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МЕТОДИ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ТА ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ  

У ПРОФІЛАКТИЦІ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД ДІТЕЙ

Постановка проблеми. Профілактика право-
порушень серед дітей залишається пріоритетним 
завданням сьогодення для правоохоронних органів. 
Відповідно до Національної стратегії реформування 
системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року 
(схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 
України 18 грудня 2018 р. № 1027-р) для зниження 
рівня впливу правопорушень та мінімізації чин-
ників формування протиправної поведінки дітей 
необхідно запровадити цілісну систему заходів, що 
охоплюватиме забезпечення дієвого правосуддя, 
соціально-виховні та реабілітаційні програми для 
неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з зако-
ном, профілактичні й освітні програми, адресні 
соціальні послуги, що можуть допомогти дитині 
набути навичок із розв’язання соціальних і побу-
тових проблем, створення можливостей для нав-
чання керувати власною поведінкою та виважено 
ставитися до своїх вчинків, професійного розвитку 
та налагодження стосунків у сім’ї та громаді. Під-
розділи ювенальної превенції Національної поліції 
України та центри соціальних служб виступають 
одними з основних суб’єктів профілактики правопо-
рушень серед дітей, які здійснюють профілактичні 
заходи для запобігання правопорушень. З метою 
досягнення найбільш оптимального результату про-
філактичної діяльності підрозділи ювенальної пре-
венції взаємодіють з центрами соціальних служб, 
використовуючи різні методи взаємодії.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Поняття та особливості взаємодії органів держав-
ної влади, зокрема підрозділів Національної поліції 
України, розглядали у своїх працях О.М. Бандурка, 
В.О. Бурбика, Р.Р. Грень, С.В. Гронський, А.І. Довгань, 
А.Ю. Дзюба, О.М. Дручек, С.С. Єсімов, І.В. Іщенко, 
А.Є. Крищенко, С.А. Комісаров, С.В. Коношенко, 
Р.М. Лящук, В.Р. Остропілець, М.В. Пашковська, 
А.М. Подоляка, О.Ю. Процких, М.В. Стащак, 
В.А. Трофімцов, К.В. Шкарупа та інші. Проте види 
та особливості методів взаємодії підрозділів юве-
нальної превенції Національної поліції України 
та центрів соціальних служб у профілактиці правопо-
рушень серед дітей розкрито вченими недостатньо.

Метою статті є дослідження поняття та особли-
востей методів взаємодії підрозділів ювенальної 
превенції Національної поліції України з центрами 
соціальних служб у профілактиці правопорушень 
серед дітей. 

Виклад основного матеріалу. Як зазначено 
в звіті Голови Національної поліції України про 
результати роботи відомства, у 2019 році особливе 
місце у роботі поліції посідає захист прав дітей. Під-
розділи ювенальної превенції Національної поліції 
України здійснюють профілактичні заходи з метою 
запобігання правопорушенням серед дітей, зокрема, 
впроваджено платформи комунікації ювенальної 
поліції та громади («Діти! Поліція! Безпека!», «Без-
печна школа» тощо); розроблено правову платформу 
протидії булінгу у дитячому середовищі. У резуль-
таті проведеної роботи кількість злочинів, учине-
них неповнолітніми, зменшилася на 13% (з 5,7 тис. 
до 4,9 тис.) [1].

Взаємодія підрозділів ювенальної превенції 
Національної поліції України з центрами соціальних 
служб у сфері профілактики адміністративних і кри-
мінальних правопорушень є важливою умовою їх 
функціонування. Для забезпечення ефективної про-
філактичної діяльності суб’єкти профілактики пра-
вопорушень застосовують різні методи взаємодії. 

