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Сталий розвиток держави не можливий без турботи про прийдешнє покоління, як 

чинник надійного захисту політичних, економічних та соціальних інтересів в майбутньому. 
Основне завдання в цьому напрямку, полягає в створенні належних умов для нормального 
психофізичного розвитку дітей, захист їх від негативних чинників, у тому числі й кри-
мінального впливу. 

В Україні, в світлі останніх реформ, обов’язок захисту підростаючого покоління від 
негативного впливу девізних елементів покладено на підрозділи ювенальної превенції 
Національної поліції України. 

Метою діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України є 
захист прав, забезпечення безпечного середовища для розвитку та діяльності дитини. Ефек-
тивність діяльності суб’єктів ювенальної превенції безпосередньо залежить як ввід низки 
чинників, зокрема таких. як: відповідність нормативно-правової бази реаліям сьогодення; 
органічна імплементації міжнародних стандартів до системи національного законодавства; 
визначення чіткого алгоритму взаємодії з іншими підрозділами Національної поліції, орга-
нами державної влади, міжнародними і громадськими організаціями діяльність яких спря-
мована на захист прав та інтересів дітей, тощо. 

Однак, не дивлячись на достатню правову базу, частково залишилися поза увагою 
форми адміністративної діяльності підрозділів ювенальної превенції, як засіб практичного 
застосування норм права. Нажаль доводиться констатувати факт значного спадку радянсь-
кої практики застосування форм діяльності поліції та акцентуація уваги, в переважній біль-
шості на примусі та недооцінка переконання. 

На даному етапі державотворення прийнято низку нормативно-правових актів з да-
ного питання на всіх рівнях державної влади (Закони України, постанови КМУ, Накази 
міністерств тощо). Не можна залишити поза увагою постанову Кабінету Міністрів України 
від 30.05.2018 р. № 453, в якій затверджена державна соціальна програма “Національний 
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року, в якій 
одним із пунктів є впровадження дієвих форм і методів профілактики, вчинення правопо-
рушень дітьми та удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей, які вчинили пра-
вопорушення. [1]  Тому, на сьогодні, вектором розвитку для підрозділів ювенальної превен-
ції Національної поліції постає вивчення та вдосконалення форм та методів адміністратив-
ної діяльності. 

З метою з’ясування сутності поняття «форми адміністративної діяльності підрозділів 
ювенальної превенції Національної поліції» необхідно проаналізувати найбільш поширені в 
адміністративно-правовій літературі визначення поняття «форми адміністративної діяль-
ності Національної поліції України», адже серед сучасних науковців не існує єдиного ро-
зуміння даного поняття. 
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Зокрема, І.П. Голосніченко, вивчаючи форми адміністративної діяльності ОВС зосе-
реджує увагу на тому, ще це однорідні за своїм характером та правовою природою групи 
адміністративних дій, що мають зовнішній вираз, з допомогою яких забезпечуються охоро-
на прав громадян, громадський порядок, безпека та здійснюється боротьба з правопорушен-
нями [2, с.104]. 

О. М. Бандурка пропонує розуміти правову форму діяльності органів внутрішніх 
справ у сфері забезпечення громадської безпеки, як зовнішні прояви державно-владної 
діяльності, за допомогою яких організовується і реалізується виконання завдань органів 
внутрішніх справ [3, с. 78]. 

Цікавою думка є Л.Ю. Іванової, яка, досліджуючи форми адміністративно-правової 
діяльності правоохоронних органів, зосереджує увагу на тому, що це насамперед 
адміністративно-юрисдикційна, профілактична та наглядова, яка пов’язана із ухваленням 
рішень, та актів, що мають юридичне значення з метою забезпечення діяльності компетент-
ного органу, боротьби з правопорушеннями,охорони громадського порядку та громадської 
безпеки. [6, с. 58-61]. 

В. П. Петров стверджує, що формами адміністративно-правової діяльності правоохо-
ронних органів є сукупність адміністративних дій, за допомогою яких здійснюються повно-
важення та функції правоохоронних органів під час адміністративної діяльності, кінцевим 
результатом здійснення яких  є забезпечення основоположних прав і свобод громадян, а 
також боротьба з правопорушеннями, їх профілактика та попередження.  [7, с. 446]. 

Отже, визначаючи форми адміністративної діяльності, думка більшості науковців ба-
зується на практичних аспектах застосування цих форм, адже для здійснення та застосуван-
ня форм  адміністративної діяльності необхідним є застосування певних засобів.  

Погоджуючись із думкою В. П. Петрова, вважаємо, що такий підхід до форм 
адміністративної діяльності є дещо звуженим і не повною мірою розкриває суть форми 
адміністративної діяльності. Адже, зважаючи на кількість підрозділів, існує велике різно-
маніття форм їх адміністративної діяльності, які використовуються залежно від типу пра-
вовідносин. 

