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НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ 
ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ,  

ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ 

Умови сьогодення породжують вир проблем різного ха-
рактеру. Вони зачіпають майже всі верстви населення і 
різні сфери суспільного життя. Разом з тим в процесі боро-
тьби за виживання, обговорення перспектив реальних змін 
та пошуку шляхів подолання існуючих проблем ряд про-
блем виходять за межі поля зору. Однією з таких проблем є 
виховання підростаючого покоління. 

Спрямовуючи всі зусилля на створення належних умов 
для життя дітям, батьки нерідко забувають про першочер-
гову необхідність - формування певних суспільних ціннос-
тей в дітях. Адже саме від їхнього усвідомлення політич-
них, правових, ідеологічних, економічних, моральних та 
соціальних цінностей залежить не лише їх власна доля, а й 
доля нашої держави. В результаті цього діти, які залиши-
лися на одинці з собою, вулицею та засобами масової ін-
формації обирають методи вирішення негараздів на влас-
ний розсуд, а суспільство лише констатує збільшення кіль-
кості підлітків, чия поведінка виходить за межі моральних 
та правових норм. Так, відповідно до показників судової 
статики справи про невиконання батьками або особами, 
які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей (ст. 184 
КпАП) – 3,4 % (4,5 %), або 22,4 тис. [1]. 

Слід визнати, що на сьогоднішній день серед дітей та 
підлітків значно збільшилось кількість випадків неналежної 
поведінки в школі, на вулиці, в інших громадських місцях, 
що часто межує з хуліганськими проявами; жебрацтво,  

© Ванівська Л. Р., 2017 



Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення 
діяльності Національної поліції. Харків, 2017 

30 

жорстоке ставлення до ровесників, брутальне поводження 
з учителями та однокласниками, втечі з дому. Разом з тим, 
неповнолітніми вчиняється і значна кількість адміністра-
тивних правопорушень, при чому більшість з них на фоні 
вживання спиртних напоїв та токсикоманії. Наприклад за 
показниками 2014 року до адміністративної відповідаль-
ності було притягнуто 2,7 млн. осіб, з них, до 21106 осіб 
застосовано заходи впливу передбачених ст. 241 КпАП 
України [1]. Однак, в більшості випадків, протиправна по-
ведінка серед неповнолітніх носить латентний характер. За 
оцінками експертів, зареєстрована злочинність складає 
лише від третини до половини реального масиву злочинів 
[2]. В зв’язку з цим постає питання щодо необхідності про-
філактики правопорушень серед неповнолітніх. 

Профілактику правопорушень можна розглядати як 
спосіб усунення причин правопорушень, умов та обставин, 
що сприяють їх скоєнню, виявленню осіб, від яких можна 
очікувати скоєння правопорушення та вплив на них за 
допомогою переконання та примусу. Зауважимо, що 
суб’єктами профілактики правопорушень є державні орга-
ни та громадські організації та окремі громадяни, які ціле-
спрямовано на різних рівнях здійснюють заходи спрямо-
вані на виявлення та усунення причин і умов, що сприя-
ють вчиненню правопорушень. Безперечно, профілактична 
робота в даній сфері можлива лише в результаті поєднання 
зусиль соціально-психологічних служб, педагогів, співробі-
тників соціальних служб та працівників поліції. При цьому 
роль останніх зводиться не лише до виявлення та фіксації 
правопорушень серед повнолітніх. Окрему увагу приділя-
ють такому застосуванню одному із превентивних заходів 
як поліцейське піклування. Слід зазначити, що метою за-
стосування поліцейського піклування до неповнолітніх є не 
лише попередження фактів вчинення правопорушень, а 
насамперед, надання допомоги неповнолітнім, збереження 
їх здоров’я, надання роз’яснень правового характеру. Зви-
чайно порядок застосування поліцейського піклування сьо-
годні ще не має належного процесуально врегулювання. 
Проте з кожним днем зростає довіра населення, переко-
нання в тому, що до поліцейського не лише можна зверну-
тися за допомогою і й реально її отримати. Це є тим фак-
тором, що свідчить про реальні зміни в діяльності поліції. 
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Втілення в життя першочергових заходів, передбаче-
них реформою системи Міністерства внутрішніх справ, 
процеси адаптації вітчизняного законодавства до норм 
права Європейського Союзу вимагають створення якісної 
моделі правоохоронних органів, удосконалення їх правоза-
стосовної та правозахисної діяльності, підвищення ефек-
тивності та своєчасності реагування на виклики та загро-
зи, які виникають у суспільстві та державі в цілому.  

Слід відмітити, що продовжують впроваджуватися ор-
ганізаційні та практичні заходи, спрямовані на розбудову 
Міністерства внутрішніх справ як цивільного органу євро-
пейського зразка, передбачені Концепцією першочергових 
заходів реформування системи Міністерства внутрішніх  
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