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ABSTRACT
Serhii Yevdokimenko. Specific Features of the Interaction between State Authorities and Public 

while Ensuring Public Safety. The author of the article has studied the issues that arise in course of the 
interaction between state authorities and public in the process of ensuring public safety. Suggestions for their 
solution have been provided. Forms of citizens’ participation in keeping public order and ensuring public safety 
have been established. The state of current legislation regarding the settlement of the researched issue has been 
analyzed. The main tasks of public associations for keeping public order and security have been defined. 
Particular attention has been paid to community policing issues. Forms and specific features of normative 
and legal regulation of such interaction have been distinguished. The author has noted on the importance of 
using international experience in the researched area without its copying. Statistical materials on establishing 
the level of public confidence in law enforcement agencies have been analyzed. The author has revealed the 
essence of public control over the activities of state authorities and structures that ensure public safety; the 
author has also emphasized its importance for building a developed democratic state. The author has carried 
out review of scientific works of modern scholars on issues of public involvement for ensuring public safety.
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ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ 
УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ЮВЕНАЛЬНОЇ 

ПРЕВЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Розглянуто адміністративні акти управління в діяльності підрозділів ювенальної превенції 
Національної поліції України. Здійснено аналіз наукових позицій вчених щодо класифікації актів управ-
ління та запропоновано власну класифікацію. Розкрито особливості індивідуального та нормативно-пра-
вового акта. Охарактеризовано низку спільних та відмінних рис актів управління в діяльності підрозділів 
ювенальної превенції Національної поліції України, а також їх призначення та юридичні властивості. 

На основі наукового аналізу досліджень вчених запропоновано акти адміністративної діяльності 
підрозділів ювенальної превенції поділяти за критерієм юридичної форми вираження на накази, статути, 
настанови, інструкції, плани діяльності, постанови, а також за формою видання  – на усні та письмові.

Ключові слова: акт управління, адміністративний акт, ювенальна превенція, підрозділи, поліція, 
класифікація. 

Постановка проблеми. У сучасному світі показником ефективності державної полі-
тики щодо дитини є не лише соціальний та економічний розвиток держави, але й створення 
та реалізація дієвих інструментів захисту прав та інтересів дитини. Безумовно, виконання та 
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забезпечення захисту прав неповнолітніх  є завданням правоохоронців, серед яких провідна 
роль належить Національній поліції, а саме  підрозділам ювенальної превенції Національної 
поліції України. Адже дитина, відносно якої було скоєно правопорушення, або дитина, що 
вчинила правопорушення, пересікається з поліцейським. Тому від ефективності та резуль-
тативності поліцейського буде залежати, яке ставлення сформується у дитини та батьків до 
поліції як до представника органу державної влади, це відображається у показнику рівні 
довіри громадян до НПУ.

Для вирішення таких завдань, а також для посилення складової захисту прав дитини 
важливим напрямом у діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції є 
прийняття та виконання адміністративних актів управління. Тому вивчення та аналіз змісту 
та сутності адміністративних актів управління в діяльності підрозділів ювенальної превенції 
Національної поліції є актуальним дослідницьким завданням, яке ми спробуємо вирішити в 
межах цієї наукової статті.

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Сучасні до-
слідження поняття адміністративного акта як в органах поліції, так і конкретно у сфері за-
хисту прав дітей здійснювали такі вчені: В. Авер’янов,  О. Бандурка, Ю. Битяк, К. Бугайчук,  
А. Васильєв,  Л. Іванова, Т. Коломоєць, В. Колпаков, А. Комзюк, О. Кузьменко, Р. Миронюк, 
Т. Мінка, Р. Опацький та ін.

Детально вивчала питання, яке ми будемо досліджувати, О. Салманова [18]. Нею було 
здійснено аналіз правових актів в управлінській діяльності Національної поліції України, де-
тально охарактеризовано нормативно-правові та адміністративні акти Національної поліції, 
процедуру їх підготовки та прийняття, розглянуто проблеми забезпечення законності цих 
актів. Але, на нашу думку, авторка досліджувала це питання комплексно, не розмежував-
ши сфери дії актів залежно від підрозділу та його завдань. Водночас треба резюмувати, що 
питання визначення поняття та здійснення класифікації адміністративних актів управління 
в діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України на монографіч-
ному рівні не були досліджені, що і зумовлює необхідність їх наукового осмислення в межах 
цієї наукової статті.

Мета статті полягає у визначенні поняття та класифікації адміністративних актів 
управління в діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України.

