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європейського напряму розвитку України зумовлюють необхідність 
переосмислення ряду питань: щодо легалізації сфери надання послуг 
інтимного характеру, щодо впровадження ефективної системи опо-
даткування зазначеної діяльності, щодо створення відповідних ор-
ганів контролю за визначеною сферою. Вирішення цих питань, а та-
кож проведення зазначених заходів, на наше переконання, 
дозволить значно зменшити кількість злочинів проти моральності, 
та ефективно протидіяти їм. 
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У сучасних умовах становлення й розвитку демократичної пра-
вової держави профілактика правопорушень розглядається як важ-
ливий напрям внутрішньої політики України. Залучення населення 
до охорони публічного порядку та профілактики правопорушень є 
одним з пріоритетних шляхів протидії злочинності, зменшення мас-
штабів її розповсюдження, покращення криміногенної обстановки. 
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Суспільство являє собою складний соціальний організм із різними 
сферами, кожна з яких складається з відносно самостійних суспіль-
них відносин, зв’язків, процесів. Тому профілактика, як система, має 
власну «добірку» компонентів (підсистем). Це, передусім, сама про-
філактична діяльність, яка здійснюється у просторі, тобто йдеться 
про межі її поширення. 

Основним суб’єктом профілактики правопорушень є Національ-
на поліція України. Так, нове законодавство визначає Національну 
поліцію як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра внутрішніх справ, який реалізує державну політику у сфе-
рах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільст-
ва і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і 
порядку. 

Слід зазначити, що профілактика правопорушень є конкретною 
діяльністю, яка мусить бути обмежена суворими рамками, хоча при 
цьому потрібно вирішувати великий обсяг завдань із заздалегідь не 
встановленим і змінюваним змістом. Межі цього управління зале-
жать від профілактичного впливу на відповідні об’єкти, його змісту, 
мети, принципів, пануючих суспільних відносин, від характеру соціа-
льно-політичного ладу. Ці ознаки і окреслюють межі і сферу функці-
онування профілактики. 

Відповідно межі профілактики визначаються усією системою 
соціально-політичних, економічних, організаційних, моральних, пси-
хологічних, виховних, правових, технічних та інших методів і засобів 
впливу. Але вони охоплюють лише ту сферу, в якій діють процеси, що 
впливають на правопорушення. 

Сфера профілактики правопорушень надзвичайно широка. Сьо-
годні вона не може залишатися полем діяльності тільки органів по-
ліції. У ній мають брати участь усі державні органи, громадські фор-
мування і громадяни держави. 

Отже, можливо підкреслити, що до завдань органів поліції у сфе-
рі попередження правопорушень з метою локалізації та недопущен-
ня її проявів належить розроблення та застосування ефективних 
стратегій із протидії конкретним протиправним діянням, виявлення 
причин і умов, які сприяють їх вчиненню та здійснення заходів щодо 
їх усунення. Підвищення рівня попередження правопорушень зага-
лом та з боку поліції зокрема, може бути досягнуто на основі належ-
ного її нормативно-правового забезпечення, що виступає, по-перше, 
як правова основа загального механізму функціонування системи 
попередження правопорушень, а по-друге, як чинна правова база 
відповідного правозастосування. 
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До основних принципів профілактики злочинності належать: 
принцип демократизму, соціальної справедливості та гуманізму, 
комплексності, диференціації та індивідуалізації, своєчасності та не-
обхідної достатності, наукової обґрунтованості, законності і еконо-
мічної доцільності. 

Основними пріоритетними напрямами профілактичної діяльно-
сті органів Національної поліції України є: стовідсоткова реєстрація 
повідомлень і звернень громадян та реагування на них; протидія 
наркозлочинності; протидія молодіжній злочинності (реалізація за-
ходів спеціальної профілактики протиправної поведінки неповнолі-
тніх); запобігання злочинності загальнокримінальної спрямованості; 
протидія організованій злочинності; запобігання порушенню правил 
охорони та використання надр, протидія знищенню та пошкоджен-
ню об’єктів рослинного світу, а також незаконному рибному, звіри-
ному або іншому водному добувному промислу; запобігання пошко-
дженню об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, 
конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів; оперативне інфор-
мування населення про стан правопорядку в області, результати ро-
боти та інші суспільно важливі аспекти діяльності поліції; викриття 
злочинів, пов’язаних із незаконним обігом зброї та вибухівки. 
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В процесі вивчення наукового генезису стану оперативно-
розшукової протидії вбивствам, які вчиняються неповнолітніми 
встановлено, що особливістю останніх років є зміна структури зло-
чинності неповнолітніх у бік корисливих та насильницьких діянь. 
Зважаючи на це, тематика оперативно-розшукової протидії вбивст-
вам, які вчиняються неповнолітніми, є актуальною та потребує 
окремого дослідження, зокрема у частині наукового генезису.  

Злочинність неповнолітніх, як свідчить статистика, впродовж 
минулого року значно зросла у третині областей України. Так, згідно з 
статистичних даних Департаменту інформаційної підтримки та коор-
динації поліції Національної поліції України, у слідчих підрозділах об-
ліковано 6639 кримінальних правопорушень, що вчинені неповноліт-
німи або за їх участю. Найбільше кримінальних правопорушень, 


