 

без врахування вітчизняної традиції, культури та менталітету, оскільки, навіть 

якщо запозичити ідеальний зарубіжний досвід, нехтування багатоманітністю 
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соціокультурної реальності українського суспільства може призвести до 

небажаних руйнівних наслідків [205, с. 16].  

Підкреслюючи важливість і корисність подальшого вивчення 

проблематики забезпечення прав і свобод дітей поліцією зарубіжних країн у 

цілому, з метою удосконалення адміністративно-правового статусу НП України 

у зазначеній сфері актуальним вважаємо використання відповідного 

зарубіжного досвіду за напрямами: 1) формування механізму взаємодії поліції з 

неполіцейськими органами і установами у справах дітей; 2) залучення 

громадських правоохоронних формувань до виконання завдань поліції щодо 

забезпечення прав і свобод дитини; 3) розробка та реалізація 

широкомасштабних довгострокових програм корекції та превенції 

правопорушень у середовищі дитини; 4) запровадження нових форм і методів 

роботи у сфері протидії поліції домашньому насильству проти дитини; 

5) реалізація комплексних програм навчання, підготовки та підвищення 

кваліфікації співробітників підрозділів ЮП. 
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3.2. Удосконалення змісту адміністративно-правового статусу Національної 

поліції України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини 

 

Формування пропозицій щодо удосконалення змісту адміністративно-

правового статусу будь-якого суб’єкта владних повноважень є невід’ємним 

кроком у напрямі підвищення ефективності його діяльності, сприяння 

досягненню його цілей і виконання поставлених перед ним задач.  

Відповідно, визначення напрямів удосконалення адміністративно-

правового статусу НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини 

має сприяти ефективній реалізації ювенальної політики в Україні, покращенню 

становища дітей.  

Один із висновків, здійснених у ході дослідження, полягає у тому, що 

проблема ефективного забезпечення прав, свобод та інтересів дитини є 

системною, а тому поєднує у собі соціальний, політичний, юридичний, 

психологічний тощо аспекти. Говорячи про необхідність розширення змісту 

прав і свобод дитини та засобів їх належного забезпечення, спеціалістами 

наголошується на тому, що зазначена сфера суспільного життя тісно пов’язана 

із такими напрямами державного управління, як демографічна політика; 

політика у сфері сім’ї та молоді; освітня політика; правоохоронна політика 

тощо. Іншими словами, необхідно чітко бачити усі інші сфери нормативно-

правового регулювання, які так чи інакше пов’язані з правами дитини [205, с. 

15].  

Отже, проблема забезпечення прав і свобод дитини потребує 

комплексного підходу та тісної взаємодії суб’єктів, чиїм завданням є її 

вирішення. А успішність та швидкість процесів адміністративно-правового 

врегулювання суспільних відносин у зазначеній сфері залежить від сукупності 

чинників, які можуть розглядатися як передумови такого регулювання.  

У сфері забезпечення прав і свобод дитини НП України такими 

чинниками, на нашу думку, є: 1) ставлення суспільства і держави до проблем 

забезпечення прав, свобод та інтересів дитини, готовність до активної співпраці 



174 

органів влади і громадянського суспільства задля їх розв’язання; 2) стан 

законодавства у галузі прав дитини і діяльності правоохоронних органів та 

практика його застосування; 3) здатність самого суб’єкта, який зазнає 

регулювання (у контексті нашого дослідження – це НП України) адекватно 

реагувати на виклики і змінюватися відповідно до завдань регулювання. 

Водночас, зміст адміністративно-правового регулювання обумовлюється 

метою, яку необхідно досягти у його результаті, та полягає у прийнятті, зміні 

чи відміні нормативно-правових актів чи управлінських рішень.  

З урахуванням зазначеного, вважаємо, що основними напрямами 

удосконалення адміністративно-правового статусу НП України як суб’єкта 

забезпечення є: 1) утвердження нового формату сприйняття суспільством і 

державою прав та свобод дитини, визнання їх забезпечення складовою 

державної політики; 2) формування нових правових підходів до виконання 

завдання забезпечення прав і свобод дитини державою, її органами і 

посадовими особами; 3) удосконалення чинного законодавства України з 

питань діяльності НП України як у цілому, так і у сфері забезпечення прав і 

свобод дитини, зокрема; 4) подальше удосконалення організаційно-правових 

засад діяльності служби ЮП як спеціально уповноваженого підрозділу НП 

України у сфері забезпечення прав і свобод дитини.  

Зауважимо, що проблематика напрямів удосконалення забезпечення прав 

і свобод дитини порушувалася у низці раніше опублікованих праць дисертанта 

[81; 84; 85; 95; 96], проте вважаємо доцільним розглянути зазначені напрями 

детальніше.  

1. Утвердження нового формату сприйняття суспільством і державою 

прав та свобод дитини, визнання їх забезпечення складовою державної 

політики.  

Відповідно до теорії права, одним із критеріїв цінності ефективності 

правового регулювання певної сфери суспільних відносин є його реальна 

позитивна (корисна) значимість для розвитку окремої особи, соціальних груп 

чи суспільства в цілому. За умов сучасного стану розвитку демократичних 
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процесів права і свободи дитини є загальноцивілізаційною цінністю. Однак, як 

показує практика, незважаючи на те, що з часу прийняття Конвенції про права 

дитини пройшло вже три десятиліття, для українського соціуму права та 

свободи дитини ще не набули пріоритетного значення.  

Так, згідно Звіту про дотримання прав дитини в Україні «Голоси дітей», 

представленого Коаліцією «Права дитини в Україні» за 2017 р. [55], 21 % 

опитаних дітей віком від 13 до 17 років ніколи не чули про Конвенцію про 

права дитини; 19 % дітей заявили, що протягом останнього року у їх 

навчальних закладах не говорили про права дитини; 58 % дітей не знають про 

те, що свої права можливо відстоювати через різні механізми захисту. 

Водночас, 82 % дітей вважають, що їх права та свободи не забезпечуються 

належним чином, а 65 % хотіли б мати більше впливу і можливостей 

висловлювати свої думки з питань, які їх стосуються.  

Подібна картина складається і за результатами анкетування, проведеного 

дисертантом серед учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Деснянського, Печерського 

районів м. Києва (усього 379 осіб). А саме: 88,1 % опитаних дітей вважають, що 

їх права порушуються, причому 14,2 % зазначили, що це відбувається часто. 

Найбільш суттєвими порушеннями, як вважають 41, 7% опитаних, є порушення 

їх права на висловлення власної думки. Про наявність порушень права на 

захист від образ і приниження заявили 38,3 % опитаних. Зокрема, 74,1 % дітей 

заявили про те, що були чи є жертвами шкільного булінгу; 26, 6 % – що були чи 

є жертвами домашнього насильства. Незважаючи на те, що обізнаними у 

питаннях прав дитини назвали себе 91,0 % респондентів, переважна більшість 

із них (83,9 %) визнали рівень своєї обізнаності щодо змісту прав і свобод 

дитини мінімальним. У якості джерел інформації про права дитини опитані 

називають: учителів – 55,7 %; батьків – 22,9 %; працівників поліції та 

соціальних служб – 12,7%. Переважна більшість респондентів (57,3 %) не 

асоціюють НП України із механізмом забезпеченням прав дитини, вважаючи, 

що вона займається іншими справами. Хоча у цілому діти знають про існування 
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інституцій із захисту їх прав, але погано уявляють, як вони працюють: зокрема, 

тільки 4,0 % респондентів знають точну адресу (телефон) установи, куди можна 

звернутися у ситуації порушення їх прав; 80,2 % впевнені у тому, що така 

інформація у випадку необхідності може стати для них доступною; а 15,8 % 

такою інформацією не володіють.  

Здобуті результати, на нашу думку, свідчать про те, що використання 

наявних механізмів захисту прав дітей в Україні утруднюється через 

необізнаність суспільства про їх існування.  

Зазначене опосередковано підтверджують також результати відповідей на 

питання про те, до кого респонденти із числа дітей першочергово 

звертатимуться у випадку порушення їх прав батьками (іншими членами 

родини) чи чужими дорослими (вчителями, вихователями). Як у першому, так і 

у другому випадку поліція займає третю по пріоритетності позицію, і про те, 

що у ситуації порушення їх прав вони звертатимуться до поліції, заявили лише 

16,4 % і 17,2 % дітей відповідно. Водночас, 26,9 % опитаних дітей взагалі не 

вважають за потрібне звертатися до кого б то не було у випадку, коли їх права 

порушуються у сім’ї; і 9,8 % – у випадку, коли їх права порушуються іншими 

дорослими.  

На думку експертів коаліції «Права дитини в Україні» [330], загальна 

ситуація з правами дитини в Україні за останні три роки не тільки не 

покращилася, а навіть погіршилася. Питання прав дитини так і не стало 

пріоритетом державної політики, а система захисту прав і свобод дитини 

практично не працює.  

