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протидіють та попереджають дитячу злочинність, займають 
підрозділи ювенальної превенції Національної поліції України. 
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВООХОРОННОЇ 
ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 

Проблема дослідження поняття і сутності правоохорон-
ної функції держави сягає тих часів, коли виникає потреба 
в праві як регуляторі суспільних відносин, коли охорону  
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інтересів окремих індивідів та суспільства в цілому взяла на 
себе держава. Згідно з статтею 3 Конституції України, лю-
дину, її життя, здоров’я, честь, гідність визнано найвищою 
соціальною цінністю. Для правової демократичної держави 
визнання та практичне здійснення прав і свобод людини та 
громадянина, гарантування їх захисту – є однією з пріори-
тетних функцій. Правоохоронна є провідною у системі вну-
трішніх функцій держави і передбачає гарантований захист 
прав і свобод громадян через встановлення ефективного 
правового порядку, забезпечення законності, захист націо-
нальної безпеки. 

Правоохоронна функція реалізується через правоохо-
ронну політику держави, яка є складовою державної полі-
тики. 

Правоохоронна політика – це окремий вид діяльності 
уряду та інших суспільних інституцій загальнонаціональ-
ного та місцевого рівнів, спрямований на: 

 захист та охорону конституційних цінностей україн-
ської держави та суспільства; 

  забезпечення принципу верховенства права; 
 захист встановлених Конституцією суспільного ладу, 

територіальної цілісності; 
 захист прав і свобод людини, охорону правового по-

рядку, відновлення порушеного права, виявлення й розслі-
дування злочинів. 

Сутність правоохоронної політики полягає в цілеспрямо-
ваній діяльності владних структур та органів державного 
управління різних рівнів, спрямованих на забезпечення 
правопорядку як об’єктивної потреби розвитку держави й 
суспільства, на запобігання і припинення правопорушень. 

Реалізація правоохоронної функції неможлива без існу-
вання надійної правоохоронної системи, бо саме на неї по-
кладається основний тягар щодо забезпечення захисту 
прав, свобод і законних інтересів населення і суспільства в 
цілому. 

До основних ознак правоохоронної діяльності можна ві-
днести те, що: 

  вона завжди є владною діяльністю, тобто такою, що 
здійснюється не будь-яким способом, а лише за допомогою 
застосування юридичних заходів впливу; 
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 є відповідність юридичних заходів впливу, що засто-
совуються під час здійснення правоохоронної діяльності 
приписам закону або іншого правового акта; 

 відбувається реалізація правоохоронної діяльності у 
встановленому законом порядку, з дотриманням процедур; 

 здійснення правоохоронної діяльності відбувається 
спеціально уповноваженими державними органами, гро-
мадськими організаціями та об’єднаннями, яким надано пе-
вні повноваження з урахуванням відповідного розподілу 
між ними компетенції, форм і засобів її здійснення. 

Ми вважаємо за необхідне наголосити на методологічно 
важливих моментах зокрема, що правоохоронна функція 
держави переважно здійснюється на основі імперативних 
методів, а захист – диспозитивних,тобто правоохоронну ді-
яльність переважно здійснюють державні органи і ця діяль-
ність є їх обов’язком, а правозахисною діяльністю займа-
ються переважно недержавні організації добровільно. 

Отже, правоохоронна функція держави являє собою не-
від’ємну складову у житті суспільства, а правоохоронна дія-
льність, в свою чергу, є об’єктивно зумовленим потребами 
людини видом соціальної діяльності, що визначений нор-
мами права та об’єктивною необхідністю впливу на суспільні 
відносини для забезпечення охорони конституційного ладу, 
прав та свобод людини і громадянина, зміцнення законності 
та правопорядку, і який здійснюється лише уповноваженими 
на те суб’єктами. Виходячи з цього, я можу сказати, що сут-
ність правоохоронної функції держави полягає у забезпе-
ченні точного і повного здійснення правових розпоряджень 
всіма учасниками правових відносин усередині держави, 
залученні до юридичної відповідальності правопорушників 
та у захисті прав і свобод громадян, які цього потребують. 
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ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ  
У СФЕРІ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 

На жаль, Україна є країною походження, транзиту та 
призначення у торгівлі чоловіками, жінками та дітьми. Зро-
стає також проблема внутрішньої торгівлі людьми. Протя-
гом першої половини 2018 р. Національна поліція виявила 
186 фактів торгівлі людьми, з яких 108 були сексуальною 
експлуатацією, повідомив начальник Департаменту боро-
тьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми. 

Поняття «торгівля людьми» охоплює широке коло соціа-
льних явищ. Предметом торгівлі може бути будь-яка особа 
незалежно від статі та віку: чоловіки – з метою експлуатації 
в праці, діти – з метою використання у жебрацтві, жінки – 
для сексуального рабства, будь-які особи – для вилучення і 
трансплантації органів. 

Торгівля людьми означає здійснення з метою експлуата-
ції вербування, перевезення, передачі, приховування або 
одержання людей шляхом погрози силою, її застосування або 
інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зло-
вживання владою, вразливістю положення або шляхом під-
купу у вигляді платежів або вигод, для отримання згоди 
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