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Дисертація є одним із перших в Україні комплексним монографічним 

дослідженням адміністративно-правових аспектів теоретичних, правових та 

організаційних питань діяльності Національної поліції по охороні прав дітей в 

Україні. Унаслідок проведеного дослідження охарактеризовано специфічні 

риси ювенальної правоохоронної діяльності, а також нормативно-правову 

базу, що регулює порядок її здійснення. З урахуванням цього сформульовано 

ряд наукових положень, висновків, пропозицій та практичних рекомендацій з 

удосконалення правового забезпечення та правозастосовної практики 

Національної поліції в діяльності по охороні прав дітей. 

Проведено аналіз понятійно-категоріального апарату в дослідженнях 

поліцейської діяльності по охороні прав дітей, запропоновано низку 

авторських визначень понять: «охорона права», «діяльність Національної 

поліції по охороні прав дітей», «ювенальна превенція» та інших. Зроблено 

висновок, що окремі лексеми («ювенальний», «превенція», «булінг») недавно 

знайшли своє нормативно-правове закріплення, набувши значення юридичних 

понять та категорій, інші – надалі уживаються як теоретичні терміни, або 

навіть як сленг певних соціальних груп, у тому числі осіб, що здійснюють 

діяльність з охорони та захисту прав дітей. Наукові знання про поняття, 

особливо для практикуючих поліцейських ювеналістів, зміцнюють їхній 

професіоналізм та комунікативну компетентність, посилюючи спроможність 

у соціальній взаємодії, в основі якої лежить обмін інформацією, піднімають 

рівень культурної поведінки, етичних і естетичних норм у використанні 

вербальної і невербальної техніки спілкування. 



За наслідками розвитку та становлення ювенальних інституцій та 

системи правового регулювання їхньої діяльності зроблено висновок, що 

процес розвитку та становлення органів публічної адміністрації, що 

здійснюють діяльність по охороні прав дітей тісно пов'язаний з розвитком 

філософських бачень про права дитини, соціальним, політичним та 

економічним статусом дитини в суспільстві. Дано характеристику процесу 

становлення ювенальних органів як еволюцію системи спеціальних правових 

інструментів охорони та захисту прав та законних інтересів дітей, який 

об’єктивно виражає розвиток управлінського механізму держави, що 

обумовлювався людиноорієнтованими особливостями державної політики на 

кожному історичному етапі. Організаційні форми ювенальної правоохоронної 

системи радянського періоду не можна назвати оптимальними, їхнє 

становлення здійснювалось без врахування суспільної думки, сама система 

була віддзеркаленням процесів реалізації загальної політки Радянського 

Союзу. 

Визначено, що організація діяльності Національної поліції України по 

охороні прав дітей повинна ґрунтуватись на стійкій та комплексній системі 

правових принципів, втілення яких дозволить створити ефективний механізм 

запобігання та відновлення порушеного права дитини. До цієї системи 

належать принципи верховенства права, законності, дотримання прав і свобод 

людини, переважного застосування методів виховання і переконання, 

гуманізму, спеціалізації, професіоналізму, офіційності, безпосередності, 

єдності прав та обов’язків, найкращого захисту інтересів дитини, правового 

обґрунтування, спільності інтересів Національної поліції та інших органів 

публічної адміністрації, «головної ланки», координації та взаємодії, 

ефективності, плановості, цілеспрямованості, цілісності, комплексності, 

зворотного зв’язку, науковості та інші. 

Унаслідок проведеного аналізу нормативно-правової основи діяльності 

Національної поліції по охороні прав дітей доведено, що це сукупність 

правових актів законодавчого та підзаконного характеру, спрямованих на 



регулювання відносин, пов’язаних діяльністю органів та посадових осіб 

Національної поліції, інших органів та посадових осіб публічної адміністрації, 

які впорядковують управлінські процеси за їхньою участю у сфері 

забезпечення гарантій реалізації дітьми прав та свобод та законних інтересів.  

Реалізація повноважень держави в усіх сферах публічних правовідносин, у 

тому числі у сфері поліцейської ювенальної правоохорони, здійснюється через 

узгодженість правових норм з нормами міжнародного права, правомірність і 

обов'язковість дій уповноважених підрозділів Національної поліції України, у 

визначених цими нормами випадках. 

Доведено, що форми діяльності Національної поліції у сфері охорони 

прав дітей – це сукупність однорідних, конкретних дій поліцейських, які 

пов’язані зі створенням для дітей оптимальних умов: для вільного 

користування ними благами суспільства; для забезпечення особистих прав і 

свобод; для усунення факторів, що приводять до порушення прав та свобод чи 

ускладнюють їх реалізацію. Формам правоохоронної діяльності притаманні 

такі ознаки: зовнішній вияв певного змісту правоохорони; зовнішнє 

вираження дії із метою досягнення поставленої правоохоронної задачі; 

безпосередній вплив на зміст – розвиток чи гальмування розвитку певних 

суспільних відносин. 