Негативний вплив на процес сприйняття суспільством і державою прав та 

свобод дитини, на нашу думку, здійснюють такі чинники загального характеру, 

як: 1) нестабільна економічна та політична ситуація в Україні; 2) військовий 

конфлікт на Сході країни; 3) декларативність ювенального законодавства та 

відсутність правових та фінансових механізмів його реалізації; 4) переважання 

у діяльності державних інституцій з прав дитини підходу, відповідно до якого 

дитина розглядається не як суб’єкт, а як об’єкт правовідносин; 5) відсутність 
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системи правової підтримки дітей; 6) утруднений доступ дітей до правосуддя; 

7) обмеженість повноважень та неякісний кадровий склад служб у справах 

дітей; 8) нерозвиненість системи попередження домашнього насильства проти 

дитини; 9) нездатність закладів освіти забезпечити виховання підростаючого 

покоління у дусі прав людини та демократичної громадянськості тощо. 

Основною ж проблемою управлінського характеру є розпорошеність функцій 

між органами і установами у справах дітей та відсутність алгоритмів їх 

взаємодії між собою.  

Вважаємо, що формування адекватного сучасним викликам формату 

сприйняття суспільством і державою прав та свобод дитини стане можливим у 

результаті:  

а) досягнення у суспільстві миру і соціальної злагоди, відновлення 

територіальної цілісності України, припинення військового конфлікту на Сході 

України. Не викликає заперечень те, що саме мир і соціальна злагода є 

обов’язковими умовами створення передбаченої Конвенцією про права дитини 

«атмосфери щастя, любові і розуміння», необхідної для повного і гармонійного 

розвитку дитини. Вважаємо, що необхідними кроками у напрямі досягнення 

зазначеного, є підвищення ефективності роботи державних органів і установ щодо 

ліквідації негативних наслідків військового конфлікту, а також покращення 

соціального захисту категорій дітей, які постраждали від наслідків ведення 

військових дій;  

б) посилення загального концептуального спрямування ювенальної 

політики у частині взаємозв’язку її з правовою політикою та ідеологією 

держави. З цією метою необхідним вважаємо: 1) розробку науково 

обґрунтованих критеріїв оцінки діяльності державних органів у сфері 

забезпечення прав і свобод дитини; 2) перегляд загальних підходів у державній 

політиці до гарантій прав дитини; 3) відмову від практики, яка базується на 

визнанні дитини лише беніфіцарієм своїх прав і свобод, але не суб’єктом, який 

володіє реальною правоздатністю у зазначеній сфері;  

в) утілення принципу спеціалізації органів влади у сфері прав дитини, 
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зокрема, шляхом виокремлення у їх структурі спеціалізованих підрозділів та 

наділення їх відповідною компетенцією. Персонал таких підрозділів в 

обов’язковому порядку має проходити додаткову професійну підготовку, мати, 

окрім фаху, спеціальні професійні компетенції у галузі педагогіки і дитячої 

психології.  

З огляду на зазначене, створення служби ЮП можна назвати першим 

позитивним кроком на шляху формування дієвого механізму забезпечення прав 

і свобод дитини. Але для ефективного її функціонування необхідно поліпшити 

стан нормативно-правового регулювання її організації та діяльності;  

г) активізації процесу розбудови системи ювенальної юстиції шляхом 

реформування і реорганізації ефективно діючих наявних компонентів 

паралельно із введенням нових;  

ґ) розробки та реалізації програм поширення інформації про права дитини 

та про механізми їх захисту серед різних категорій населення. Доцільним, на 

нашу думку, є запровадження у навчальні плани шкіл, ліцеїв, коледжів, 

педагогічних вузів навчальних дисциплін чи спецкурсів, пов’язаних з правами 

дитини.  

Як показують результати анкетування, актуальним є завдання 

популяризації інформації про існуючі механізми захисту прав дитини як серед 

дорослого населення, так і серед дітей. З цією метою пропонуємо створити 

спеціальний інформаційний центр з питань захисту прав дитини; 

д) організації викладання у відомчих навчальних закладах системи МВС, 

НП України, на юридичних факультетах державних та недержавних вищих 

навчальних закладів, з урахуванням їх спеціалізації та напрямів підготовки, 

спецкурсів «Захист прав і свобод дитини»; створення постійно діючої системи 

вивчення проблематики прав і свобод дитини та механізмів їх забезпечення 

співробітниками служби ЮП, а також диференційованого включення окремих 

блоків (тем) із зазначеної проблематики у програми підготовки фахівців для 

підрозділів патрульної поліції, превентивної діяльності, служби ДОП;  

е) забезпечення якісного наукового супроводу процесу реформування 
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МВС України, зокрема, шляхом організації подальших теоретичних досліджень 

проблематики забезпечення прав і свобод дитини службами і підрозділами НП 

України.  

2. Формування нових правових підходів до виконання завдання 

забезпечення прав і свобод дитини державою, її органами і посадовими 

особами. 

У контексті дослідження змістом зазначеного напряму є удосконалення 

існуючого та розробка і прийняття нового законодавства у зазначеній сфері, а 

також покращення практики його застосування органами державної влади, 

зокрема, підрозділами і службами НП України. Конкретними діями щодо цього, 

на нашу думку, мають стати:  

а) активізація роботи щодо приведення національного законодавства у 

сфері прав дитини у відповідність до норм міжнародного права. Передовсім, 

потребують уніфікації національні нормативно-правові акти на предмет 

відображення у них конвенційного терміну «дитина» замість термінів 

«неповнолітній», «малолітній», «підліток» тощо, використання яких у правовій 

термінології досі має місце;  

б) розробка та прийняття найближчим часом Закону про права дитини. На 

сьогодні єдиним комплексним законодавчим актом у сфері прав дитини є Закон 

України «Про охорону дитинства» [258], який, як було доведено вище, не 

повністю відповідає міжнародним стандартам у зазначеній сфері. Необхідним 

вважаємо створення такого закону, норми якого б закріплювали: визначення 

понять прав, свобод та інтересів дитини; принципи організації і діяльності 

державних органів і установ у сфері забезпечення прав і свобод дитини; функції 

та завдання суб’єктів забезпечення прав і свобод дитини; права, обов’язки та 

відповідальність їх посадових осіб. Відповідно, зазначений Закон має бути 

покладено в основу процесу удосконалення усього законодавства у сфері прав і 

свобод дитини шляхом внесення до нормативно-правових актів відповідних 

змін і доповнень;  

в) формування та запровадження стандартів безпеки та добробуту 
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дитини, захисту від економічної та сексуальної експлуатації, жорстокого та 

такого, що принижує гідність, ставлення та поводження у всіх сферах життя;  

г) здійснення аналізу впливу законодавства, що приймається, на сферу 

забезпечення прав і свобод дитини, та створення з цією метою окремого 

аналітичного органу за участю експертів-правників та представників 

громадськості;  

ґ) запровадження незалежного інституту Уповноваженого Верховної ради 

України з прав дитини. 

3. Удосконалення чинного законодавства України з питань діяльності 

НП України у цілому та у сфері забезпечення прав і свобод дитини, зокрема.  

Аналізуючи зазначений напрям, зауважимо, що Законом України «Про 

Національну поліцію» [252], іншими нормативно-правовими актами вже 

закладено організаційно-правові засади діяльності НП України у сфері 

забезпечення прав і свобод дитини. Проте, для ефективного виконання 

Національною поліцією завдань у зазначеній сфері та здійснення наданих їй 

повноважень, недостатньо лише прописати їх у нормативно-правовому акті. 

Необхідним є запровадження відповідних забезпечувальних механізмів, які б 

гарантували стабільну та ефективну роботу служб і підрозділів НП України 

шляхом задоволення її матеріально-технічних, фінансових, інформаційних, 

кадрових тощо потреб. Таким чином, зміст нового законодавства та доповнень 

до чинних законів і підзаконних актів має охоплювати практичні аспекти 

діяльності НП України та регламентувати організаційний, цільовий, 

компетенційний аспекти її діяльності у сфері забезпечення прав і свобод 

дитини.  

З урахуванням викладеного, першочерговим завданням вважаємо 

розробку та введення в дію Положення про Управління ЮП та внесення змін до 

«Інструкції з організації роботи підрозділів ЮП Національної поліції України», 

зміст яких в обов’язковому порядку охоплював би основні елементи 

адміністративно-правового статусу служби ЮП, а саме: містити норми щодо 

цілей, принципів, мети діяльності служби ЮП; її структури, організаційного 
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підпорядкування; спеціальних процедур, форм і методів діяльності; завдань, 

функцій, прав, обов’язків та відповідальності її посадових осіб.  

Що стосується відомчої нормотворчості, то, на нашу думку, вона має 

бути спрямована на: а) створення чітких алгоритмів дій служб і підрозділів НП 

України, їх посадових осіб щодо виконання задач у сфері забезпечення прав і 

свобод дитини; б) визначення змісту та закріплення прав і обов’язків 

поліцейських у зазначеній сфері; в) запровадження механізмів взаємодії служб 

ЮП, ДОП з іншими службами і підрозділами НП України, органами державної 

влади, місцевого самоврядування та громадою з метою виконання поставлених 

перед ними у зазначеній сфері задач.  