Виклад основного матеріалу. У підручнику з адміністративної діяльності поліції за 
загальною редакцією О. М. Бандурки зазначено, що акти управління – це правова форма ви-
конавчо-розпорядчої дiяльностi поліції. Вони приймаються в процесi виконавчо-розпорядчої 
дiяльностi на пiдставi закону і є односторонніми владними приписами, які спрямовані на 
встановлення, зміну й припинення конкретних правових відносин або містять обов’язкові 
для підпорядкованих по службі осіб i органів (підрозділів) поліції правила (норми) органiза-
цiї забезпечення публічної безпеки та порядку. Адміністративні акти приймаються в кожно-
му конкретному випадку застосування до правопорушників адміністративних стягнень. За 
їх допомогою вищі органи та посадові особи керують підлеглими підрозділами та працівни-
ками поліції, планують роботу, застосовують заходи заохочення, накладають дисциплінарні 
стягнення [1, c. 30]. 

Вивчення наукових праць з питань актів державного управління свідчить, що крите-
ріями класифікації правових актів управління можуть слугувати: 1) юридичні властивості; 
2) функціональна роль акта управління; 3) сфера застосування; 4) дія в просторі (територія 
дії); 5) дата початку дії акта; 6) дія в часі (термін дії); 7) форма вираження акта; 8) характер 
компетенції органів, що приймають правові акти управління; 9) органи, що приймають акти 
управління і їх найменування; 10) ступінь відповідності законам (дотримання вимог прин-
ципу законності), юридичній значущості і дійсності; 11) спосіб охорони актів управління 
або види юридичної відповідальності за порушення вимог, що містяться в адміністративних 
актах, і правил [2, c. 3–4]. 

Водночас, з огляду на дослідження сучасних праць науковців, що вивчали особливос-
ті адміністративних актів в діяльності поліцейських, пропонуємо таку класифікацію актів 
правління підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України: за сферою засто-
сування, за юридичною ознакою, за порядком прийняття, за формою видання, за критерієм 
юридичної форми вираження, за дією у часі та просторі.

За сферою застосування адміністративні акти поділяють на внутрішньо-організаційні  
та зовнішньо-організаційні. 

Внутрішньо-організаційні акти підрозділів ювенальної превенції – це акти,  які ви-
даються з метою упорядкування, врегулювання та забезпечення організації діяльності під-
розділів ювенальної превенції Національної поліції України, об’єктом яких є співробітники 
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поліції підпорядкованих управлінь, підрозділів, секторів та ін.,  що здійснюють захист прав 
дітей. 

Прикладом внутрішньо-організаційних актів в діяльності ювенальних поліцейських 
є накази про призначення, переведення на посаду інспектора ювенальної превенції, присво-
єння чергового спеціального звання, відкомандирування, проведення службової перевірки, 
зміни в службові (посадові) обов’язки.

Зовнішньо-організаційні акти підрозділів ювенальної превенції – це акти, які безпо-
середньо спрямованні на реалізацію завдань підрозділів та забезпечують захист прав і сво-
бод дітей, а також створення належних умов для їх нормального психофізичного розвитку. 
Об’єктами їхнього впливу є діти, батьки та особи, що їх заміщують,  а  також громадяни, 
організації, державні підприємства та установи, які забезпечують захист прав і свобод дітей.  

Прикладом зовнішньо-організаційних актів в діяльності ювенальних поліцейських є 
відомчий наказ МВС від 19.12.2017 року «Про затвердження Інструкції з організації роботи 
підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України» [3], Закон України «Про за-
побігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 р. № 2229-VIII [4],  Угода 
про партнерство між Управлінням ювенальної превенції департаменту превентивної діяль-
ності Національної поліції України та Координаційним центром з надання правової допомо-
ги укладена 11 червня 2020 року [5] тощо. 

За юридичною ознакою адміністративні акти підрозділів ювенальної превенції Націо-
нальної поліції поділяють на індивідуальні та нормативні.

Р. Опацький у своєму монографічному дослідженні «Ювенальна політика в Україні: 
адміністративно-правові засади формування та реалізації»  зазначає, що акти індивідуальні 
– це основний вид актів публічної адміністрації у сфері реалізації ювенальної політики. До 
них належать такі, у яких є приписи щодо персонально визначеного суб’єкта. Вони розрахо-
вані на одноразове виконання. Їхнє призначення полягає в застосуванні чинних норм права 
до конкретних осіб. Внаслідок видання індивідуальних актів виникають, змінюються або 
припиняються конкретні адміністративні правовідносини між різними службами і працівни-
ками публічної адміністрації у сфері реалізації ювенальної політики, а також між публічною 
адміністрацією загалом та громадянами, державними й громадськими організаціями. Інди-
відуальні акти публічної адміністрації у сфері реалізації ювенальної політики спрямовані на 
реалізацію диспозицій або санкцій правових норм [6, c. 310].