Тому пропонуємо розуміти поняття форми адміністративної діяльності Національної 
поліції України, як сукупність адміністративно-правових дій, які характеризуються пере-
важно практичним вираженням діяльності, застосуванням в межах адміністративно-
правових норм та компетенцій уповноважених осіб та спрямовані на забезпечення прав і 
свобод людини, припинення та профілактика правопорушень, боротьбу зі злочинністю. 

Охарактеризувавши дане поняття, можемо перейти до визначення поняття форм 
адміністративної діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції 

Так, Л. В. Могілевська під формами діяльності поліції у сфері забезпечення прав та 
свобод дитини пропонує розуміти, як систему однорідних дій, що мають зовнішнє вира-
ження і спрямовані на реалізацію завдань та державно-владних повноважень Національної 
поліції України щодо створення оптимальних умов для забезпечення та вільної реалізації 
прав і свобод людини загалом та прав і свобод дитини зокрема. [2, с. 128]. На думку Дручек 
О. М. форма діяльності НП України у сфері забезпечення прав і свобод дитини – це 
об’єктивоване зовнішнє вираження сутності конкретних дій, пов’язаних зі створенням оп-
тимальних умов для реалізації прав, свобод та інтересів дитини, а також спрямованих на 
попередження і усунення негативних чинників, що ускладнюють їх реалізацію. [3, с. 128]. 
Однак, ми вважаємо, що автори розглядають дане поняття лише через призму діяльності 
підрозділу, що спричиняють суто юридичні наслідки. 

Таким чином, на основі викладеного вище під формами адміністративної діяльності 
підрозділів ювенальної превенції Національної поліції пропонуємо розуміти сукупність од-
норідних дій, застосування яких визначається компетенцією відповідного нормативно-
правового акту та які спрямовані на забезпечення прав, свобод та інтересів дитини, 
профілактику, припинення правопорушень. 
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АКТИВНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ: 
ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Аналізуючи результати статистичних даних Генеральної прокуратури України [1], ми 
звернули увагу на стрімке збільшення кількості злочинів у порівнянні з попередніми рока-
ми. Детермінантою такого негативного явища є сукупність соціальних, економічних, 
політичних факторів, які впливають на настрої громадян. Поруч з динамічним розвитком 
злочинності процвітають супутні та притаманні їй алкоголізм, наркоманія, ігроманія, без-
притульність. Працівники Національної поліції, в умовах постійної загрози життю та здо-
ров`ю змагаються за безпеку населення та протидіють злочинності. У своїй діяльності 
поліцейський дотримується норм Закону України «Про Національну поліції»[2], який за-
кріплює підстави та порядок застосування поліцейських заходів примусу, а саме: фізичної 
сили, спеціальних засобів та вогнепальної зброї. 

У цій роботі ми зосередили увагу на активному застосуванні вогнепальної зброї, як 
найбільш суворому заході примусу. Для повного та об’єктивного дослідження теми роботи 
необхідно окреслити походження терміну застосування та активного застосування вогне-
пальної зброї, з’ясувати різницю між вказаними поняттями. 

Етимологічний аналіз терміну «застосовувати», провів вчений В.І. Осадчий [3], який 
зазначив що це використання, вживання чого-небудь з користю, користування чимось, що 
виражається у активній поведінці.  Враховуючи це можна дійти висновку, що В.І. Осадчий 
фактично прирівнює зміст термінів застосування вогнепальної зброї та її використання. На 
нашу думку це не доцільно, адже відповідно у ч. 13 ст. 46 Закону України «Про Національ-
ну поліцію» [2] окреслено вичерпний перелік підстав використання вогнепальної зброї 
поліцейським, а саме: – «поліцейський може використати вогнепальну зброю для подання 
сигналу тривоги або виклику допоміжних сил, або для знешкодження тварини, яка загрожує 
життю чи здоров’ю поліцейського та інших осіб». Також, різниця між двома термінами по-
лягає у тому, що застосувати вогнепальної зброю поліцейський може лише до людини, а 
використати для забезпечення допоміжних функцій: виклик підкріплення та подання сигна-
лу тривоги. Що стосується використання вогнепальної зброї для знешкодження тварини, 
яка загрожує життю чи здоров’ю поліцейського та інших осіб тут погляди вчених розбіга-
ються, адже тварини відносяться до ряду живих. На нашу думку, законодавець при обранні 
терміну «використання» щодо знешкодження тварин опирався на ст. 180 Цивільного кодек-
су України [4], яка закріплює статус тварин як речей. 

Процес застосування вогнепальної зброї охоплює такі етапи: оголення вогнепальної 
зброї, приведення її до бойової готовності та спрямовування у бік правопорушника. Крім 
цього, законодавчо закріплене поняття активного застосування вогнепальної зброї, яке за-
лишається не розтлумаченим і породжує спори між правоохоронцями. 

Так, наприклад Т.П. Мінка разом з колективом авторів Дніпропетровського держав-
ного університету внутрішніх справ у науково-практичному коментарі Закону України 
«Про Національну поліції України» [5]  визначив активне застосування зброї як застосуван-
ня вогнепальної зброї без попередження. Випадками такого застосування є: 