Конкретні пропозиції щодо удосконалення національного законодавства 

у галузі діяльності правоохоронних органів та прав дитини зводяться до 

наступного:  

1. а) доповнити зміст ст. 13 Закону України «Про Національну поліцію» 

пунктом 7) поліція превентивної діяльності; б) викласти ч. 4. ст. 2. Закону у 

наступній редакції: «надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги 

особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок 

надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги, у. т. ч., дітям»; в) викласти 

п. 4 ч. 1 ст. 18 Закону у наступній редакції: «надавати невідкладну, зокрема 

домедичну і медичну, допомогу особам, які постраждали внаслідок 

правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в 

безпорадному стані або стані, небезпечному для їхнього життя чи здоров’я, а 

також дітям, які потребують допомоги»; г) викласти п. 1 ч. 1 ст. 23 цього ж 

Закону у наступній редакції: «здійснює превентивну та профілактичну 

діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень, у т.ч. у 

середовищі дитини»; ґ) викласти п. 18 ч. 1 цієї ж статті у наступній редакції: 

«вживає заходів для запобігання та протидії домашньому насильству, 

насильству над дитиною або насильству за ознакою статі»; 

2) доповнити ст. 2 Проекту Закону України «Про муніципальну варту» 

(законопроект від 18.05.2015 № 2890): а) у частині норм, що закріплюють 
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основні завдання муніципальної варти нормою про те, що завданнями 

муніципальної варти є профілактика правопорушень, у т. ч. у середовищі 

дитини; надання окремих видів правової та соціальної допомоги громадянам, 

у т. ч. дітям; б) у частині норм, що закріплюють форми і способи сприяння 

виконанню рішень відповідних рад, що утворили муніципальну варту, 

прийнятих у межах їх повноважень з питань: благоустрою території, 

контролю за дотриманням правил санітарії, чистотою вулиць, парків, скверів 

та прибудинкових територій; контролю за дотриманням суб’єктами 

підприємницької діяльності вимог законодавства щодо заборони продажу 

особам, які не досягли визначеного віку, алкогольних, слабоалкогольних напоїв 

і тютюнових виробів, а також щодо дотримання обмежень перебування дітей у 

нічний час в закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, та закладах 

громадського харчування; 

3) доповнити Наказ МВС України № 1044 від 19.12. 2017 р. «Про 

затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ЮП НП України» 

[236] нормами: а) у частині закріплення мети (цілей) діяльності підрозділів 

ЮП, а саме: організація і здійснення політики держави щодо забезпечення 

прав, свобод та інтересів дитини; профілактики та протидії правопорушенням у 

середовищі дитини; надання дітям та сім’ям з дітьми у межах, визначених 

законом, послуг, яких вони потребують; б) у частині закріплення принципів 

організації і діяльності служби ЮП: принципами пріоритету попередження 

девіантної та неправомірної поведінки дитини; безумовного забезпечення прав 

дитини, яка перебуває у конфлікті з законом; використання примусових заходів 

до дитини виключно і лише у випадку вчинення нею тяжкого і особливо 

тяжкого правопорушення; використання методики і процедур, дружніх до 

дитини; комплектації підрозділів ЮП виключно спеціально навченим 

персоналом;  

4) доповнити текст Положення про Департамент превентивної діяльності 

НП України [243] нормами, які закріплюють: у якості мети превентивної 

діяльності НП України – виключення адміністративних та кримінальних 
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правопорушень у середовищі дитини; у якості цілей діяльності – виявлення та 

усунення причин і умов, що сприяють здійсненню правопорушень у середовищі 

дитини; корекцію особи дитини, яка перебуває у конфлікті з законом; обмеження 

у середовищі дитини дії негативних соціальних явищ та процесів, які можуть 

сприяти правопорушенням; у якості принципів діяльності – законність; гуманізм; 

демократизм; науковість; диференційований підхід; комплексність; 

прогнозування; взаємодія з громадою; застосування примусових методів щодо 

дитини як виключення; адекватність та пропорційність методів та засобів 

превенції суспільній небезпеці правопорушення.  

4. Подальше удосконалення організаційно-правових засад діяльності 

служби ЮП як спеціально уповноваженого підрозділу НП України у сфері 

забезпечення прав і свобод дитини.  

Зазначимо, що пропозиції у межах зазначеного пункту сформульовані на 

підставі результатів здійсненого теоретико-правового дослідження 

адміністративно-правового статусу служби ЮП, аналізу досвіду 

функціонування подібних підрозділів у зарубіжних країнах, а також з 

урахуванням результатів проведеного дисертантом анкетування.  

Так, у розділі 2 дисертації обґрунтовано необхідність надання службі ЮП 

статусу окремого підрозділу поліції та розширення її повноважень. У цьому 

позиція дисертанта збігається з позицією більшості опитаних працівників 

служби ЮП. Зокрема, на питання про місце служби ЮП у структурі НП 

України 66,7 % опитаних відповіли, що ЮП має бути окремим підрозділом 

поліції зі спеціальним статусом; 17,7 % – що зазначена служба має 

підпорядковуватися поліції превентивної діяльності; 10,9 % – що її має бути 

віднесено до структури муніципальної (місцевої) поліції. Більше половини 

(51,1 %) респондентів вважають, що закріплені за підрозділами ЮП 

повноваження не дають змоги ефективно виконувати покладені на них 

завдання, і виступають за їх розширення. Зокрема, 44,8 % респондентів 

вважають необхідним надати службі ЮП повноваження самостійного 

здійснення оперативно-розшукових заходів стосовно дитини, яка безвісти 
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зникла.  

У питанні оцінки стану нормативного регулювання організації і 

діяльності підрозділів ЮП 80,2 % опитаних висловили думку про те, що він є 

незадовільним; 12,5 % вважають його задовільним; 7,3 % відповіли, що сучасна 

нормативна база у цілому дозволяє підрозділам ЮП виконувати покладені на 

них завдання. Відповідно, 39,6 % респондентів першочерговим кроком у 

напрямі удосконалення організаційно-правових засад діяльності служби ЮП 

вважають покращення нормативного забезпечення її діяльності; 23,9 % 

вважають, що для цього треба оптимізувати структуру служби та збільшити 

штат співробітників; 29,2 % висловилися за покращення матеріально-

технічного та ресурсного забезпечення служби ЮП; 7,3 % – за підвищення 

вимог до рівня професійної підготовки та фаху працівників. З урахуванням 

зазначеного, подальше удосконалення адміністративно-правового статусу 

служби ЮП як спеціально уповноваженого підрозділу НП України у сфері 

забезпечення прав і свобод дитини пов’язуємо із наступним:  

а) розширенням функцій і збільшення обсягу повноважень служби ЮП, 

наданням їй статусу підрозділу НП України зі спеціальною компетенцією у 

сфері прав дитини (підрозділу спеціальної поліції) та, відповідно, розширенням 

статусу Управління ЮП до статусу окремого департаменту НП України;  

б) встановленням штатної чисельності працівників підрозділів ЮП 

відповідно до прийнятих у більшості зарубіжних країн норм із розрахунку 

1 працівник на 2 тис. дітей;  

в) розробкою і удосконаленням кадрових стандартів для підрозділів ЮП, 

зокрема, шляхом дотримання визначених кваліфікаційних вимог до працівників 

стосовно професійних знань у сфері юриспруденції, дитячої психології, 

педагогіки; знання законодавчо-нормативної бази; морально-етичних якостей; 

уміння аналізувати ситуацію у середовищі дитини; уміння взаємодіяти з 

іншими суб’єктами забезпечення прав і свобод дитини;  

г) оптимізацією програм підготовки фахівців для підрозділів ЮП; 

забезпеченням їх відповідними інформаційними ресурсами;  
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ґ) створенням узагальненого банку інформації («соціальних досьє») щодо 

сімей з дітьми, які перебувають у складній життєвій ситуації; дітей, які 

перебувають у конфлікті з законом; дітей, схильних до здійснення 

правопорушень та девіантної поведінки;  

д) активізацією участі співробітників Управління ЮП у підготовці 

місцевих, регіональних, та державних програм корекції та попередження 

правопорушень у середовищі дитини;  

е) впровадженням дієвих методик діагностики дитини, яка перебуває у 

конфлікті з законом, які б дозволяли правильно обрати заходи профілактики, 

визначити їх тривалість та критерії;  

є) запровадженням у практику діяльності ДПД НП України статистичної 

звітності щодо здійснення профілактичних заходів у середовищі дитини за 

трьома рівнями: первинним – у плані налагодження соціальної взаємодії із 

дитиною та її середовищем; вторинним – з дітьми, які демонструють схильність 

до правопорушень та девіантної поведінки; третинним – з дітьми, що 

перебувають у конфлікті з законом;  

ж) удосконаленням процедур комплектування та підготовки кадрів для 

Департаменту ПД НП України шляхом запровадження посад профілактологів, які 

б займали фахівці психолого-педагогічного профілю і основним завданням яких 

була б організація і здійснення профілактичної діяльності, зокрема, у середовищі 

дитини.  