У тлумачному словнику поняття «метод» 
визначається як прийом або система прийомів, 
що застосовується в якій-небудь галузі [2, с. 92]. 
Вчені у наукових працях дають своє бачення цього 
визначення. Так, В.О. Бурбика під методами взає-
модії органів місцевого самоврядування з право-
охоронними органами розуміє сукупність науково 
обґрунтованих та закріплених на законодавчому 
рівні засобів та прийомів, які виникають внаслідок 
організації та здійснення взаємодії між органами 
місцевого самоврядування та правоохоронними 
органами [3, с. 99]. В.Р. Остропілець, вивчаючи 
питання взаємодії органів досудового розслідування 
Міністерства внутрішніх справ України з іншими 
правоохоронними органами, сформулював визна-
чення методів взаємодії цих органів як закріплену 
на законодавчому рівні сукупність засобів (прийо-
мів, способів) керуючого впливу на правовідносини, 
що виникають у результаті організації та реалізації 
взаємодії названих органів [4, с. 118].

У наукових дослідженнях пропонуються різно-
манітні класифікації методів управлінської діяль-
ності. Зокрема, виокремлюють такі групи методів: 
адміністративні, організаційні, соціально-психоло-
гічні та економічні методи [5, с. 109]. В.Р. Остропі-
лець використовує такі критерії класифікації методів 
взаємодії органів досудового розслідування Мініс-
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терства внутрішніх справ України з іншими право-
охоронними органами на види за ступенем впливу 
(методи регулювання, загального керівництва 
та безпосереднього управління) та за ступенем орга-
нізації діяльності (методи планування, координації 
діяльності, вироблення рішень, організації вико-
нання, контролю за виконанням рішень та роботи 
з кадрами апарату) [6, с. 120]. У сфері забезпечення  
прав і свобод дитини Національна поліція України 
використовує універсальні (переконання, заохо-
чення, примус) та спеціальні (поліцейський наг-
ляд; поліцейське піклування; поліцейська допомога 
тощо) методи [7, с. 166]. Дещо інший підхід до 
класифікації методів діяльності центрів соціальних 
служб застосовано науковцями у соціально-педаго-
гічній науці. Зокрема, діяльність центрів соціальних 
служб здійснюється у процесі реалізації таких мето-
дів: залучення партнерів до реалізації власних захо-
дів; підвищення кваліфікації; реалізація заходів; збір 
інформації; перевірка; контроль [8, с. 152]. Запро-
понована класифікація методів діяльності центрів 
соціальних служб дозволяє зробити висновок, що ці 
методи мають координаційний характер і сприяють 
налагодженню взаємодії у середині системи суб’єк-
тів профілактики правопорушень серед дітей.

На нашу думку, для характеристики методів вза-
ємодії підрозділів ювенальної превенції Національ-
ної поліції України з центрами соціальних служб 
у профілактиці правопорушень серед дітей доцільно 
виокремити такі групи методів: 

− адміністративні (субординаційні); 
− координаційні; 
− соціально-психологічні.
Як зазначає Л.В. Коваль, адміністративні методи 

полягають у впливі суб’єкта управління на його 
об’єкт через режим владно-розпорядчих указівок 
і організаційно-структурні упорядкування [9, с. 110]. 
Такі методи дають змогу впорядковано впливати на 
поведінку різних суб’єктів профілактики правопо-
рушень. Вони здебільшого пов’язані з адміністра-
тивно-правовою формою діяльності, якою є правові 
акти управління, організаційно-розпорядчі заходи, 
засоби стимулювання і правового примусу, контроль 
та інше. Адміністративні (субординаційні) методи 
передбачають, що взаємодія підрозділів ювенальної 
превенції Національної поліції України та центрів 
соціальних служб організовується і здійснюється 
на підставі імперативних приписів нормативно-пра-
вових актів або владних рішень органів публічної 
адміністрації, наділених щодо взаємодіючих сторін 
управлінськими функціями. Так, на підставі адміні-
стративних методів взаємодії виконується обов’язок 
працівників підрозділів Національної поліції Укра-
їни, зокрема підрозділів ювенальної превенції, у разі 
виявлення безпритульної дитини негайно повідо-
мити про це центри соціальних служб відповідно 
до п. 2.1.6. спільного наказу «Про затвердження 
Порядку взаємодії суб’єктів, що надають соціальні 
послуги бездомним особам» [10].