Методи діяльності Національної поліції по охороні прав дітей – це 

визначені нормами права способи, засоби та прийоми безпосереднього та 

цілеспрямованого впливу органів та посадових осіб Національної поліції на 

свідомість і поведінку фізичних осіб, а також на діяльність підприємств, 

установ та організацій та їхніх посадових осіб з метою реалізації своїх 

правоохоронних завдань та функцій, що направлені на дотримання юридичних 

обов’язків щодо запобігання загроз правам і законним інтересам дітей. 

Автором визначено, що правоохоронний ефект від взаємодії в діяльності 

Національної поліції по охороні прав дітей досягається: послідовністю 

взаємодії на усіх стадіях цієї діяльності; перманентністю взаємодії 

(протяжністю в часі); комплексністю застосування форм та методів взаємодії; 



узгодженістю застосування заходів адміністративного впливу кожного 

суб’єкта взаємодії. Створення ефективної системи взаємодії поліції з іншими 

суб’єктами ювенальних правовідносин на сьогоднішній день слід розглядати 

як найважливішу та необхідну умову успішного досягнення мети в діяльності 

по охороні та захисту прав дітей. Координація діяльності суб’єктів ювенальної 

правоохорони зазвичай здійснюється шляхом реалізації таких форм: розробка 

погоджених планів скоординованої діяльності; обмін інформацією з питань 

профілактичних заходів; проведення координаційних нарад взаємодіючих 

суб’єктів; проведення спільних правоохоронних заходів (рейдів, перевірок, 

виїздів на місця правопорушень); надання взаємної допомоги при вирішенні 

правоохоронних завдань; спільна нормотворча діяльність (видання спільних 

розпорядчих актів, листів тощо). 

За наслідками дослідження досвіду діяльності у сфері ювенальної 

правоохорони в окремих країнах Європи зауважено різноманітні практики 

організації правоохоронного процесу: 1) розширення повноважень судових 

органів; 2) максимальну взаємодію із інститутами громадського суспільства; 

3) покладання основних правоохоронних завдань на спеціальні органи 

публічної адміністрації у справах дітей, утворені як неполіцейські інститути. 

З’ясовано, що у більшості країн створені спеціальні поліцейські підрозділи по 

роботі з дітьми, які входять до системи ювенальної юстиції як органи 

виконавчої влади, тож ювенальну юстицію не варто розглядати лише як 

автономну гілку судової системи чи самостійний підрозділ загального суду, а 

систему органів установ та організацій, діяльність яких спрямована на 

реалізацію, охорону й захист прав, свобод та законних інтересів дітей. 

Аналізуючи шляхи удосконалення діяльності Національної поліції по 

охороні прав дітей, з’ясовано, що сучасній ювенальній правоохоронній 

діяльності, яка здійснюється Національною поліцією України, притаманна 

низка недоліків. 

З метою удосконалення правового регулювання діяльності Національної 

поліції по охороні прав дітей, запропоновано внести зміни до законів України 



«Про Національну поліцію» та «Про освіту», Типового положення про комісію 

з питань захисту прав дитини, затвердженого Постановою КМУ від 24.09.2008 

№866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом 

прав дитини», Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції 

Національної поліції України, затвердженої Наказом МВС України від 

19.12.2017 №1044. Аргументовано пропозиції щодо вдосконалення 

національного законодавства України, направленого на вирішення конфліктів, 

стороною яких є діти шляхом прийняття Закону України «Про медіацію». 

Ключові слова: діти, охорона прав дітей, Національна поліція України, 

ювенальна превенція, ювенальна юстиція. 
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The dissertation is one of the first Ukrainian comprehensive monographic 

studies of administrative and legal aspects of theoretical, legal and organizational 

issues of the National Police for the protection of children's rights in Ukraine. As a 

result of the research, the specific features of juvenile law enforcement have been 

characterized along with the legislation governing its implementation. Given that, a 

number of scientific provisions, conclusions, proposals and practical 

recommendations have been made for the improvement of the legal framework and 

law enforcement of the National Police in the field of the protection of children's 

rights in Ukraine. 

The analysis of the conceptual and categorical apparatus in the studies 

researching protection of the rights of children by the police has been carried out and 

a number of author's definitions of the concepts have been offered: "protection of 

the right", "protection of the rights of children", "defence of the rights of children", 

"juvenile prevention". It has been concluded that some tokens ("juvenile", 



"prevention" "bullying") have recently found their reflection in the legislation, 

becoming legal concepts and categories while some others are still used as 

theoretical terms, or even in the slang of certain social groups including the circles 

engaged in the protection and protection of children's rights. Scientific definitions of 

the concepts strengthens professionalism and communicative competence especially 

of the juvenile police officers, enhances their social interaction based on information 

exchange, raises the level of cultural behavior, ethical and aesthetic norms in verbal 

and nonverbal communication. 

According to the development and formation of juvenile institutions and the 

respective system of legal regulation it has been concluded that the process of 

development and formation of public administration bodies engaged in the 

protection of children's rights is closely linked to the development of philosophical 

visions of children's rights, social, political and economic status of a child in society. 

