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ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ 

Правові основи здійснення превентивної діяльності Націона-
льною поліцією України повинні регламентувати її основні форми. 
Будь-яка діяльність, зокрема й здійснення превентивної діяльнос-
ті Національною поліцією України, будується на певних методах і 
формах її здійснення. 

Традиційно, превентивна діяльність Національною поліцією 
України здійснюється у співвідношенні заходів переконання із 
заходами примусу стосовно осіб, які порушують норми права і 
правила поведінки, встановлені суспільством. Залежно від методу, 
застосовують різні форми здійснення такої превентивної діяльно-
сті, під якими розуміють науково обґрунтовану систему найбільш 
доцільних і правомірних заходів профілактики правопорушень. 

Основними формами реалізації методу переконання є індиві-
дуальні або колективні бесіди, обговорення поведінки особи, 
встановлення над ним індивідуального або колективного шеф-
ства, спільна участь вихователя і особи, що перевиховується, у су-
спільно корисній діяльності, тощо. Основною організаційно-так-
тичною формою виховного впливу на особу є бесіда. 
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Форми здійснення превентивної діяльності Національною по-
ліцією України закріплюються адміністративно-правовими нор-
мами. Вони є зовнішнім вираженням системи методів та засобів 
такої діяльності, порядку їх застосування в процесі попередження 
правопорушень Національною поліцією України, виявлення при-
чин та умов, що сприяють їх вчиненню, та здійснення заходів що-
до їх усунення. Досліджуючи профілактичну діяльність Націона-
льної поліції України В. І. Фелик визначив, що загальна профілак-
тика правопорушень Національної поліції може виражатися в та-
ких формах: 1) нормативно-правове забезпечення профілактичної 
діяльності; 2) міжнародне співробітництво у сфері профілактики 
правопорушень; 3) взаємодія з міжнародними організаціями у 
сфері профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю 
тощо. Профілактична діяльність спеціальної спрямованості Націо-
нальної поліції можлива в таких формах: 1) припинення або недо-
пущення вчинення правопорушення, попередження настання не-
гативних наслідків від його вчинення; 2) інформаційно-роз’ясню-
вальна робота серед населення; 3) взаємодія з іншими правоохо-
ронними органами, громадськими формуваннями з охорони пра-
вопорядку, населенням, підприємствами, установами та організа-
ціями з питань попередження правопорушень на відповідній те-
риторії тощо. Індивідуальна профілактика правопорушень Націо-
нальної поліції може виражатися в таких формах: 1) профілак-
тичний облік щодо осіб, схильних до вчинення правопорушень; 
2) профілактичний обхід адміністративної дільниці; 3) адмініст-
ративний нагляд тощо [1, с. 19–20]. 

Форми індивідуальної превентивної діяльності здійснюваної 
Національною поліцією України – це сукупність зовнішньо вира-
жених дій, які провадяться з метою виявлення та усунення причин 
і умов, які сприяють вчиненню особами правопорушень, здійснен-
ня корекції їх поведінки. Виділяють загальні та спеціальні форми 
здійснення превентивної діяльності Національною поліцією Укра-
їни. Загальні форми індивідуально-профілактичної роботи охоп-
люють: профілактичні бесіди; усне попередження про неприпус-
тимість протиправних дій; роз’яснювальна робота про наслідки 
протиправної поведінки, превентивна перевірка; превентивні бе-
сіди з родичами та особами, які можуть на позитивно вплинути на 
поведінку особи; дій із виявлення причин та умов, що сприяють 
вчиненню правопорушень та заходи з їх усунення (в межах компе-
тенції); правове виховання громадян; виявлення осіб, які втягу-
ють особу у протиправну діяльність; допомога громадянам (кон-
сультування, із працевлаштування тощо); правове виховання,  
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організаційна допомога громадським об’єднанням; взаємодія із 
засобами масової інформації та ін. До спеціальних форм здійснен-
ня превентивної діяльності Національною поліцією України від-
носять профілактичні обліки осіб, притягнення особи до відпові-
дальності, встановлення адміністративного нагляду. 

Бесіда як форма здійснення превентивної діяльності Націона-
льною поліцією України може проводитися в індивідуальному по-
рядку при постановці особи на облік або за наявності фактів анти-
громадської поведінки. Превентивні бесіди можуть проводяться, 
як правило, у неофіційній обстановці за місцем проживання, нав-
чання або роботи особи. 

Окремо доречно відмітити здійснення превентивної діяльно-
сті у формі взаємодії Національної поліції України з іншими суб’єк-
тами. Так взаємодія здійснюється у формі: обміну інформацією 
(про правопорушення, що готуються, осіб які втягують у проти-
правну діяльність, коло знайомств особи тощо); участі у спільних 
нарадах з представниками інших державних органів та громадсь-
кості; спільного планування превентивних заходів (обходів, лек-
цій, ігор); спільного виконання окремих заходів; надання допомо-
ги шляхом виділення співробітників або технічних засобів, ство-
рення необхідних умов роботи; створення спеціальних спільних 
груп для вирішення конкретних превентивних завдань. 

Результат здійснення превентивної діяльності Національною 
поліцією України при тих самих її формах суттєво змінюється за-
лежно від трьох основних детермінантів протиправної поведінки 
– особи, мікросередовища і конкретної ситуації. Сьогодення вима-
гає від Національної поліції України використання якісно нових 
форм здійснення превентивної діяльності, заснованих на поєд-
нанні більш ефективних методів та принципів організації і управ-
ління силами та засобами поліції. В основу трансформації форм 
здійснення превентивної діяльності Національною поліцією Укра-
їни повинно бути покладено безумовний пріоритет прав і свобод 
людини. 
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