 

Висновки до розділу 3 

1. Установлено, що основними напрямами адміністративно-правового 

регулювання діяльності поліції, інших спеціалізованих органів і установ у 

справах дітей у таких зарубіжних країнах, як Болгарія, Великобританія, 

Польща, США, Франція, ФРН є: 1) закріплення адміністративно-

юрисдикційних повноважень у сфері забезпечення прав і свобод дитини як за 

поліцією, так і за цивільною адміністрацією; 2) спрямування діяльності 

зазначених суб’єктів переважно на превенцію молодіжної злочинності та 
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допомогу дітям, які перебувають у конфлікті з законом; 3) посилення 

повноважень поліції щодо протидії домашньому насильству проти дитини.  

2. У кожній із зазначених країн існує своя модель організації діяльності 

поліції, інших спеціалізованих органів і установ у справах дітей, які можливо 

звести до трьох основних: 1) модель, відповідно до якої переважна більшість 

повноважень у зазначеній сфері закріплюється за цивільними органами і 

установами; 2) модель, відповідно до якої переважна більшість повноважень 

закріплюється за поліцією; 3) модель, відповідно до якої зазначені 

повноваження розподіляються між цивільними органами і установами та 

поліцією.  

3. Компетенція поліцейських підрозділів у справах дітей у країнах, які 

розглядалися, визначається з урахуванням визнання їх суб’єктами здійснення 

переважно соціально-превентивної та виховної роботи, з виключним правом 

застосування примусу. За поліцією зберігаються юрисдикційні повноваження 

щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності стосовно злочинів проти 

дитини та стосовно злочинів, суб’єктом здійснення яких є дитина, а 

юрисдикційні повноваження стосовно незначних правопорушень та деліктів, 

здійснюваних дитиною, закріплюються за цивільними суб’єктами.  

Основною організаційною формою діяльності поліції, інших 

спеціалізованих органів і установ у справах дітей у зарубіжних країнах є 

реалізація широкомасштабних довгострокових державних програм з корекції та 

запобігання правопорушенням у середовищі дитини. 

4. Аргументовано важливість використання на національному ґрунті 

кращих здобутків зарубіжного досвіду організації і діяльності поліції, інших 

спеціалізованих органів і установ з прав дитини, якими, зокрема, є: 1) 

зосередження управлінських повноважень у руках спеціалізованих органів і 

установ; 2) виконання завдання забезпечення прав і свобод дитини 

спеціальними суб’єктами у контексті здійснення широкомасштабних заходів 

соціально-економічного та освітньо-виховного характеру; 3) організація 

превентивної роботи у середовищі дитини у формі загальнодержавних 
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довгострокових програм; 4) законодавче визнання сімейного насильства проти 

дитини проблемою державного рівня та організація йому відповідної протидії; 

5) широке застосування до дітей, які перебувають у конфлікті з законом 

заходів, альтернативних позбавленню чи обмеженню волі; 6) встановлення для 

поліцейського персоналу, який працює з дітьми, відповідних кваліфікаційних 

вимог та організація його підготовки та перепідготовки.  

5. За сучасних умов зазначений зарубіжний досвід в Україні має 

реалізовуватися за напрямами: 1) формування механізму взаємодії поліції з 

неполіцейськими органами і установами у справах дітей; 2) залучення 

громадських правоохоронних формувань до виконання завдань поліції щодо 

забезпечення прав і свобод дитини; 3) розробка та реалізація 

широкомасштабних довгострокових програм корекції та превенції 

правопорушень у середовищі дитини; 4) запровадження нових форм і методів 

роботи у сфері протидії поліції домашньому насильству проти дитини; 

5) реалізація комплексних програм навчання, підготовки та підвищення 

кваліфікації співробітників підрозділів ЮП. 

6. Визначено основні напрями удосконалення адміністративно-правового 

статусу НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини, зокрема: 

1) утвердження нового формату сприйняття суспільством і державою прав та 

свобод дитини, визнання їх забезпечення складовою державної політики; 

2) формування нових правових підходів до виконання завдання забезпечення 

прав і свобод дитини державою, її органами і посадовими особами; 3) 

удосконалення чинного законодавства України з питань діяльності НП України 

у цілому та у сфері забезпечення прав і свобод дитини, зокрема; 4) подальше 

удосконалення організаційно-правових засад діяльності служби ЮП як 

спеціально уповноваженого підрозділу НП України у сфері забезпечення прав і 

свобод дитини. 

7. З метою удосконалення адміністративно-правового статусу НП 

України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини доведено необхідність 

якнайскорішої розробки та введення в дію статутних актів служби ЮП, зміст 
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яких в обов’язковому порядку містив би норми щодо цілей, принципів, мети 

діяльності служби ЮП; її структури, організаційного підпорядкування; 

спеціальних процедур, форм і методів діяльності; завдань, функцій, прав, 

обов’язків та відповідальності її посадових осіб.  

8. Аргументовано, що подальша оптимізації змісту адміністративно-

правового статусу НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини 

має відбуватися шляхом прийняття нових та удосконалення чинних 

законодавчих актів з питань діяльності правоохоронних органів та прав дитини.  

Відомча нормотворчість має бути спрямована на: а) створення алгоритмів 

дій служб і підрозділів НП України, їх посадових осіб щодо виконання 

поставлених перед ними задач у сфері забезпечення прав і свобод дитини; 

б) визначення змісту прав і обов’язків поліцейських у зазначеній сфері; 

в) запровадження механізмів взаємодії служб ЮП, ДОП з іншими підрозділами 

і службами НП України, органами державної влади, місцевого самоврядування 

та громадою з метою виконання поставлених перед ними задач у сфері 

забезпечення прав і свобод дитини.  

9. Надано конкретні пропозиції щодо удосконалення національного 

законодавства у галузі діяльності правоохоронних органів та прав дитини. 
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ВИСНОВКИ 

На підставі узагальнення основних положень та результатів проведеного 

дослідження сформульовано положення, що мають теоретичне та практичне 

значення, зокрема:  

1. Доведено, що формування сучасної системи захисту прав і свобод дитини 

відбувалося шляхом міжнародної співпраці держав у зазначеній сфері та 

здійснювалася у межах чотирьох етапів, змістом яких було: 1) 1923-1945 рр. 

(становлення) – створення Міжнародної спілки захисту дітей (1923), прийняття 

Женевської декларації прав дитини (1925); 2) 1945-середина 60-х рр. (інституційне 

оформлення) – створення ООН і ЮНІСЕФ, прийняття Загальної декларації прав 

людини (1948), Європейської конвенції захисту прав людини і основних свобод 

(1950), Декларації про права дитини (1959); 3) середина 60-х рр. – до 1989 р. 

(розвиток і поглиблення) – об’єднавчі процеси в Європі, прийняття Міжнародного 

Пакту про громадянські і політичні права та Міжнародного пакту про соціально-

економічні і культурні права (1966), Заключного акту НБСЄ (1975); 4) з 1989 р. – 

прийняття Конвенції про права дитини (1989), оформлення галузі міжнародного 

права прав дитини. Прийняття Радою Європи Стратегії з прав дитини на період 

2016-2021 рр. обумовлює новий етап розвитку міжнародного співробітництва у 

зазначеній сфері. 

2. Аргументовано, що забезпечення прав і свобод дитини – це здійснюваний 

державою за допомогою сукупності правових норм, приписів та засобів процес 

упорядкування суспільних відносин щодо їх юридичного закріплення, реалізації, 

охорони, захисту і відновлення. 

Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод дитини НП України – 

це здійснюваний підрозділами та службами НП України у межах визначеної 

компетенції і за допомогою спеціального адміністративного механізму вплив на 

суспільні відносини з метою захисту, охорони та відновлення прав і свобод дитини, 

а також профілактики та припинення їх порушень.  

У структурно-функціональному аспекті забезпечення здійснюється у межах 

а) інституційного; б) нормативного; в) організаційного; г) ресурсного рівнів 
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(підсистем). Сталий зв’язок інституційної, нормативної, організаційної, ресурсної 

підсистем у процесі їх функціонування обумовлює сферу забезпечення прав і 

свобод дитини, а цілісний синергетичний порядок взаємодії елементів системи у 

динамічному вимірі створює механізм забезпечення прав і свобод дитини. 

3. Запропоновано поняття механізму забезпечення прав і свобод дитини як 

комплексу взаємодіючих елементів, які створюють належні юридичні та фактичні 

можливості кожній дитині прямо чи опосередковано здійснювати і реалізовувати 

свої права, свободи та інтереси.  