Вважаємо цю позицію автора щодо визначення поняття та особливостей адміністра-
тивного індивідуального акта достатньою мірою науково обгрунтованою. Крім того, доречно 
зазначити, що індивідуальні акти управління в адміністративній діяльності підрозділів юве-
нальної превенції спрямовані на забезпечення та реалізацію норм адміністративного права.

Л. Іванова, яка досліджувала адміністративно-юрисдикційні акти правоохоронних 
органів, зазначає, що правові акти управління можуть бути юридичними документами або 
доказами в юридичному процесі [7, c. 111]. Погоджуємось з думкою вченої, лише додамо, що 
правові акти управління можуть бути доказами тільки в межах адміністративного процесу 
та судочинства, адже правові адміністративні акти спрямовані на встановлення адміністра-
тивно-правових норм або відносин з метою виконання завдань, що покладені державою на 
органи виконавчої влади. 

Також індивідуальний адміністративний акт потрібно відрізняти від процесуальних, 
технічних чи інших документів, які не породжують жодних правових наслідків, оскільки їх 
не можна вважати правовими актами чи індивідуальними адміністративними актами. На-
приклад, протокол про адміністративне правопорушення не можна вважати правовим ак-
том. Таким актом є постанова в справі про адміністративне правопорушення, яка виноситься 
внаслідок розгляду справи про адміністративне правопорушення. Постанова у справі про ад-
міністративне правопорушення є правовим актом індивідуальної дії, оскільки має конкрет-
ний припис, звернений до індивіда [8].

Отже, прикладом індивідуального (персоніфікованого) акта підрозділів ювенальної 
превенції можуть бути: наказ голови Національної поліції або міністра внутрішніх справ 
про нагородження співробітника; постанова про взяття на профілактичний облік дитини та 
заведення обліково-профілактичної справи щодо неї.

За юридичною ознакою ще одним видом адміністративних актів в діяльності юве-
нальних підрозділів є нормативно-правовий акт. У Постанові Верховного Суду України від 
5 лютого 2008 року наводиться таке визначення нормативно-правового акта – це офіційний 
письмовий документ, який породжує певні правові наслідки, спрямований на регулювання 
тих чи інших суспільних відносин і має обов’язковий характер для їх суб’єктів. Відмінність 
індивідуального адміністративного акта від нормативно-правового акта в тому, що він по-
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роджує права й обов’язки тільки в того суб’єкта (чи визначеного цим актом певного кола 
суб’єктів), якому (яким) його адресовано [9].

Водночас вони істотно відрізняються: якщо нормативно-правові акти містять держав-
но-владні приписи загального характеру, то змістом актів застосування норм права є індиві-
дуалізовані (конкретизовані і за суб’єктами, і за їх правами та обов’язками) владні приписи. 
Індивідуальний акт не створює нового права, а лише прикладає наявне право до конкретних 
суспільних відносин [10].

Отже, підсумовуючи вищевказані наукові позиції різних дослідників, можемо ствер-
джувати, що нормативні акти в діяльності підрозділів ювенальної превенції – це акти, що 
характеризуються загальним призначенням, тобто вони не визначають певних осіб або ж 
підрозділ, на які поширюється (покладається)  цей акт. 

У рішенні Вищого адміністративного суду України зазначено, що обов’язковою озна-
кою нормативно-правового акта чи правового акта індивідуальної дії, а також відповідних 
дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень є створення ними юридичних наслідків 
у формі прав, обов’язків, їх зміни чи припинення. Документ, який не тягне за собою виник-
нення юридичних наслідків, не можна вважати правовим актом [11].

Окремі нормативно-правові акти в діяльності ювенальної поліції регламентують 
внутрішньо-організаційну діяльність цього підрозділу поліції (наприклад, наказ МВС від 
09.11.2016 р. № 1179 «Про затвердження правил етичної поведінки поліцейських» [12], на-
каз МВС від 07.11.2018 р. № 893 «Положення  про дисциплінарні комісії в національній 
поліції України» [13] тощо. Варто зазначити, що адміністративні нормативно-правові акти в 
діяльності підрозділів ювенальної превенції слугують  підставою для прийняття інших актів 
управління, як нормативно-правових, так й індивідуальних.

