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Реформування системи Міністерства внутріш-
ніх справ (далі – МВС) України, утвердження 
в Україні європейських стандартів, узгодження 
норм адміністративного законодавства України 
з нормами права Євросоюзу [1] зумовлює необ-
хідність по-новому поглянути на зміст поліцей-
ської діяльності. Відповідно до Закону України 
«Про Національну поліцію», законодавець наді-
лив поліцейських можливістю застосовувати дії 
превентивного або примусового характеру для га-
рантування публічної безпеки і порядку [2, ст. 29]. 
Проте в цьому аспекті постає низка невирішених 
проблем, зокрема, на законодавчому рівні наявна 
невизначеність системи превентивних поліцей-
ських заходів, що впливає на практичну ефектив-
ність їх застосування під час виконання покладе-
них на поліцейських повноважень.

Проблеми правового регулювання поліцей-
ської діяльності неодноразово були предметом 
наукових досліджень провідних вітчизняних 
учених. Заслуговують на увагу праці таких на-
уковців, як: А. М. Авер’янов, О. М. Бандурка, 
І. Л. Бородін, С. М. Гусаров, В. В. Коваленко, 
А. Т. Комзюк, О. В. Негодченко, Н. М. Оніщенко, 
С. В. Пєтков, О. Ю. Салманова й інші. Проте від-
сутні комплексні наукові дослідження, присвя-
чені вивченню системи адміністративно-правово-
го регулювання діяльності органів поліції щодо 
застосування поліцейських заходів, насамперед 
превентивних. Варто зазначити, що зі створенням 
Національної поліції ми спостерігаємо тенденцію 
до конкретизації змісту та системи поліцейських 
заходів у розрізі доктринальних досліджень з ад-
міністративного права, компетенції поліції щодо 
застосування чисельних превентивних поліцей-
ських заходів. Звісно, така недостатня розробле-
ність на теоретичному рівні, проблеми практичної 
реалізації зумовили важливість проведення комп-
лексного дослідження питань правового регулю-
вання та визначення системи поліцейських захо-
дів, а отже, вибір теми наукової статті. 

Отже, метою наукової статті є аналіз адміні-
стративного законодавства України для формулю-
вання авторського поняття системи превентивних 
поліцейських заходів.

Для визначення змісту та правової характе-
ристики системи превентивних поліцейських за-
ходів насамперед треба з’ясувати термінологічне 
визначення таких понять, як «система» і «полі-

цейські заходи». З’ясування сутності даних кате-
горій є необхідною передумовою для подальшого 
окреслення шляхів удосконалення правового ре-
гулювання порядку застосування поліцейських 
заходів у контексті адміністративного права.

Термін «система» широко вживаний як у на-
уці, так і в повсякденному житті. За терміно-
логічним походженням поняття «система» (від 
давньогрецького  – «ціле») є множиною 
взаємопов’язаних елементів, що взаємодіє із се-
редовищем як єдине ціле [3, с. 243] та відокремле-
на від нього. Метою системи визнають її бажаний 
майбутній стан, а структурою системи – сукуп-
ність необхідних і достатніх для досягнення ці-
лей зв’язків між її елементами [4, с. 69]. Щодо 
визначення поняття «система», характеристики 
її змісту стосовно поліцейських заходів сьогодні 
в юридичній літературі є багато поглядів. Проте 
відсутня усталена думка щодо загального визна-
чення даної категорії. У цьому аспекті доречним 
буде зауваження А. М. Авер’янова, який зазна-
чив, що наявні нині розбіжності щодо сутності 
поняття «система» та його значення в пізнанні 
досить суттєво впливають на розвиток науки  
з адміністративного права [5, с. 24]. Аналіз різних 
наукових доктрин приводить до єдиного висновку: 
усі надані визначення поняття «система» залеж-
но від підходу можуть бути поділені на дві групи. 
До першої належать наукові погляди, за якими 
система розглядається з позиції системного під-
ходу через поняття «елементи», «зв’язки», «ці-
лісність». Друга група науковців розглядає си-
стему з позиції теорії управління, через поняття 
«керування», «правове регулювання». Говорячи 
про різноманітність визначень терміна «система», 
зауважимо, що в межах системних досліджень 
І. І. Коваленко і П. І. Бідюк найбільш прийнятним 
і простим вважають визначення системи як су-
купності елементів, пов’язаних і взаємодіючих 
між собою в межах установлених правил, спрямо-
ваних на виконання цільових функцій (цільового 
призначення) з метою досягнення певних завдань 
[6, с. 11]. 