The formation of juvenile bodies as the evolution of a system of special legal 

instruments in the protection and defense of the rights and legitimate interests of 

children have been characterized, it objectively reflects the development of the state 

management mechanism due to human-oriented public policy at each historical 

stage. The organizational forms of the Soviet juvenile law enforcement system were 

carried out without consideration of public opinion, the system itself reflected the 

general policy of the Soviet Union. 

It has been found that the protection of children's rights by the National Police 

of Ukraine should be based on a stable and comprehensive system of legal principles, 

the implementation thereof will create an effective mechanism of prevention and 

restoration of children’s violated rights. Hereto belong the following principles: rule 

of law, legality, respect for human rights and freedoms, the predominant use of 

methods of education and persuasion, humanism, specialization, professionalism, 

officiality, immediacy, unity of rights and responsibilities, best protection of the 

child's interests, legal justification, common interests  of the National Police and 

other public administrations, principle of the "main link", coordination and 



interaction, efficiency, planning, purposefulness, integrity, comprehensiveness, 

feedback, scientific background and others. 

As a result of the analysis of the legislation in the field of the protection of 

children's rights by the National Police it has been proved that it is a set of legal acts 

and bylaws regulating relations linked to bodies and officials of the National Police, 

other bodies and public administration officials which streamline management 

processes with their participation in the field of realization of children's rights and 

freedoms and their legitimate interests. The exercise of state powers in all spheres 

of public relations, including police juvenile law enforcement, is carried out through 

the concordance of legal norms with international law, legality and binding actions 

of the officers of the National Police of Ukraine, in cases specified by these norms. 

It has been proved that the forms of the activities of the National Police in the 

field of protection of children’s rights are a set of homogeneous, concrete actions of 

police officers related to creation of optimal conditions for children: free use of 

public goods; ensurance of personal rights and freedoms; elimination of the factors 

that lead to the violation of rights and freedoms or complicate their implementation. 

Forms of law enforcement have been characterized by the following features: 

external expression of a certain content of law enforcement; external expression of 

action in order to achieve the task of law enforcement; direct influence on the content 

- the development or inhibition of certain social relations. 

The methods used by the National Police for the protection of children's rights 

are the ways, means and techniques of direct and purposeful influence of the 

National Police units and officers on the consciousness and behavior of individuals, 

as well as on the enterprises, institutions and organizations and their officials in order 

to implement their law enforcement tasks and functions aimed at performance of 

legal obligations in the field of prevention of threats to the children’s rights and 

legitimate interests. 

The law enforcement effect of interaction of the National Police with other 

authorities for protection of children's rights is achieved by: the sequence of 

interaction at all stages; permanence of interaction (duration); complex application 



of interaction forms and methods; consistency in the application of measures of 

administrative influence of each subject of interaction. The creation of an effective 

system of interaction between the police and other juvenile subjects should be 

considered today as the most important and necessary condition for the successful 

protection and defense of children's rights. Coordination of juvenile law enforcement 

units is usually carried out through the implementation of the following forms: 

development of agreed plans for coordinated activities; exchange of information on 

preventive measures; coordination meetings interacting units; joint law enforcement 

activities (raids, inspections, visits to crime scenes); mutual assistance in solving law 

enforcement tasks; joint law-making activity (publication of joint administrative 

acts, letters, etc.). 

As the results of the research of the juvenile law enforcement in some 

European countries various practices of organization of the law enforcement process 

have been described: 1) increase of the judiciary powers; 2) maximum interaction 

with civil society institutions; 3) assignation of the main law enforcement tasks to 

special bodies of juvenile public administration, formed as non-police institutions. 

It has been found that in most countries there are special juvenile police units which 

are a part of the executive bodies, thus juvenile justice should not be considered as 

an autonomous branch of the judiciary or an independent unit of the general court, 

it is a system of authorities and organizations that are aimed at the realization, 

protection and defense of the rights, freedoms and legitimate interests of children. 

On analysis of the ways of improvement of the ways of the protection of 

children’s rights by the National Police it has been found that modern juvenile law 

enforcement carried out by the National Police of Ukraine has a number of weak 

sides. 

In order to improve the legal regulation of the protection of children's rights 

by the National Police it has been offered to amend the laws of Ukraine On the 

National Police and On Education, the Standard Regulations on the Commission for 

the Protection of Children's Rights approved by the Cabinet of Ministers of 

24.09.2008 №866 Issues of Guardianship and Custody Related to the Protection of 



Children's Rights, Instruction On Organization Work of Juvenile Prevention Units 

of the National Police of Ukraine approved by the Order of the Ministry of Internal 

Affairs of Ukraine from 19.12.2017 №1044. Adoption of the Law of Ukraine On 

Mediation have been justified as the way of improvement of national conflict 

management legislation, to which impacts children as well. 

Key words: children, protection of children 's rights, National Police of 

Ukraine, juvenile prevention, juvenile justice. 
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