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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

УКРАЇНИ 

Адміністративно-правове забезпечення є різновидом право-
вого забезпечення, що цілеспрямовано впливає на поведінку лю-
дей та суспільні відносини за допомогою правових (юридичних) 
засобів. Забезпечення виражається у діяльності уповноважених 
державою органів щодо здійснення своїх функцій, що виражаєть-
ся у фактичній реалізації правових приписів, прав і свобод грома-
дян. Адміністративно-правове забезпечення є складним, багатоп-
лановим та комплексним поняттям.  

Воно охоплює, зокрема, діяльність держави із створення від-
повідного нормативно-правового забезпечення превентивної дія-
льності, належних правових умов відбору персоналу, підготовки 
кадрів, здійснення превенції, гарантування правового захисту всіх 
учасників превентивної діяльності. Адміністративно-правове 
забезпечення може здійснюватися в нормативно-правовому, нау-
ковому та інформаційному напрямках.  

Таке адміністративно-правове забезпечення можна розгляда-
ти у широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні 
адміністративно-правове забезпечення превентивної діяльності 
Національної поліції України можна визначити як упорядкування 
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суспільних відносин Національною поліцією України, їх юриди-
чне закріплення за допомогою правових норм, охорона, реалізація 
і розвиток. Про вузьке розуміння піде мова далі. 

Адміністративно-правове забезпечення превентивної діяльно-
сті Національної поліції України [1] є регламентованою нормами 
законодавства діяльністю органів державної влади, зміст якої ста-
новить створення умов для превенції адміністративних деліктів, 
реалізації, охорони та захисту прав громадян під час превентивної 
діяльності за допомогою адміністративно-правових засобів. До 
таких засобів, наприклад, відносяться засоби адміністративного 
судочинства та засоби безпосереднього, прямого та опосередкова-
ного захисту суспільних відносин Національною поліцією України. 

Адміністративно-правове забезпечення регламентує адмініс-
тративно-правовими нормами діяльність Національної поліції 
України, і спрямоване на створення необхідних умов для належ-
ного здійснення превентивної діяльності. Держава за допомогою 
спеціального механізму упорядковує суспільні відносини в сфері 
превенції, здійснюючи їх закріплення, здійснюючи охорону, реа-
лізацію та розвиток.  

В науці у більшості визначень адміністративно-правового за-
безпечення діяльності державних органів виділяють такі ознаки: 
сукупність адміністративно-правових заходів і засобів; містить 
систему гарантій забезпечення учасникам превентивної діяльнос-
ті їх прав; створює відповідні умови охорони та захисту певних 
суспільних відносин; регулювання переважно нормами адмініст-
ративного права.  

Механізм адміністративно-правового забезпечення включає 
структурно взаємопов’язаних між собою суб’єктів, які створюють 
надійні умови для превенції адміністративним деліктам. Адмініс-
тративно-правового забезпечення створює та підтримує умови 
для виконання вимог законодавства України за допомогою адмі-
ністративно-правових засобів у правовій сфері. Загалом, адмініс-
тративно-правове забезпечення превентивної діяльності Націо-
нальної поліції України повно відображається в структурі його 
механізму, в котрий входить: 1) адміністративно-правові норми; 
2) адміністративно-правові відносини; 3) принципи здійснення 
превентивної діяльності Національною поліцією України; 4) стадії 
здійснення превентивних заходів; 5) гарантії забезпечення учас-
никам превентивної діяльності їх прав; 6) акти застосування норм 
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права. Механізм адміністративно-правового забезпечення преве-
нтивної діяльності Національної поліції України включає норми 
права, правовідносини, процес реалізації зазначених правових 
норм через визначені в цих нормах форми і методи. До форм від-
носять: видання нормативно-правових актів; укладання адмініст-
ративно-правових договорів; здійснення юридично значущих дій 
(державна реєстрація, сертифікація, надання дозволів); видання 
інших офіційних документів; контроль та нагляд; службове розс-
лідування. Серед методів адміністративно-правового забезпечен-
ня превентивної діяльності Національної поліції України можна 
виділити традиційні переконання та примус. Також виділяють 
правові та неправі (управлінські, організаційні) методи. 

Адміністративно-правового забезпечення превентивної дія-
льності Національної поліції України охоплює комплекс заходів 
Національної поліції України, які спрямовані на реалізацію дер-
жавної політики у здійснення превентивної діяльності. Серед 
завдань адміністративно-правового забезпечення превентивної 
діяльності Національної поліції України виділяють економічні, 
нормативно-правові, соціальні та управлінські. Адміністративно-
правового забезпечення превентивної діяльності є складовою 
державного управління, його правовою формою. 

Щодо структури адміністративно-правового забезпечення пре-
вентивної діяльності Національної поліції України можна виокре-
мити наступні елементи: об’єкт адміністративно-правового забез-
печення; суб’єкт адміністративно-правового забезпечення; норми 
адміністративного права; адміністративно-правові відносини та їх 
зміст; гарантії, заходи, засоби, форми та методи адміністративно-
правового забезпечення. Об’єктом є суспільні відносини з превенції 
адміністративних деліктів. Суб’єкт – Національна поліція України, 
що наділена відповідними повноваженнями щодо здійснення пре-
вентивної діяльності. В структуру Національної поліції України 
входять уповноважені структурні підрозділи, в назву котрих вине-
сено основний напрямок їх роботи – превентивна діяльність. 

Норми адміністративного права регулюють суспільні відно-
сини у сфері превенції правопорушень. Адміністративно-правові 
відносини – це правові зв’язки, що виникають, розвиваються та 
припиняються між суб’єктом та об’єктом у процесі реалізації 
приписів адміністративно-правових норм. Гарантії, заходи, засо-
би, форми та методи адміністративно-правового забезпечення 
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реалізуються через діяльність Національної поліції України стосо-
вно тих чи інших суспільних відносин. Під гарантіями розуміється 
система правових та неправових умов та заходів, які передбачені 
або застосовуються для належного та правомірного здійснення 
превентивної діяльності, забезпечують фактичну реалізацію, охо-
рону та захист прав, свобод та законних інтересів суб’єктів відпо-
відних правовідносин [2, с. 46–50]. 

Наостанок відмітимо, що превентивна діяльність Національ-
ної поліції України є відносно новим напрямком діяльності, адже 
не можна ототожнювати превентивну діяльність та попередження 
правопорушень. Відтак, дослідження питань, пов’язаних з адміні-
стративно-правовим забезпечення такої діяльності є актуальним 
та потребує уваги учених, адже одним з безумовних пріоритетів 
правової демократичної та соціальної держави є забезпечення 
належних умов для реалізації прав і свобод людини та громадя-
нина. А превентивна діяльність Національної поліції України є 
напрямком, котрий дозволить максимально їх забезпечити. 
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ФАКТОРИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 
У СФЕРІ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

Виявлення та дослідження причин та умов окремих видів 
злочинів та злочинності в цілому дозволяє розкрити суть даного 
явища, пояснити закономірності його походження, виявити тен-
денції змін у структурі та рівні злочинності, визначити стратегію 
та розробити ефективні запобіжні заходи. 