Координація розглядається як організаційний 
етап взаємодії, як організація узгодженої діяльності 

суб’єктів профілактики. Тому координаційні методи 
взаємодії характеризують цей процес з погляду 
належної організації взаємодії підрозділів ювеналь-
ної превенції Національної поліції України та цен-
трів соціальних служб у профілактиці правопору-
шень серед дітей, причому у цьому разі узгоджена 
діяльність здійснюється на диспозитивних началах, 
з ініціативи однієї із сторін, без застосування адміні-
стративних методів. У процесі взаємодії між Націо-
нальною поліцією України та центрами соціальних 
служб використовується комплекс координаційних 
методів, серед яких можна відзначити такі:

‒ метод прогнозування – це метод, за допомого 
якого використовується як накопичений у минулому 
досвід, так і поточні припущення щодо майбутнього 
з метою його визначення. Зазначений метод є спосо-
бом дослідження об’єкта, що спрямований на роз-
робку прогнозів. У контексті нашої статті змістом 
зазначеного методу є передбачення на основі аналі-
тичних даних напрямів, характеру й особливостей 
розвитку взаємодії підрозділів ювенальної превенції 
Національної поліції України та центрів соціальних 
служб, а також її результатів; 

‒ метод планування – полягає у визначенні кон-
кретних заходів щодо взаємодії підрозділів юве-
нальної превенції Національної поліції України 
та центрів соціальних служб, термінів їх проведення, 
відповідальних за проведення цих заходів осіб; 

‒ метод погодження актів і рішень – так, під час 
взаємодії підрозділів Національної поліції України 
та центрів соціальних служб повинен досягатись 
певний консенсус чи компроміс із вирішення їхніх 
спільних завдань, що в результаті призводить до 
вироблення спільних рішень (здебільшого організа-
ційного характеру); 

‒ метод контролю – вказаний метод полягає 
в тому, що сторони зазначених відносин мають 
право здійснювати взаємний контроль за тим, як 
кожна з них виконує свої обов’язки в межах спіль-
них рішень, що були прийняті ними;

‒ метод інформаційного забезпечення – пов’я-
заний з отриманням, опрацюванням, використан-
ням і зберіганням інформації, що відбиває реальні 
явища, події, факти тощо. Щодо взаємодії підрозді-
лів ювенальної превенції Національної поліції Укра-
їни та центрів соціальних служб, то головним тут 
є виокремлення важливої для такої взаємодії інфор-
мації й чітке окреслення її меж. Цей метод дає змогу 
визначити необхідну інформацію для досягнення 
поставлених перед зазначеними суб’єктами взає-
модії завдань, підвищення їх ефективності, вирі-
шення поточних і перспективних завдань. Значення 
інформаційного забезпечення в цьому разі полягає 
в тому, що всі заходи, спрямовані на вказану взаємо-
дію, повинні базуватися на систематизованих даних 
про реальні події. Ідеться про інформаційну систему 
Національної поліції України та центрів соціальних 
служб, де переплітаються різні види інформації;

‒ метод роботи з кадрами (підготовка, перепід-
готовка, стажування тощо) – дає змогу підготувати 
висококваліфікованих спеціалістів, які мають чітко 
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розуміти роботу іншого органу, з яким відбувається 
взаємодія, в результаті ефективніше будуть викори-
стані кадрові ресурси обох сторін вказаних відносин 
для досягнення ними спільної мети. 

Координаційні методи взаємодії підрозділів 
ювенальної превенції Національної поліції Укра-
їни та центрів соціальних служб є засобом нала-
годження ефективного, а головне, дієвого зв’язку 
між зазначеними суб’єктами взаємодії, який сут-
тєво сприяє виконанню спільних завдань, що 
стоять перед ними. Прикладом координаційних 
методів взаємодії може бути проведення профілак-
тичної роботи з метою виявлення дітей, які схильні 
до вчинення правопорушень. Зокрема, ці суб’єкти 
профілактики правопорушень проводять вечірні 
рейди-перевірки щодо дотримання чинного законо-
давства з продажу алкогольних напоїв закладів тор-
гівлі та в місцях масового відпочинку дітей, про-
філактичні рейди з метою попередження дитячої 
бездоглядності та профілактики негативних про-
явів поведінки, вчинення правопорушень. На нашу 
думку, координаційні методи взаємодії підрозділів 
ювенальної превенції з центрами соціальних служб 
найбільш сприяють їх спільній меті – профілактиці 
правопорушень серед дітей.