4. Визначено поняття адміністративно-правового статусу НП України як 

суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини у розумінні законодавчо урегульованої 

системи елементів цільового, організаційного та компетенційного характеру, які 

визначають правове становище НП України в адміністративних правовідносинах, 

що мають місце у процесі її діяльності у зазначеній сфері.  

Структуру адміністративно-правового статусу НП України як суб’єкта 

забезпечення прав і свобод дитини складають: цільовий блок – цілі, принципи, мета 

діяльності у зазначеній сфері; організаційний блок – структура НП України, її 

організаційне підпорядкування; спеціальні процедури; форми і методи діяльності; 

компетенційний блок – завдання, функції, права, обов’язки та відповідальність її 

посадових осіб.  

5. Аргументовано, що завдання забезпечення прав і свобод дитини 

виконують усі служби і підрозділ НП України, проте органом зі спеціальною 

компетенцією у зазначеній сфері є служба ЮП НП України. 

Установлено, що метою служби ЮП є здійснення щодо дитини та в її 

середовищі поліцейської діяльності, переважно у формі профілактики та 

поліцейського піклування, спрямованої на попередження правопорушень, а також у 

взаємодії з іншими суб’єктами та у інших формах забезпечення захисту прав і 

свобод дитини.  

6. Здійснено оцінку нормативного регулювання організації і діяльності 

підрозділів ЮП як такого, що не відповідає сучасним потребам, та аргументовано 

необхідність його удосконалення. Проаналізовано нормативно-правові акти з 
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питань організації і діяльності інших служб і підрозділів НП України та доведено, 

що значний обсяг компетенції у сфері забезпечення прав і свобод дитини 

закріплено за службами ДОП та ПП, які реалізують сервісну, профілактичну, 

контрольну, організаційну, розшукову, примусову та інші функції.  

7. Визначено поняття форми діяльності НП України у сфері забезпечення 

прав і свобод дитини як об’єктивованого зовнішнього вираження сутності 

конкретних дій, пов’язаних зі створенням оптимальних умов для вільної реалізації 

прав, свобод та інтересів дитини, а також спрямованих на попередження та 

усунення негативних чинників, що ускладнюють їх реалізацію. Виділено та 

розкрито зміст таких форм діяльності, як: 1) безпосередня охорона та захист прав і 

свобод дитини; 2) сприяння охороні та захисту прав і свобод дитини; 3) 

превентивна діяльність.  

Методи діяльності НП України у сфері забезпечення прав і свобод дитини 

виражають різні аспекти її практичної правоохоронної (поліцейської) діяльності і 

дають уявлення, які саме засоби і яким чином вона використовує їх для досягнення 

поставленої мети. Доведено, що у сфері забезпечення прав і свобод дитини НП 

України використовує універсальні (переконання, заохочення, примус) та 

спеціальні (поліцейський нагляд, поліцейське піклування, поліцейська допомога та 

ін.) методи. Аргументовано пріоритетність використання методів переконання, 

заохочення та виключність методу примусу у діяльності НП України у середовищі 

дитини. 

8. Установлено, що основними напрямами адміністративно-правового 

регулювання діяльності поліції, інших спеціалізованих органів і установ у справах 

дітей у зарубіжних країнах (Болгарії, Великобританії, Польщі, США, Франції, ФРН) 

є: закріплення адміністративно-юрисдикційних повноважень у сфері забезпечення 

прав і свобод дитини як за поліцією, так і за цивільною адміністрацією; 

спрямування діяльності зазначених суб’єктів переважно на превенцію молодіжної 

злочинності та допомогу дітям, які перебувають у конфлікті з законом; посилення 

повноважень поліції щодо протидії домашньому насильству відносно дитини. У 

кожній із зазначених країн існує своя модель організації діяльності поліції, інших 
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спеціалізованих органів і установ у справах дітей, які можливо звести до трьох 

основних: 1) модель, відповідно до якої переважна більшість повноважень у 

зазначеній сфері закріплюється за цивільними органами і установами; 2) модель, 

відповідно до якої переважна більшість повноважень закріплюється за поліцією; 

3) модель, відповідно до якої зазначені повноваження розподіляються між 

цивільними органами і установами та поліцією. Аргументовано важливість 

використання на національному ґрунті кращих здобутків зарубіжного досвіду 

організації діяльності поліції, інших спеціалізованих органів і установ з прав 

дитини, а саме: 1) зосередження управлінських повноважень у руках 

спеціалізованих органів і установ; 2) організація виконання завдання забезпечення 

прав і свобод дитини спеціальними суб’єктами у контексті здійснення 

широкомасштабних заходів соціально-економічного та освітньо-виховного 

характеру; 3) здійснення превентивної роботи у середовищі дитини у формі 

загальнодержавних довгострокових програм; 4) законодавче визнання сімейного 

насильства відносно дитини проблемою державного рівня та організація йому 

адекватної протидії; 5) широке застосування до дітей, які перебувають у конфлікті з 

законом, заходів, альтернативних позбавленню чи обмеженню волі; 6) 

встановлення для персоналу поліції, який працює з дітьми, відповідних 

кваліфікаційних вимог та організація його підготовки та перепідготовки. 

Визначено, що за сучасних умов зазначений зарубіжний досвід в Україні має 

реалізовуватися за напрямами: 1) формування механізму взаємодії поліції з 

неполіцейськими органами і установами у справах дітей; 2) залучення громадських 

правоохоронних формувань до виконання завдань поліції щодо забезпечення прав і 

свобод дитини; 3) розробка та реалізація широкомасштабних довгострокових 

програм корекції та превенції правопорушень у середовищі дитини; 4) 

запровадження нових форм і методів роботи у сфері протидії поліції домашньому 

насильству відносно дитини; 5) реалізація комплексних програм навчання, 

підготовки та підвищення кваліфікації співробітників підрозділів ЮП. 

9. Визначено, що основними напрямами удосконалення адміністративно-

правового статусу НП України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини є: 
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1) утвердження нового формату сприйняття суспільством і державою прав та 

свобод дитини, визнання їх забезпечення складовою державної політики і сферою 

активної співпраці органів влади та громадянського суспільства; 2) формування 

правових підходів до виконання завдання забезпечення прав і свобод дитини 

державою, її органами і посадовими особами; 3) удосконалення чинного 

національного законодавства у сферах діяльності правоохоронних органів та прав і 

свобод дитини; 4) подальше удосконалення організаційно-правових засад 

діяльності служби ЮП як спеціально уповноваженого підрозділу НП України у 

сфері забезпечення прав і свобод дитини. Доведено необхідність розробки та 

введення в дію статутних актів служби ЮП, зміст яких в обов’язковому порядку 

містив би норми щодо цілей, принципів, мети діяльності служби ЮП; її структури, 

організаційного підпорядкування; спеціальних процедур, форм і методів діяльності; 

завдань, функцій, прав, обов’язків та відповідальності її посадових осіб. 

10. Обґрунтовано пропозиції щодо розширення функцій і збільшення обсягу 

повноважень служби ЮП, надання їй статусу підрозділу НП України зі 

спеціальною компетенцією у сфері прав дитини (підрозділу спеціальної поліції) та 

відповідного розширення статусу Управління ЮП до статусу окремого 

департаменту НП України; збільшення штатної чисельності працівників з 

розрахунку 1 працівник на 2 тис. дітей; удосконалення програм підготовки фахівців 

для зазначеної служби. Відомча нормотворчість з питань організації та діяльності 

служб і підрозділів НП України у зазначеній сфері має бути спрямована на: а) 

створення алгоритмів дій підрозділів і служб, їх посадових осіб щодо виконання 

поставлених перед ними задач у сфері забезпечення прав і свобод дитини; 

б) визначення змісту прав і обов’язків поліцейських у зазначеній сфері; в) 

запровадження механізмів взаємодії служб ЮП, ДОП з іншими службами і 

підрозділами НП України, органами державної влади, місцевого самоврядування та 

громадою з метою виконання поставлених перед ними задач у сфері забезпечення 

прав і свобод дитини.  
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11. Надано конкретні пропозиції щодо удосконалення національного 

законодавства в галузі діяльності правоохоронних органів та прав дитини, а саме 

внести зміни до відповідних статей Закону України «Про Національну поліцію»: 

а) доповнити зміст ч. 3 ст. 13 пунктом 7): «поліція превентивної діяльності»; 

б) викласти ч. 4. ст. 2. у наступній редакції: «надання в межах, визначених 

законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних 

причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги, у. т. ч., 

дітям»;  

в) викласти п. 4 ч. 1 ст. 18 у наступній редакції: «надавати невідкладну, 

зокрема домедичну і медичну, допомогу (…) дітям, які потребують допомоги»;  

г) викласти п. 1 ч. 1 ст. 23 у наступній редакції: «здійснює превентивну та 

профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень, у 

т. ч. у середовищі дитини»;  