За порядком прийняття виділяють такі акти в діяльності підрозділів ювенальної 
превенції: єдиноначальні, колегіальні, спільні (разом з двома або більше суб’єктами),  за 
узгодженістю з іншим органом чи відомством. Єдиноначальні, в яких право прийняття рі-
шення щодо набуття чинності  нормативно-правового акта від імені органу має одна осо-
ба  (наприклад, наказ начальника ГУНП в області про призначення на посаду начальника 
підрозділу ювенальної превенції відділення поліції). Колегіальні акти, що є результатом ко-
легіального обговорення чи наслідком узгодження між різними, крім Національної поліції, 
суб’єктами управління (наприклад, Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 
р. № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах» [14]) . Окреме місце треба відвести міжвідомчим НПА (наприклад, спільний на-
каз Мінсім’ямолодьспорту України та МВС України від 03.08.2012 року «Про затвердження 
Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію 
державної політики щодо попередження насильства в сім’ї, служб у справах дітей, центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх 
справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї» [15], що є чинним, 
та наказ Мінсоцполітики України та МВС України від 11.01.2016 року «Про затвердження 
Інструкції зі збору та моніторингу статистичної інформації щодо осіб, які постраждали від 
торгівлі людьми», що є чинним) [16].

За дією в часі розрізняють: а) разові (наприклад, рішення про виплату разової 
компенсації); б) строкові – акти, строк дії яких установлений законодавством або в 
самому акті (наприклад, ліцензія на заняття певним видом господарської діяльності);  
в) безстрокові – акти, строк дії яких не встановлений, їх можна застосовувати впродовж 
необмеженого строку, вони діють до того моменту, поки не будуть скасовані в закон-
ному порядку.

За дією в просторі нормативно-правові  акти поділяють на: загальні (ті норматив-
но-правові акти, дія яких поширюється на всі підрозділи ювенальної превенції на території 
всієї держави); спеціальні (ті, нормативно-правові  акти, дія яких поширюється на підрозділи 
територіальних органів або територіальних підрозділів тощо).

Акти адміністративної діяльності підрозділів ювенальної превенції за формою видан-
ня  прийнято поділяти на усні та письмові.

Переважна більшість актів, які застосовуються в діяльності підрозділів ювенальної 
превенції Національної поліції, є в письмовій формі, адже остання дозволяє чітко та в пов-
ному обсязі викласти зміст, а також дає змогу  оскарженню, здійсненню контролю за закон-
ністю адміністративного акта. 

Прикладом одного з основних письмових актів ювенальної поліції є постанова про 
взяття на профілактичний облік дитини та заведення обліково-профілактичної справи.

Усні акти в діяльності підрозділів ювенальної превенції використовуються переважно 
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для забезпечення внутрішньо-організаційної діяльності підрозділу, або ж для вирішення за-
вдань, що не передбачають заповнення адміністративних актів. 

 Акти адміністративної діяльності підрозділів ювенальної превенції за критерієм юри-
дичної форми вираження поділяють на накази, статути, настанови, інструкції, плани діяль-
ності, постанови тощо.

Накази – це відомчі акти, які видаються з метою забезпечення внутрішньо- та зовніш-
ньо-організаційної адміністративної діяльності підрозділів.

Статути – це нормативні акти, на основі яких здійснюються окремі однорідні юри-
дично значущі дії уповноваженими співробітниками. Детальна регламентація відповідної 
діяльності необхідна для забезпечення більш чіткого розуміння особовим складом завдань 
і обов’язків, надійної охорони прав дітей та боротьби з правопорушниками, встановлення 
правових меж та порядку реалізації ними повноважень, взаємодії із іншими органами (під-
розділами) державної влади [6].

Єдиним прикладом статуту в діяльності підрозділів ювенальної превенції є Дисциплі-
нарний Статут Національної Поліції України. 

Він визначає сутність службової дисципліни в Національній поліції України, повно-
важення поліцейських та їхніх керівників з її додержання, види заохочень і дисциплінарних 
стягнень, а також порядок їх застосування та оскарження [17].

Інструкція – це відомчий нормативний акт, який регулює порядок застосування зако-
нодавчих норм  під час виконання повноважень та завдань підрозділами ювенальної превен-
ції Національної поліції. 

Плани діяльності – це акти внутрішньої організаційної діяльності, які визначають си-
стему заходів щодо організації та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей, графіка 
виїзду до сімей, які потрапили у скрутні життєві обставини, за відповідний період, порядок і 
термін їх проведення та виконавців цих заходів [6].

Постанови – це індивідуальні правові акти, що виносяться уповноваженими посадови-
ми особами підрозділів ювенальної превенції для здійснення адміністративно-юрисдикцій-
ної діяльності. Постанова має конкретний припис для особи, стосовно якої вона виноситься. 
Окремим видом НПА в діяльності підрозділів ювенальної превенції є акти-дії (конклюдентні 
акти), які виражаються в усній формі, наприклад, попередження про недопустимість непра-
вомірної поведінки, мають попереджувальний характер та можуть оформлюватись у формі 
доповідної записки або рапорту працівника поліції ювенальної превенції.  