До соціально-психологічних методів зазвичай 
відносять примус і переконання. Примус є мето-
дом, що ґрунтується на організаційній підпорядко-
ваності суб’єктів і реалізується через владні веління 
або прямий вплив. Цей метод застосовується у разі 
порушення правових норм, їх невиконання. 

Метод переконання полягає в доведенні суб’єк-
тів суспільних відносин до впевненості в необ-
хідності певної поведінки, яка відповідає загаль-
ним інтересам без застосування силового тиску 
[11, с. 400–401]. Метод переконання, на який дуже 
схоже превентивне виховання (за характером впливу 
на об’єкт та формами здійснення), є пріоритетним 
серед методів ювенальної превенції. Ці методи реа-
лізуються в таких формах: проведення ознайом-
лювальних, попереджувальних та виховних бесід 
з дітьми та їх батьками, законними представниками, 
членами сім’ї для усунення причин та умов, які 
сприяли вчиненню адміністративного чи криміналь-
ного правопорушення дитиною; залученні дітей до 
участі в просвітницько-профілактичних чи психо-
корекційних програмах; виступи в засобах масової 
інформації, використання наочної агітації та пропа-
гування, створення й обмін користувацьким контен-
том через Інтернет тощо [12, с. 164]. На нашу думку, 
метод примусу характеризується тим, що є допоміж-
ним, здійснюється на підставі переконання і тільки 
після застосування переконання. Завдяки методу 
переконання реалізовується взаємодія підрозділів 
ювенальної превенції Національної поліції Укра-
їни та центрів соціальних служб у формі соціаль-
ного партнерства, що передбачає таку організацію 
відносин між даними суб’єктами, яка проявляється 
в комплексі виховних, роз’яснювальних, рекоменда-
ційних і заохочувальних заходів.

Висновки. Підсумовуючи, варто зауважити, що 
під час здійснення взаємодії між Національною 
поліцією України, зокрема підрозділами ювенальної 
превенції та центрами соціальних служб, застосо-
вуються різні за своїм характером методи взаємодії, 
які спрямовані на організацію й забезпечення ефек-
тивної співпраці між вказаними суб’єктами взаємо-
дії, а також мають на меті підтримання дисципліни 
й належне виконання сторонами своїх обов’язків. Під 
методами взаємодії підрозділів ювенальної превенції 
та центрів соціальних служб у профілактиці право-
порушень серед дітей слід розуміти сукупність при-
йомів і способів, за допомогою яких забезпечується 
належна організація й реалізація узгоджених заходів 
з метою запобігання правопорушенням, усунення 
причин та умов виникнення таких правопорушень.

Методи взаємодії підрозділів ювенальної превен-
ції Національної поліції України з центрами соці-
альних служб у профілактиці правопорушень серед 
дітей доцільно виокремити в наступні групи: адміні-
стративні (субординаційні), координаційні, соціаль-
но-психологічні. Вказані методи взаємодії сприяють 
ефективній діяльності цих суб’єктів та дозволяють 
досягнути спільну мету. Варто відмітити, що зазна-
чені методи взаємодії підрозділів ювенальної превен-
ції та центрів соціальних служб не мають належного 
законодавчого оформлення, оскільки відсутні норма-
тивно-правові документи, які б комплексно й більш-
менш чітко регулювали механізм цієї взаємодії. 
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Назар Т.Я. МЕТОДИ ВЗАЄМОДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ НАЦІОНІЛЬ-
НОЇ ПОЛІЦІЇ ТА ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ У ПРОФІЛАКТИЦІ ПРАВОПОРУШЕНЬ  
СЕРЕД ДІТЕЙ

У статті досліджується поняття методів взаємодії підрозділів Національної поліції України, зокрема під-
розділів ювенальної превенції, з центрами соціальних служб у профілактиці правопорушень серед дітей. 
Проаналізовано різні погляди науковців на це поняття. Зроблено висновок, що методи взаємодії підрозділів 
ювенальної превенції та центрів соціальних служб у профілактиці правопорушень серед дітей – це сукуп-
ність прийомів і способів, за допомогою яких забезпечується належна організація й реалізація узгоджених 
заходів з метою запобігання правопорушенням, усунення причин та умов виникнення таких правопорушень.