ґ) викласти п. 8 ч. 1 цієї ж статті у наступній редакції: «вживає заходів для 

запобігання та протидії домашньому насильству, насильству над дитиною або 

насильству за ознакою статі»; 

- доповнити ст. 2 Проекту Закону України «Про муніципальну варту» 

(законопроект від 18.05.2015 № 2890):  

а) у частині, що визначає основні завдання муніципальної варти нормами про 

те, що завданнями муніципальної варти є профілактика правопорушень, у т. ч. у 

середовищі дитини; надання окремих видів правової та соціальної допомоги 

громадянам, у т. ч. дітям;  

б) у частині, що визначає форми і способи сприяння виконанню рішень 

відповідних рад, що утворили муніципальну варту, прийнятих у межах їх 

повноважень з питань: (…) контролю за дотриманням суб’єктами підприємницької 

діяльності вимог законодавства щодо заборони продажу особам, які не досягли 

визначеного віку, алкогольних, слабоалкогольних напоїв і тютюнових виробів, а 

також щодо дотримання обмежень перебування дітей у нічний час в закладах, у 

яких провадиться діяльність у сфері розваг, та закладах громадського харчування; 
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- доповнити Наказ МВС України «Про затвердження Інструкції з організації 

роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України» від 

19.12.2017 р. № 1044 положеннями наступного змісту:  

а) метою діяльності підрозділів ЮП є: організація і здійснення політики 

держави щодо забезпечення прав, свобод та інтересів дитини; профілактика та 

протидія правопорушенням у середовищі дитини; надання дітям та сім’ям з дітьми 

у межах, визначених законом, послуг, яких вони потребують;  

б) принципами організації і діяльності служби ЮП є: принципи пріоритету 

попередження девіантної та неправомірної поведінки дитини; безумовного 

забезпечення прав дитини, яка перебуває у конфлікті з законом; використання 

примусових заходів до дитини виключно і лише у випадку вчинення нею тяжкого і 

особливо тяжкого правопорушення; використання методики і процедур, дружніх до 

дитини; комплектації підрозділів ЮП виключно спеціально навченим персоналом; 

- доповнити текст Положення про Департамент превентивної діяльності НП 

України наступними нормами: а) метою превентивної діяльності НП України у 

середовищі дитини є виключення адміністративних та кримінальних 

правопорушень; б) цілями діяльності Департаменту є: виявлення та усунення 

причин і умов, що сприяють здійсненню правопорушень; корекція особи дитини, 

яка перебуває у конфлікті з законом; обмеження у середовищі дитини дії 

негативних соціальних явищ та процесів, які можуть сприяти правопорушенням; в) 

принципами діяльності Департаменту у середовищі дитини є: законність; гуманізм; 

демократизм; науковість; диференційований підхід; комплексність; прогнозування; 

взаємодія з громадою; застосування примусових методів щодо дитини як 

виключення; адекватність та пропорційність методів та засобів превенції суспільній 

небезпеці правопорушення. 
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05-09-2016-chim-zaymatimetsya-shklniy-oftser-polts (дата звернення: 05.07.2018). 
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поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та 
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інші події: Наказ МВС України від 06.11.2016 р. № 1377. Дата оновлення: 

27.06.2027. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1498-15 (дата звернення: 

05.07.2018). 

240. Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування 

поліцейських: Наказ МВС України від 17.11.2015 № 1465.Офіційний вісник 

України. 2015. № 90. Ст. 3073. 

241. Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь 

(відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А. 

Результати анкетування учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

м. Києва щодо їх обізнаності з питань прав і свобод дитини в Україні 

 

В опитуванні приймали участь учні 8-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів Голосіївського, Дарницького, Деснянського, 

Дніпровського, Печерського районів м. Києва (усього 379 осіб). 

 

1. Чи знаєте Ви, що таке права дитини і у чому вони полягають? 

Так, вважаю себе добре обізнаним у питаннях прав дитини 27 7,1 % 

Про існування прав дитини знаю, але не достатньо 

обізнаний (-на) у цьому питанні 

318 9,3 % 

Про права дитини не знаю нічого або знаю дуже мало 34 8,0 % 

 

2. Звідки Ви черпаєте найбільше інформації про права дитини? 

Від учителів під час уроків або позакласної роботи 211 55,7 % 

Від батьків 87 22,9 % 

Із засобів масової інформації 33 8,7 % 

Від інших дорослих (зокрема, працівників поліції чи 

соціальних служб) 

48 12,7 % 

 

3. Чи знаєте Ви про існування законодавства з питань захисту прав і 

свобод дитини?  

Так, знаю, і можу назвати п’ять (більше) джерел, які 

закріплюють та гарантують права дитини в Україні  

81 21,4 %  

Знаю і можу назвати два-чотири джерела, які закріплюють і 

гарантують права дитини в Україні  

279 73,6 %  

Знаю дуже мало або нічого не знаю  19 5,0 %  
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4. Чи знаєте Ви про існування Конвенції про права дитини та про те,  

які права і свободи дитини вона гарантує?  

Так, я знаю про існування такого документу і у цілому 

ознайомлений (-на)зі змістом її статей 

17 4,5 % 

У цілому знаю про існування Конвенції, але без деталізації її 

змісту  

117 30,9 % 

Я не знаю про Конвенцію нічого або знаю дуже мало 245 64,7 % 

 

5. Які Ви оцінюєте стан забезпечення своїх прав і свобод?  

Я вважаю, що я не зазнавав (-ла) порушення своїх прав і 

свобод  

45 11,9 % 

Я вважаю, що мої права і свободи порушуються часто  54 14,2 % 

Я вважаю, що мої права і свободи порушуються інколи 280 73,9 % 

 

6. Ваша думка про те, які права і свободи дитини найчастіше 

порушуються у школі (навчальному закладі)?  

Право висловлювати власну думку 158 41,7%  

Право бути захищеним від образи або приниження  145 38,3%  

Діти мають рівні права  36 9,5%  

Інше  40 10,5%  

 

7. Ваша думка про те, які права і свободи дитини найчастіше 

порушуються у сім’ї ?  

Право висловлювати власну думку 116 30,6 %  

Право бути захищеним від образи або приниження  125 32,9 %  

Право від бути захищеним від фізичного або психологічного 

насильства 

101 26,6 %  

Інше  37 9,9 %  
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8. Ваша думка про рівень поширення у шкільному середовищі явища 

булінгу(цькування)?  

Таке явище є дуже поширеним 281 74,1 %  

Таке явище є помірно поширеним 79 20,8%  

Мені відомо про поодинокі випадки булінгу 19 5,1%  

 

9. Що Ви вважаєте найбільш ефективним засобом попередження 

правопорушень у дитячому середовищі?  

Встановлення більш жорстких заборон та покарань за 

здійснені правопорушення дітьми 

45 11,9 %  

Проведення роз’яснювальної та виховної роботи з дітьми 189 49,9 %  

Посилення відповідальності дітей за свою поведінку  56 14,8 %  

Посилення відповідальності батьків за поведінку дітей  60 15,7 %  

Інше 29 7,7 %  
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ДОДАТОК Б. 

Результати анкетування учнів загальноосвітніх навчальних закладів  

м. Києва щодо їх обізнаності стосовно суб’єктів забезпечення прав і свобод 

дитини в Україні 

 

В опитуванні приймали участь учні 8-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів Голосіївського, Дарницького, Деснянського, 

Дніпровського, Печерського районів м. Києва (усього 379 осіб). 

 

1. До кого Ви першочергово звернетеся у випадку порушення Ваших 

прав з боку батьків чи інших дорослих членів Вашої родини?  

До вчителів, вихователів, працівників соціальних закладів і 

установ 

126 33,2 % 

До інших дорослих, кому довіряєте 89 23,5 % 

До працівників поліції, інших правоохоронних органів 62 16,4%  

Ні до кого 102 26,9% 

 

2.До кого Ви першочергово звернетеся у випадку порушення Ваших 

прав з боку вчителів, вихователів, інших дорослих?  

До батьків, інших дорослих членів Вашої родини 198 52,1%  

До працівників поліції, інших правоохоронних органів 65 17,2%  

На «Гарячу лінію», в інші спеціальні органи і установи із 

захисту прав дітей 

79 20,9%  

Ні до кого 37 9,8%  

 

3. Чи володієте Ви інформацією (адреса, телефон) установ, куди б 

можна було би звернутися у випадку порушення Ваших прав і свобод?  

Так, я володію такою інформацією 15 4,0 %  

Такою інформацією я не володію, але у разі потреби я 304 80,2%  
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знаю, як її віднайти 

Такою інформацією я не володію 60 15,8 

 

4. Якої Ви думки про діяльність поліції у сфері забезпечення прав 

дитини?  

Поліція захищає права дитини, поліцейським завжди слід 

довіряти 

94 24,8% 

Поліція займається іншими справами, захист прав  дитини 

здійснюють інші органи і установи  

217 57,3% 

Складно відповісти  68 17,9% 

 

5.Чи знаєте Ви про існування підрозділів поліції зі спеціальною 

компетенцією у справах дітей (ювенальної превенції) ?  