Висновки. На основі виконаного наукового дослідження розглянуто поняття та класифіка-
цію адміністративних актів управління в діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної 
поліції України. Дослідивши праці вчених з питань актів державного управління, за доцільне вва-
жаємо їх класифікувати: за сферою застосування, за юридичною ознакою, за порядком прийняття, 
за формою видання, за критерієм юридичної форми вираження, за дією у часі та просторі. 

Адміністративні акти управління в адміністративній діяльності підрозділів ювеналь-
ної превенції спрямовані на забезпечення та реалізацію норм адміністративного права, а та-
кож можуть бути доказами в межах адміністративного процесу та судочинства.

Залежно від виду адміністративного акта в діяльності підрозділів ювенальної превен-
ції акти характеризують як загального призначення, тобто такі, що не визначають певних 
осіб або ж підрозділ, на які він (акт) поширюється, так і розраховані на одноразове виконан-
ня, тобто їхнє призначення полягає в застосуванні чинних норм права до конкретних осіб.

Системність класифікації цих актів, підстави та особливості їх прийняття  та набуття 
чинності, а головне результат їх впливу мають особливе значення на результати ефективної 
діяльності підрозділів ювенальної превенції.
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ABSTRACT
Karina Pisotska. Concept and classification of administrative management acts in the activities 

of juvenental prevention divisions of the National police of Ukraine. The article considers administrative 
acts of management in the activities of juvenile prevention units of the National Police of Ukraine. 

Analysis of scientific positions of scientists on the classification of management acts the order of 
acceptance, the form of publication, the criterion of the legal form of expression, the action in time and space.

The peculiarities of individual and normative-legal act are revealed 
A number of common and distinctive features of management acts in the activity of juvenile prevention 
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units of the National Police of Ukraine, as well as their purpose and legal properties are characterized. 
Based on the scientific analysis of scientists' research, it is proposed to divide the acts of administrative 

activity of juvenile prevention units according to the criterion of legal form into orders, statutes, guidelines, 
instructions, activity plans, resolutions, as well as oral and written.

It is emphasized that depending on the prevalence of the normative legal act on all territorial bodies of 
the state or only on territorial subdivisions of the region, cities - according to the action in the latter are divided 
into general and special. 

Such acts are analyzed and singled out in the activities of juvenile prevention units in the order of 
adoption as single, collegial, joint (together with two or more entities), in coordination with another body or 
department and the distribution of action in time, as one-time, term and indefinite.

Keywords: management act, administrative act, juvenile prevention, units, police, classification.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПСИХО-ФІЗИЧНОГО СТАНУ КУРСАНТІВ 
ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Психічний стан людини – стан емоційної насиченості, який виникає під впливом певних життє-
вих обставин, стану здоров’я або інших факторів, з якими стикається людина. Під таким станом розумі-
ють: емоцію, ейфорію, тривожність, задоволення-незадоволення, апатію-натхнення, бадьорість-втома 
та інші. У статті використано опис та аналіз як методи наукового дослідження. Матеріалом для дослі-
джень є вітчизняні наукові статті, журнали та публікації дослідників за напрямом діяльності.

Ключові слова: психічний стан, психологічна підготовка, військова психологія, синдром емоцій-
ного вигорання, зарубіжний досвід.

Постановка проблеми. Психічний стан являє собою відображення конкретної ситуа-
ції певної особистості у вигляді стійкого цілісного синдрому. Динаміка психічної діяльності 
виражається у вигляді переживання та ненормальної поведінки цієї особи.

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Досліджен-
ню психологічного стану людини під час різних ситуацій, взаємодіям професійної діяль-
ності та психо-фізичного стану, проблемам особистості, присвятили такі науковці, як  
І. М. Сеченов, І. П. Павлов, А. О. Прохоров, С. О. Ларіонов, П. В. Макаренко, С. П. Гіренко,   
М. Є. Валіулліна, Г. Ш. Габдреєва, В. Д. Менделевич, К. М. Недря, Френк П’юселік, І. С. Вітенко,  
Л. М. Дутка, Л. Я. Зименьковська, військові психологи Г. Д. Луков, К. К. Платонов, М. І. Дья-
ченко, М. Ф. Феденко, М. П. Коробейников, Б. Ц. Бадмаєв, Л. Ф. Железняк, Л. О. Кандибович, 
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