Розкрито різні класифікації методів управлінської діяльності, які пропонують вчені у своїх працях. За-
пропоновано методи взаємодії підрозділів ювенальної превенції та центрів соціальних служб у профілакти-
ці правопорушень серед дітей виокремити в такі групи: адміністративні (субординаційні), координаційні, 
соціально-психологічні. Проаналізовано особливості адміністративного (субординаційного) методу і зазна-
чено, що на основі цього методу відбувається взаємодія підрозділів ювенальної превенції з центрами соці-
альних служб шляхом виконання обов’язку працівників підрозділів Національної поліції України, зокрема 
підрозділів ювенальної превенції, у разі виявлення безпритульної дитини негайно повідомити про це центри 
соціальних служб. 

У статті наголошено, що зазначені методи взаємодії підрозділів ювенальної превенції та центрів соціаль-
них служб не мають належного законодавчого оформлення, і це вносить складності у механізм взаємодії цих 
суб’єктів профілактики.

Ключові слова: методи взаємодії, підрозділи ювенальної превенції, профілактика правопорушень серед 
дітей, центри соціальних служб.

Nazar T.Ya. METHODS OF INTERACTION OF JUVENILE PREVENTION DEPARTMENTS  
OF THE NATIONAL POLICE AND SOCIAL SERVICES CENTERS OF CRIME PREVENTION AMONG 
CHILDREN

The article explores the definitions, types and features of methods of interaction of juvenile prevention depart-
ments of the National Police of Ukraine and social services centers of crime prevention among children. Interaction 
of juvenile prevention departments and social service centers in the field of prevention of administrative and crimi-
nal offenses is an important condition for their functioning. The subjects of crime prevention use different methods 
of interaction to provide an effective prevention.

The definition of “method” offered by scientists of various branches of law, and also social and pedagogical 
sciences is analyzed. It is proposed to understand the method of interaction of juvenile prevention departments and 
social service centers of crime prevention among children as a complex of techniques and methods by which the 
proper organization and implementation of agreed methods to prevent offenses, eliminate the causes and conditions 
of such offenses are provided.

It is established that the methods of interaction of juvenile prevention departments of the National Police of 
Ukraine and the centers of social services should be divided into the following groups: administrative (subordina-
tion), coordinating, socio-psychological.

The peculiarities of these methods of interaction are characterized. In particular, it is concluded that on the base 
of administrative method juvenile prevention departments interact with social service centers by fulfilling the duty 
of employees of the National Police of Ukraine to inform social service centers immediately in the case of homeless 
child detection. Coordinating methods of interaction of juvenile prevention departments of the National Police of 
Ukraine and the centers of social services are the means of establishing effective and most importantly, efficient 
communication between these subjects, which significantly helps to perform the common tasks facing them. So-
cio-psychological methods have a coordinating character and contribute to the establishment of interaction within 
the system of subjects of crime prevention among children. Socio-psychological methods usually include coercion 
and persuasion. The method of persuasion is more often used in the process of interaction of juvenile prevention 
departments and social service centers.

The attention is paid to the fact that these methods provide the activities of the subjects of crime prevention, 
and thanks to the method of persuasion the interaction of juvenile prevention departments of the National Police of 
Ukraine and centers of social services in the form of social partnership is realized. It is stated that there are not prop-
er regulation of the mechanism of interaction at the level of legislative acts, and methods of interaction of juvenile 
prevention departments and social service centers of crime prevention among children.

Key words: methods of interaction, juvenile prevention units, crime prevention among children, social services 
centers.