Так, знаю, і знаю, чи вони займаються 28 7,4 %  

У цілому знаю, але чим вони займаються – не знаю 34 9,0%  

Ні, не знаю 317 83,6%  

 

6. Чи був у вас досвід спілкування з представниками поліції, і який 

саме?  

Так, був досвід під час проведення уроків, виховних 

заходів чи позакласної роботи за місцем навчання  

332 87,6%  

Так, був досвід звернення до працівників поліції в 

індивідуальному порядку з моєї ініціативи 

38 10,0%  

Так, був досвід спілкування з працівниками поліції з їх 

ініціативи  

9 2,4%  
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ДОДАТОК В. 

Результати анкетування працівників 

підрозділів ювенальної превенції з питань організації та діяльності служби 

ЮП 

 

В опитуванні приймали участь працівники Управління ЮП ДПД НП 

України, відділу ЮП УПД ГУНП у м. Києві, відділів (секторів) ЮП 

територіальних підрозділів ГУНП в Київській області (усього 192 особи). 

 

1. Яким є термін Вашої служби у підрозділах, які займаються 

справами дітей? 

1-5 роки  65 33,9%  

6-10 років  104 54,2%  

Більше 10 років  23 11,9%  

 

2. Чи маєте Ви, окрім юридичної освіти, іншу гуманітарну освіту, фах 

(педагога, психолога)?  

Так 27 14,1%  

Так, але фаху педагога або психолога не маю 19 9,9%  

Ні  146 76,0%  

 

3. Якою є Ваша думка щодо місця та підпорядкування підрозділів 

ЮП у структурі НП України?  

Підрозділи ЮП у структурно-функціональному відношенні 

мають підпорядковуватися поліції превентивної діяльності 

34 17,7%  

ЮП має бути окремим підрозділом НП України зі 

спеціальним статусом 

128 66,7%  

ЮП має належати до структури муніципальної (місцевої) 

поліції 

21 10,9%  
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Служба ЮП має належати до структури кримінальної 

поліції 

9 4,7%  

 

4.Чи вважаєте Ви необхідним розширення закріплених за 

підрозділами ЮП функцій?  

Так 98 51,1%  

Ні 458 23,4%  

Функції служби ЮП зараз змінювати недоцільно  49 25,5%  

 

5.Чи вважаєте Ви необхідним закріплення за підрозділами ЮП 

функції самостійного здійснення оперативно-розшукових заходів стосовно 

розшуку безвісти зниклих дітей?  

Так 86 44,8%  

Ні 58 30,2%  

Зазначені повноваження підрозділи ЮП мають виконувати 

разом із підрозділами кримінальної поліції.  

48 25,0%  

 

6.Як Ви оцінюєте стан нормативної бази з питань організації і 

діяльності підрозділів ЮП?  

Стан є задовільним 24 12,5%  

Стан є незадовільним 154 80,2%  

Сучасна нормативна база у цілому дозволяє здійснювати 

підрозділам ЮП покладені на них завдання 

14 7,3%  

 

7. Який із заходів Ви вважаєте пріоритетним для підвищення 

ефективності діяльності служби ЮП? 

Покращити нормативне забезпечення з питань організації і 

діяльності підрозділів ЮП 

76 39,6%  

Удосконалити структуру служби та збільшити штатну 46 23,9%  
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кількість співробітників  

Підвищити вимоги до рівня професійної підготовки та фаху 

працівників 

14 7,3%  

Покращити матеріально-технічне та ресурсне забезпечення 

підрозділів ЮП 

56 29,2 %  

 

8. Які заходи Ви вважаєте найбільш ефективним чинником зниження 

рівня правопорушень та девіантної поведінки у середовищі дитини?  

Здійснення профілактичних заходів  85 69,7%  

Посилення відповідальність дітей та їх батьків  8 6,6%  

Підвищення рівня правового виховання та правової освіти 

населення  

29 23,7%  

 

 

Аналітична довідка за результатами анкетувань 

 

Узагальнення отриманих результатів обумовлює наступні висновки:  

1. Більшість респондентів вказали на існування суттєвих проблем у 

сферах суспільних відносин, пов’язаних із забезпеченням прав і свобод дитини 

як у цілому, так і забезпечення їх НП України, зокрема. Відзначимо той факт, 

що 88,1 % опитаних дітей вважають, що їх права порушуються, причому 14,2 % 

зазначили, що це відбувається часто. Найбільш суттєвими порушеннями, на 

думку опитаних, є порушення права дитини на висловлення власної думки (41, 

7 %) та права на захист від образ і приниження (38,3 %). Опитування показує 

поширення таких явищ, як булінг (цькування) у шкільному середовищі (74,1 %) 

та фізичне або психологічне насильство вдома (26,6 %). Зазначене має 

розглядатися у контексті визначення пріоритетних напрямів профілактичної 

роботи НП України у середовищі дитини.  

2. Стан інформованості дітей про зміст прав і свобод дитини та про 

механізми їх захисту бажає залишатися кращим. Незважаючи на те, що 
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обізнаними у питаннях прав дитини вважають себе 91,0 % респондентів із 

числа школярів, переважна більшість (83,9 %) визнали рівень своєї обізнаності 

щодо законодавчого закріплення та змісту прав і свобод дитини мінімальним. 

Основним джерелом інформації про права дитини та механізми їх захисту для 

опитаних є школа та вчителі (55,7 %), батьки (22,9 %), і лише 12,7 % назвали 

таким джерелом працівників поліції, разом із працівниками інших соціальних 

служб. Зазначене дозволяє констатувати потребу посилення роботи підрозділів 

і служб НП України щодо здійснення інформаційної функції, зокрема, у 

середовищі дитини.  

3. З’ясування думки респондентів щодо ролі і місця НП України у системі 

суб’єктів забезпечення прав дитини показує, що переважна більшість із них 

(57,3 %) не асоціюють НП України із забезпеченням прав дитини. Зазначене 

опосередковано підтверджується відповідями на питання про те, до кого 

респонденти будуть першочергово звертатися у випадку порушення їх прав з 

боку батьків чи інших дорослих: як у першому, так і у другому випадку поліція 

займає лише третю по пріоритетності позицію, і до неї (чи інших 

правоохоронних органів) будуть звертатися лише 16,4 % і 17,2 % респондентів 

відповідно. Зазначене свідчить про те, що діти поки що психологічно не готові 

сприймати поліцейського як захисника свої прав. Водночас, 26,9 % 

респондентів взагалі не вважають потрібним звертатися до кого б то не було за 

захистом у випадку, коли їх права порушуються у сім’ї, і 9,8 % – у випадках, 

коли їх права порушуються іншими дорослими. Останнє має розглядатися як 

підстава для розширення просвітницької роботи у середовищі дитини. 

4. Анкетування показало, що у цілому діти знають про існування 

інституцій із захисту їх прав, але погано уявляють, як вони працюють – 

зокрема, тільки 4,0 % респондентів знають точну адресу (телефон) установи, 

куди можна звернутися у ситуації порушення їх прав; 80,2 % не володіють 

такою інформацією, але впевнені у тому, що вона може бути для них 

доступною; 15,8 % такою інформацією не володіють.  
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5. Рівень проінформованості аудиторії щодо існування підрозділу поліції 

зі спеціальною компетенцією у справах дітей є низьким (так, про службу ЮП і 

те, чим вона займається, знають лише 7,4 % респондентів). Водночас, 87,6 % 

опитаних школярів мали досвід спілкування з співробітниками поліції у 

форматі виховних заходів за місцем навчання, 10,0% зверталися до 

поліцейських з власної ініціативи, і 2,4 % респондентів зазначили, що вони 

спілкувалися з працівниками поліції з ініціативи останніх. Зазначене, на нашу 

думку, є свідченням реалізації політики співробітництва поліції з громадою та 

дитячими колективами), яку необхідно удосконалювати.  

6. Опитування респондентів із числа працівників підрозділів ЮП, 

зокрема, працівників Управління ЮП ДПД НП України, відділу ЮП УПД 

ГУНП у м. Києві, відділів (секторів) ЮП територіальних підрозділів ГУНП в 

Київській області (усього 192 особи) показало, що 33,9 % респондентів має 

стаж роботи у підрозділах ЮП до 5 років; для 54,2 % такий стаж роботи 

складає до 10 років, для 11,9 % - більше 10 років. Що стосується фаху опитаних 

працівників підрозділів ЮП, то згідно з результатами опитування, 14,1 %, крім 

юридичної освіти, мають фах педагога або психолога; 9,9 % мають інший, але 

не педагогічний чи психологічний, фах; 76,0 % не мають іншого фаху, окрім 

юридичного.  