Цікавою є думка О. М. Бандурки й А .М. Кулі-
ша, які розглядають поняття «система» з позиції 
діяльності правоохоронних органів і вважають, 
що важливим елементом системи є правоохорон-
ні органи, які споріднені загальною метою, на-
ділені відповідними завданнями і функціями, 
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що полягають в забезпеченні законності і право-
порядку в усіх сферах життєдіяльності держави 
[7, с. 86, 101]. На думку О. М. Бандурки, право-
ве регулювання є стабілізуючим і заспокійливим 
чинником життєдіяльності суспільства завдяки 
принципам демократії і справедливості [8, с. 92], 
адже держава в особі органів поліції забезпечує 
життєдіяльність суспільства через використання 
владних повноважень, якими наділені поліцей-
ські, та правове регулювання (нормативне закрі-
плення їхніх прав і обов’язків). 

У пізнанні сутності системи ми поділяємо по-
зицію тих учених, які до базових характеристик 
будь-якої системи відносять елементи (компо-
ненти) системи та зв’язки між ними [9, с. 56]. 
У літературі наголошується на тому, що однією 
з важливих складових частин розуміння категорії 
«система» є виділення її ознак та формулюван-
ня на їх підставі визначення терміна «система», 
щодо поліцейської діяльності також. На думку 
більшості вчених-адміністративістів, до основних 
ознак, які властиві системі, належать такі: ці-
лісність; залежність кожного елемента, якості 
і відносин системи від його місця, функцій усе-
редині цілого; ієрархічність; наявність специ-
фічних взаємозв’язків між компонентами систе-
ми; структурність; взаємозалежність системи і 
середовища; закономірність властивостей систе-
ми [10, с. 6–7]. З огляду на вказані ознаки варто 
підтримати тих науковців, які зазначають, що не 
варто намагатися визначити те або інше поняття 
через максимальну кількість ознак, оскільки по-
няття «система» буде завжди ширшим за її озна-
ки. Ознаки системи є комплексом відмежованих, 
взаємопов’язаних її елементів, система пов’язана 
із середовищем, ієрархічна [11, с. 18–19]. Отже, 
система – це цілісний комплекс відмежованих, 
взаємопов’язаних і взаємодіючих один з одним 
елементів, який утворює особливу єдність із се-
редовищем та є одночасно елементом системи 
більш високого порядку [12, с. 4].

У контексті даного дослідження необхідно та-
кож звернути увагу на позицію В. В. Галунька, 
який ототожнює поняття «система» з поняттям 
«механізм» у контексті адміністративно-право-
вого регулювання діяльності державних органів, 
вважаючи, що механізм передбачає функціону-
вання єдиної системи адміністративно-правового 
регулювання з метою забезпечення прав, свобод 
і публічних законних інтересів фізичних і юри-
дичних осіб, функціонування громадянського 
суспільства і держави [13, с. 92–93]. Система як 
управлінська категорія є набором взаємоузгодже-
них відносин, методів і засобів, які забезпечують 
належне її функціонування, що органічно поєд-
нує в собі різні складові елементи [14, с. 336].

Як бачимо, спільною для всіх науковців є дум-
ка про те, що система – це щось ціле, створене 

з окремих частин і елементів для цілеспрямованої 
діяльності. У такому значенні система розгляда-
ється як управлінська категорія. Тому правиль-
но вживати саме дефініцію «система» у контексті 
правового регулювання поліцейської діяльності, 
щодо застосування поліцейських заходів також, 
адже в межах адміністративної науки значення 
системи передбачає можливість впливу на су-
спільні відносини застосуванням юридичних (тоб-
то правових) засобів [15, с. 98].

Вагоме значення має також з’ясування сут-
ності поліцейських заходів, а саме превентивних 
заходів, перелік яких доволі розгорнутий, але чіт-
ко визначений на законодавчому рівні. Категорія 
«поліцейські заходи» є новою для українського 
законодавства. Відповідно до ст. ст. 29, 30 Закону 
України «Про Національну поліцію», для забез-
печення виконання покладених на поліцію повно-
важень застосовуються поліцейські заходи, що 
обмежують певні права і свободи людини, і які за-
лежно від характеру впливу на суспільні відноси-
ни поділяються на дві загальні групи: превентив-
ні поліцейські заходи та примусові поліцейські 
заходи [2]. Зазначимо, що в науково-практичному 
коментарі до ст. 29 Закону України «Про Націо-
нальну поліцію» поліцейські заходи ототожнюють 
із  поняттям «засоби» [16, с. 125]. У свою чергу, до 
превентивних поліцейських заходів законодавець 
відносить такі: 1) перевірка документів особи; 
2) опитування особи; 3) поверхнева перевірка й 
огляд; 4) зупинення транспортного засобу; 5) ви-
мога залишити місце й обмеження доступу до ви-
значеної території; 6) обмеження пересування 
особи, транспортного засобу або фактичного воло-
діння річчю; 7) проникнення до житла чи іншого 
володіння особи; 8) перевірка дотримання вимог 
дозвільної системи органів внутрішніх справ; 
9) застосування технічних приладів і технічних 
засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, ві-
деозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапи-
су; 10) перевірка дотримання обмежень, установ-
лених законом стосовно осіб, які перебувають під 
адміністративним наглядом, та інших категорій 
осіб; 11) поліцейське піклування. Особливістю 
правового регулювання превентивних поліцей-
ських заходів є те, що їх перелік і порядок реаліза-
ції передбачений не тільки законом України «Про 
Національну поліцію», але й іншими законо-
давчими і підзаконними нормативно-правовими 
актами України, нормативними актами МВС та 
Національної поліції України, а також Кодексом 
України про адміністративні правопорушення.

