
Сучасна наука і правоохоронна діяльність. Харків, 2019 

117 © Бринчак В. П., 2019 

СЕКЦІЯ 4 
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО 

НАУКОВИЙ ГУРТОК 
КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ 

ФАКУЛЬТЕТУ № 3 

УДК 351.741(477) 
Вікторія Петрівна БРИНЧАК, 
курсант групи Ф2-202 ХНУВС 
Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент Пчелін В. Б. 

ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ 
НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

УКРАЇНИ 

Профілактична діяльність є однією з основоположних функцій Націона-
льної поліції України відповідно до ЗУ «Про Національну поліцію». 

Профілактика правопорушень досліджувалась в галузях адміністратив-
ної діяльності поліції, адміністративної деліктології та інших такими вченими : 
О. М. Бандуркою, В. І. Фелик, О. Б. Андрєєвою та ін. 

Як зазначив О. М. Бандурка, профілактика правопорушень – це соціа-
льно спрямована діяльність держави, її органів та їх посадових осіб, громад-
ських організацій та окремих громадян щодо виявлення причин та умов вчи-
нення правопорушень, ліквідації факторів, які сприяють формуванню анти-
громадської поведінки особи, нівелювання правопорушень, як соціального 
явища, та забезпечення під час здійснення такої діяльності прав і свобод гро-
мадян. 

Набір функцій, які здійснюються поліцією достатньо широкий, але ос-
новною функцією поліції, ми вважаємо, вміння своєчасно запобігти злочинам 
і різним правопорушенням, тобто застосувати превентивну роботу під час ви-
конання службових завдань. 

Основними завданнями профілактики правопорушень є визначення при-
чин та умов (що їм сприяють)їх скоєння; здійснення впливу на особу, яка за 
своїми психологічними особливостями здатна до скоювання правопорушень; 
відвернення негативного впливу антисуспільної установки особи тощо. 

Основні принципи на яких базується превентивна діяльність закріплені 
в законодавстві України, до них відносяться : 1) законність; 2) демократизм; 
3) гуманізм; 4) справедливість; 5)диференціації; 6) індивідуалізації; 7) своє-
часності; 8) необхідної доступності; 9) науковості. 
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Зокрема, основна роль у профілактиці правопорушень відводиться діль-
ничним офіцерам поліції (ДОП). Щоденна робота дільничного включає в себе 
постійне спілкування з населенням. Дільничний офіцер здійснює заходи 
щодо попередження злочинів, виявляє обставини, які сприяють їх вчиненню. 
Постійно взаємодіє з працівниками оперативних та слідчих підрозділів в час-
тині попередження та розкриття злочинів. 

Важливим елементом профілактики насильницьких злочинів є нагляд за 
поведінкою осіб, схильних до їх вчинення, індивідуальна профілактика, а та-
кож активна профілактика серед осіб, що входять до груп ризику. На дільни-
чних покладені важливі завдання по боротьбі з рецидивом насильницьких 
злочинів. Для цього вони ведуть облік раніше судимих осіб. При цьому діль-
ничні повинні мати максимум інформації про їх спосіб життя, взаємини з ото-
ченням, зв’язки, поведінку в побуті і на роботі, документувати всі випадки 
протиправної поведінки таких осіб, і в передбачених законом випадках своє-
часно залучати їх до адміністративної відповідальності. 

В процесі профілактики та запобігання вчиненню правопорушень полі-
цейськими здійснюється превентивна діяльність. На думку українських дос-
лідників (О. М. Бандурки, О. І. Безпалової, О. В. Джафарової, О. І. Олефір та 
інших) «превентивні поліцейські заходи – це дія або комплекс дій, що обме-
жують певні права і свободи людини, використання яких не завжди пов’язане 
з протиправною поведінкою конкретних осіб, застосовуються відповідно до 
закону для забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень із 
дотриманням встановлених законом вимог».  

Ці заходи мають профілактичну спрямованість, що орієнтовані на підт-
римання публічної безпеки і порядку, захист прав і свобод людини і громадя-
нина, а також захист законних інтересів суспільства і держави, недопущення 
вчинення правопорушень. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ 

На сьогоднішній день недослідженими в науці адміністративного права 
залишаються визначення поняття адміністративно-правової кваліфікації, її 
змісту, методологічної основи і безпосередньо самого процесу кваліфікації. 
Розгорнуте визначення поняття адміністративного правопорушення міс-
титься у ст. 9 КУпАП. Відповідно до її частини першої адміністративним пра-
вопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або  