7. На питання про місце служби ЮП у структурі НП України 66,7 % 

опитаних відповіли, що ЮП має бути окремим підрозділом поліції зі 

спеціальним статусом; 17,7 % – що зазначена служба має підпорядковуватися 

поліції превентивної діяльності; 10,9 % – що її має бути віднесено до структури 

муніципальної (місцевої) поліції. Більше половини (51,1 %) респондентів 

вважають, що закріплені за підрозділами ЮП повноваження не дають змоги 

ефективно виконувати покладені на них завдання, і виступають за їх 

розширення (зокрема, 44,8 % вважають необхідним надати службі ЮП 

повноваження самостійного здійснення оперативно-розшукових заходів 

стосовно дитини, яка безвісти зникла). У питанні оцінки стану нормативного 

регулювання організації і діяльності підрозділів ЮП 80,2 % оцінили його як 
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незадовільний; 12,5 % вважають його задовільним; 7,3 % відповіли, що сучасна 

нормативна база у цілому дозволяє здійснювати підрозділам ЮП покладені на 

них завдання.  

8. 39,6 % респондентів пріоритетним заходом для забезпечення 

максимально ефективного функціонування служби ЮП вважають покращення 

нормативного забезпечення її діяльності; 23,9 % вважають, що для цього треба 

удосконалити структуру служби та збільшити штат співробітників; 29,2 % 

висловилися за покращення матеріально-технічного та ресурсного забезпечення 

служби ЮП; 7,3 % виступили за підвищення вимог до рівня професійної 

підготовки та фаху працівників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



245 

ДОДАТОК Г 

Список публікацій здобувача 

1. Дручек О. М., Коропатов О. М. Адміністративно-правовий статус 

Національної поліції України як суб’єкта забезпечення прав і свобод дитини. 

Основні напрямки розвитку системи публічного адміністрування: колективна 

монографія. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2018. 144 с. С. 19-36. 

2. Дручек О. М. Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав, 

свобод та інтересів дитини: ознаки, поняття, сутність. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. 2013 р. Серія «Право», випуск 21. 

Ч.ІІ. Том 2. Ужгород, 2013. С. 160-163. 

3. Дручек О. М. Поняття адміністративно-правового забезпечення прав, 

свобод та інтересів дитини органами внутрішніх справ України. Форум права. 

2013. № 2. С. 123-128. ULR: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_2_22. 

pdf.  

4. Дручек О. М. Профілактика правопорушень у середовищі дитини як 

завдання міліції: поняття, зміст. Право і суспільство. 2014. № 5-2. С. 190-195. 

5. Дручек О. М. Ювенальна превенція в системі Національної поліції 

України: проблеми реформування. Південноукраїнський правничий часопис. 

2017. № 2. С. 81-84. 

6. Дручек О. М. Правоохоронна діяльність Національної поліції щодо 

забезпечення прав і свобод дитини: основні форми. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. 2017. Серія «Юридичні науки». 

Випуск 5. Том 2. С. 7-12. 

7. Дручек Е. Понятие прав, свобод и интересов ребёнка в контексте 

признания их объектами административно-правовой защиты. Закон и жизнь. 

2013. № 8/2. Кишинэу, 2013. С. 145-150.  

8. Дручек О. М. Інститут дитячого омбудсмена: аспекти зарубіжного 

досвіду становлення та функціонування. Проблеми службово-бойової 

діяльності органів внутрішніх справ України: матеріали наук.-практ. семінару 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_2_22


246 

(м. Сімферополь, 12 квітня 2013 р.). Сімферополь: Кримський фак-т ОДУВС, 

2013.С. 84-87.  

9. Дручек О. М. Поняття дитини та віку дитинства у міжнародному і 

національному праві. Організація взаємодії слідчих підрозділів з оперативними 

підрозділами по розкриттю та розслідуванню злочинів відповідно до вимог 

нового кримінального процесуального законодавства та відомчих нормативних 

документів: збірн. наук. матеріалів круглого столу (м. Київ, 25 квітня 2013 р.). 

Київ: НАВС, 2013.С. 13-16. 

10. Дручек О. М. До характеристики процесу становлення і розвитку 

міжнародної систем захисту прав дитини. Роль та місце ОВС у розбудові 

демократичної правової держави: матеріали V міжнар. наук.- практ. конф. (м. 

Одеса, 26 квітня 2013 р.).Одеса: ОДУВС, 2013.С. 100-102. 

11. Дручек О. М. Правовий статус дитини: теоретичне визначення 

поняття та змісту. Боротьба з насильством в сім’ї: тези доповідей учасників 

круглого столу (м. Одеса, 09 жовтня 2013 р.)./ Фонд Ганса Зайделя; Одеський 

державний університет внутрішніх справ. Одеса: ОДУВС, 2013. С. 41-44. 

12 Дручек О. М. Завдання та форми діяльності органів внутрішніх справ 

України у сфері забезпечення прав, свобод та інтересів дитини. Актуальні 

проблеми науки та юридичної практики: збірн. наук. матеріалів круглого столу 

(м. Київ, 17 жовтня 2013 р.). Київ: НАВС, 2013.С. 24-26.  

13. Дручек О. М. Правосуб’єктність дитини: етапи розвитку. Роль і місце 

ОВС у розбудові демократичної правової держави: матеріали VІ міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Одеса, 04 квітня 2014 р.). Одеса: ОДУВС, 2014. С. 39-41. 

14. Дручек О. М. Примус як метод адміністративної діяльності міліції у 

сфері забезпечення прав дитини. Правоохоронна діяльність: теорія, практика, 

навчання: збірн. наук. матеріалів круглого столу (м. Київ, 24 квітня 2014 р.). 

Київ: НАВС, 2014. С. 24-26.  

15. Дручек О. М. Принципи діяльності міліції щодо захисту прав дитини: 

поняття, зміст. Запобігання та протидія корупції правоохоронними органами: 



247 

тези доповідей учасників всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 16 травня 2014 

р.). Одеса: ОДУВС, 2014. С. 127-131. 

16. Дручек О. М. Про зміст поняття превенції правопорушень серед дітей. 

Актуальні питання організації взаємодії оперативної служби з іншими 

оперативно-розшуковими підрозділами та слідством: збірн. наук. матеріалів 

круглого столу (м. Київ, 29 травня 2014 р.). Київ: НАВС, 2014. С. 21-23.  

17. Дручек О. М. Правовий інститут «якнайкращих інтересів дитини»: 

проблеми визначення змісту та законодавчого закріплення. Проблеми уніфікації 

національного законодавства України до правової системи Європейського 

Союзу: збірн. наук. матеріалів круглого столу (м. Київ, 30 жовтня 2014 р.). Київ: 

НАВС, 2014. С. 73-76. 

18. Дручек О. М. Проблеми забезпечення прав дитини в умовах 

збройного конфлікту: нові виклики для України. Права людини і національне 

законодавство: збірн. наук. матеріалів круглого столу (м. Київ, 11 грудня 2014 

р.). Київ: НАВС, 2015. С. 40-43. 

19. Дручек О. М. Про необхідність розробки національного законодавства 

щодо захисту прав дітей - жертв збройного конфлікту. Актуальні проблеми 

протидії злочинам проти життя, здоров’я, волі, честі та гідності особи: 

збірн. матеріалів круглого столу (м. Київ, 15 січня 2015 р.). Київ: НАВС, 2015. 

С.95-99.  

20. Дручек О. М. До питання про напрями та шляхи удосконалення 

забезпечення прав дитини правоохоронними органами України. Розвиток 

правової системи України в умовах сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Харків, 8 травня 2015 р.). Харків: Східноукр. наук. юридична 

організація, 2015. С. 73-74. 

21. Дручек О. М. Щодо необхідності доповнення проектів Законів 

України «Про Національну поліцію» та «Про муніципальну варту» нормами 

про захист прав дитини. Сучасний стан конституційної реформи в Україні: 

об’єктивні та суб’єктивні чинники: матеріали круглого столу (м. Одеса, 25 

червня 2015 р). Одеса: ОДУВС.2015. С. 39-41. 



248 

22. Дручек О. М. Дитина як суб’єкт слідчої дії пред’явлення для 

впізнання. Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх: 

матеріали наук. семінару (м. Київ, 17 березня, 2016 р.). Київ: Державна 

пенітенціарна служба України, Інститут кримінально-виконавчої служби, 2016. 

16-18. 

23. Дручек О. М. Шкільні офіцери поліції: структурно-функціональний 

аналіз статусу. Стан та перспективи розвитку адміністративного права 

України: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Одеса, 10 листопада 2017 

р.). Одеса, ОДУВС, 2017. С. 224-226. 

24. Дручек О. М. Підготовка офіцерів поліції – інспекторів ювенальної 

превенції: оцінка стану та проблем. Становлення особистості професіонала: 

матеріали VI міжнарод. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Одеса, 23 березня 

2018 р.). Одеса, ОДУВС, 2018. С. 87-90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



249 

ДОДАТОК Д 

 



250 

ДОДАТОК Е 

 

 

 



251 

ДОДАТОК Є 

 



252 

 

 



253 

ДОДАТОК Ж 

 



254 

 