У праві превентивними заходами називають 
профілактичні й інші заходи, спрямовані на за-
побігання кримінальним та іншим правопору-
шенням [14, с. 469]. Превентивні поліцейські 
заходи не пов’язані із протиправною поведінкою 
конкретних осіб, тому метою їх застосування є 
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запобігання адміністративним і кримінальним 
правопорушенням. Застосування превентивних 
заходів поліцією не є самоціллю, воно доповнює 
проведення виховних, інформаційних і роз’ясню-
вальних заходів [16, с. 126–127]. Інакше кажучи, 
застосовуючи превентивні поліцейські заходи, 
поліцейські створюють необхідні умови для вихо-
вання особи в дусі неухильного додержання норм 
законів, виявлення і припинення різних правопо-
рушень, відвертають можливі посягання на інте-
реси суспільства та держави, які охороняються 
правом. Превентивні поліцейські заходи передба-
чають у встановлених законом випадках застосу-
вання обмежень певних прав і свобод до людей та 
організацій, і в цьому проявляється їхній приму-
совий характер, хоча правопорушення водночас 
відсутні. Тобто ці заходи мають чітку профілак-
тичну спрямованість, орієнтуються на захист ін-
тересів публічної безпеки та порядку, на недопу-
щення вчинення правопорушень. Як зазначають 
О. М. Бандурка, С. М. Гусаров, І. Д. Казанчук,  
Н. І. Дідик та інші дослідники, превентивна ді-
яльність – це особливий вид діяльності полі-
цейських, які під час виконання своїх завдань 
попереджають та (або) запобігають учиненню пра-
вопорушень у сфері публічного порядку. У право-
вій науці виділяють два види превенції: загальна 
превенція – попередження скоєння адміністра-
тивних і кримінальних правопорушень особами, 
схильними до протиправних вчинків; індивіду-
альна превенція – профілактика (попередження) 
учинення нових правопорушень особами, які вже 
скоїли будь-яке правопорушення [18, с. 190].

Як ми з’ясували, превентивні поліцейські за-
ходи не містять елемента покарання особи, до якої 
вони застосовуються, їх застосуванням здебіль-
шого забезпечується виявлення й попереджен-
ня правопорушень, завдяки чому здійснюється 
профілактичний (превентивний) вплив. До речі, 
сутність профілактичного впливу превентив-
них поліцейських заходів полягає в тому, щоби, 
по-перше, не допустити протиправної поведінки 
з боку конкретних осіб, які до такої поведінки 
схильні, по-друге, усунути причини вчинення 
правопорушень, створити умови, що унеможив-
люють протиправну поведінку. Під час розгляду 
системи превентивних поліцейських заходів за-
лежно від їхнього цільового призначення і виду їх 
можна умовно класифікувати, поділивши на про-
філактичні (попереджувальні), охоронні, регуля-
тивні й інформаційні. На відміну від заходів полі-
цейського примусу, які є реакцією на протиправні 
діяння людини, превентивні поліцейські заходи 
не мають карального характеру, не потребують 
установлення вини порушника як обов’язкової 
умови застосування, а також інших обов’язко-
вих ознак протиправного діяння. Вони застосо-
вуються відповідно до закону для забезпечення 

виконання покладених на поліцію повноважень, 
із дотриманням установлених законом вимог, 
для попередження та профілактики правопору-
шень, забезпечення охорони прав і свобод люди-
ни, протидії злочинності, підтримання публічної 
безпеки і порядку. 

У результатті аналізу зазначених наукових 
доктрин і норм чинного адміністративного за-
конодавства України надамо власне визначен-
ня системи превентивних поліцейських заходів 
з погляду адміністративно-правового регулюван-
ня. Отже, система превентивних поліцейських 
заходів, які застосовуються підрозділами Наці-
ональної поліції України, є надзвичайно склад-
ним і комплексним інститутом адміністратив-
ного права, який визначається як сукупність 
адміністративно-правових засобів, прийомів 
впливу на суспільні відносини, що складаються 
в процесі виконавчо-розпорядчої діяльності ор-
ганів Національної поліції України, які мають 
превентивний характер, їх реалізація можлива 
суто в межах та на підставі правових норм, ви-
значених Законом України «Про Національну 
поліцію», іншими нормами адміністративного 
законодавства України (відомчими нормативни-
ми актами України), за допомогою яких в про-
цесі виконання покладених на поліцію повнова-
жень можливе досягнення бажаного результату 
поліцейської діяльності – охорона прав і свобод 
людини, гарантування публічної безпеки і по-
рядку, протидія злочинності. Системі превентив-
них поліцейських заходів в  юридичному аспекті 
притаманні такі особливості, як: цілеспрямова-
ний характер щодо надання поліцейських по-
слуг (регулює і впорядковує суспільні відносини 
за допомогою адміністративно-правових норм 
[19, с. 72]); наявність предмета і сфери правово-
го впливу; спрямування на досягнення основної 
мети – забезпечення адміністративно-правовими 
заходами публічної безпеки і порядку, охорони 
прав і свобод людини, а також інтересів суспіль-
ства і держави, протидія злочинності тощо; не-
від’ємним елементом їх реалізації є наявність 
державного органу, наділеного владними пов-
новаженнями застосовувати превентивні захо-
ди, – Національної поліції; організаційний і 
упорядкований характер; превентивний (профі-
лактичний) характер; чітка правова регламента-
ція діяльності поліції (права, обов’язки, порядок 
реалізації) у процесі застосування того чи іншо-
го превентивного заходу. Зважаючи на сучасний 
етап реформування системи МВС України, вва-
жаємо, що дієве правове регулювання системи 
превентивних поліцейських заходів сприяє за-
безпеченню поліцією належної реалізації право-
охоронної функції держави, впливу на суспільні 
відносини у сфері гарантування публічної безпе-
ки і порядку в Україні.
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Анотація

Будь О. А. Характеристика системи превентивних 
поліцейських заходів крізь призму норм адміністра-
тивного законодавства України. – Стаття.

Статтю присвячено характеристиці видів превен-
тивних поліцейських заходів, що застосовуються На-
ціональною поліцією України. Автором наведено різні 
наукові позиції щодо висвітлення терміна «система» 
з погляду адміністративного права. Надано авторське 
визначення системи превентивних поліцейських за-
ходів, виходячи зі змісту та специфіки застосування 
поліцейських заходів, на підставі аналізу адміністра-
тивного законодавства України. Зазначено, що повно-
важення Національної поліції України, щодо засто-
сування поліцейських превентивних заходів також, 
визначені Законом України «Про Національну полі-
цію». 

Ключові слова: система, адміністративно-правова 
система, Національна поліція, повноваження, превен-
тивна діяльність, превентивні поліцейські заходи.

Аннотация

Будь О. А. Характеристика системы превентивных 
полицейских мер через призму норм административ-
ного законодательства Украины. – Статья.

Статья посвящена характеристике превентивных 
полицейских мер, применяемых Национальной по-
лицией Украины. Автором приведены различные 
научные позиции относительно термина «система» с 
точки зрения административного права. Дано автор-
ское определение системы превентивных полицейских 
мер, исходя из содержания и специфики применения 
полицейских мер. Отмечено, что полномочия Нацио-
нальной полиции Украины по применению полицей-
ских превентивных мер определены Законом Украины 
«О Национальной полиции».

Ключевые слова: система, административно-пра-
вовая система, Национальная полиция, полномочия, 
превентивная деятельность, превентивные полицей-
ские меры.

Summary

Bud О. А. Сharacterization of the system prevention 
polycystic measures through the prism of norms of the 
administrative legislation of Ukraine. – Article.

The article describes the types of preventive police 
measures used by the National police of Ukraine. The 
author presents various scientific positions on the 
coverage of the term “system” from the point of view of 
administrative law. The author’s definition of the system 
of preventive police measures, based on the content 
and specific application of police measures. It is noted 
that the powers of the National police of Ukraine on the 
application of police preventive measures are defined by 
the Law of Ukraine “On the National police”.

Key words: system, administrative and legal system, 
national police, powers, preventive activity, preventive 
police measures.


