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ABSTRACT 

Vadym Fursa. On the functioning of the «System of emergency assistance to the population 
on a single telephone number 112»: foreign experience and opportunities for its use in Ukraine. The 
article analyzes the positive foreign experience of the emergency assistance system to the single 
telephone number 112. 

It has been established that the main purpose of implementing the system of emergency assistance 
to the single telephone number 112 in Ukraine is to provide timely assistance to European level with the 
ability to communicate in foreign languages, prompt involvement of necessary emergency services, 
which is a decisive factor in providing assistance, emergency response. 

The study examines the structure of emergency response centers and their main powers. The main 
function of any emergency response center is to receive calls to the emergency number 112 and to refer 
the relevant units to assist the applicant or other persons who find themselves in an emergency. The 
functions of regional centers also include providing information to the public on issues that are not 
classified as emergency. 

The article also considers the issues of training employees who receive calls to the single 
emergency number 112, their interaction with each other during the performance of duties at emergency 
response centers, as well as their interaction with employees who directly provide assistance to scene. It is 

established that the training of operators who organize the rescue operation is carried out at the police 
academy. An appropriate operator training center has been set up for their training at the academy. 

According to the results of the study, it is concluded that the use of positive foreign experience 
allows to quickly and effectively achieve international standards of emergency care. 

Keywords: systems of emergency assistance to the population by a single telephone number 112, 
emergency response centers, emergency situation, emergency situation, rescue services. 
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ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ 
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ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

 
У статті досліджено профілактичну та превентивну діяльність, що здійснюється 

працівниками Національної поліції України. Зокрема, детально проаналізовано чинне 
законодавство щодо проведення зазначених заходів. Надано їх визначення та розмежовано межі 
використання цієї  термінології, зважаючи на те що в положеннях чинного законодавства, що 
визначають адміністративну діяльність Національної поліції, відсутнє чітке розуміння поняття 
превентивної діяльності та профілактичної діяльності, й відповідно превентивних та 
профілактичних заходів. Зокрема, в  одних випадках вказані поняття ототожнюються, а в інших – 
розглядаються як різні види діяльності поліції. 
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Постановка проблеми. В умовах сьогодення одним з основних та пріоритетних 

завдань Національної поліції України є охорона прав і свобод людини, що відповідно 

зазначено в ст. 2 Закону України «Про Національну поліцію» [1]. Можна говорити про 

те, що реалізація вказаного завдання проявляється як під час безпосереднього розкриття 

вже скоєних правопорушень, так і під час діяльності, яка відповідно спрямована на їх 

випередження. Ба більше, зараз серед практиків та науковців актуальною є теза про те, 

що саме діяльність профілактичного/превентивного характеру є найбільш ефективним 

способом зняття загостреної кримінальної напруженості. Бо, як відомо, «перемогти» 

злочинність поки людство не може, однак контролювати її та діяти на випередження 

цілком можливо, головне, мати для цього ефективні інструменти.  

Науковець І. Фелік,  на нашу думку, справедливо говорить про те, що в 
демократичному суспільстві, заснованому на верховенстві права, однією з основних 

цілей новоствореного, внаслідок евроінтеграційних процесів, правоохоронного органу – 

Національної поліції  України має бути саме запобігання злочинності [2, с. 314]. 

Зміщення акценту з власне боротьби зі злочинністю на профілактику злочинів і 

правопорушень, зазначає О. Бандурка, цілком відповідає логіці демократії, розбудова 

якої в Україні є одним з основних завдань сьогодення для нашої держави. Та й відомий 

афоризм «хворобу дешевше попередити, ніж лікувати» є цілком справедливим і щодо 

злочинності – однієї з найбільш тяжких соціальних проблем [3, с. 115].  

Зазначені тенденції щодо актуальності заходів, спрямованих на випередження 

злочинності, знайшли свій прояв і в нормах чинного Закону «Про Національну поліцію», 

наприклад, в ст. 23 «Основні повноваження поліції» в першому ж пункті зазначається, 
що поліція відповідно до покладених на неї завдань здійснює превентивну та 

профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень [1].  

При цьому наголосимо, що в положеннях чинного законодавства, що визначають 

адміністративну діяльність Національної поліції, відсутнє чітке розуміння поняття 

превентивної діяльності та профілактичної діяльності, й відповідно превентивних та 

профілактичних заходів. Зокрема, в  одних випадках вказані поняття ототожнюються, а в 

інших – розглядаються як різні види діяльності поліції. Наприклад, в Положенні про 

Департамент патрульної поліції законодавець використовує зазначені поняття як 

нетотожні. В описі функцій Департаменту патрульної поліції зазначається, що він 

провадить превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню 

правопорушень [4]. А в наказі Міністерства внутрішніх справ № 650 від 28.07.2017 року 

«Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції» 
законодавець, надаючи тлумачення термінам, використовує дефініцію «превентивна 

(профілактична) робота ДОП», тим самим по суті ототожнюючи слова «превентивний» та 

«профілактичний» [5]. До того ж у зазначеній Інструкції використовується термін 

«превентивний облік», під яким розуміється комплекс організаційно-практичних заходів у 

діяльності ДОП із запобігання вчиненню, фіксації та припинення правопорушень, 

контролю за поведінкою осіб з метою недопущення повторного вчинення ними 

правопорушень, дотриманням установлених законодавством тимчасових обмежень та 

виконанням покладених зобов‘язань.. А в Інструкції з організації роботи підрозділів 

ювенальної превенції Національної поліції України, яка затверджена наказом МВС № 1044 

від 19.12.2017, використовується термін «профілактичний облік» щодо дітей: йдеться про 

комплекс заходів щодо взяття на облік, наповнення та підтримання в актуальному стані 
баз даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, стосовно дітей, щодо яких 

здійснюється профілактична робота [6]. 

Викладені міркування дозволяють зробити висновок, що законодавець оперує 

словами «профілактичний» та «превентивний» по-різному, інколи ототожнюючи їх, а 

подекуди ні. Це все призвело до того, що говорячи про заходи, спрямовані на 

попередження злочинності науковці та практики поліції використовують не лише 

терміни «профілактичні заходи» та «превентивні заходи», а й наприклад такі дефініції, 

як «оперативна-профілактичні заходи», «цільові заходи», «профілактичне 

відпрацювання», «цільова операція», «профілактична операція», «заходи щодо 

профілактики» тощо. Використання зазначених термінів, ймовірно, можна пояснити 

наявністю наказу МВС України «Про вдосконалення організації і порядку проведення 

цільових оперативно-профілактичних операцій та комплексних оперативно-
профілактичних відпрацювань» № 496дск від 16 травня 2003 року, в якому законодавець 

регулював такі поняття, як цільова оперативно-профілактична операція та комплексне 
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оперативно-профілактичне відпрацювання. Однак сьогодні він вже не чинний, а діє 

наказ Національної поліції України № 1377 від 27.12.2016 «Про затвердження Порядку 

організації профілактичних заходів», в якому використовується лише термін 

«профілактичні заходи» й відповідно нормативно регулюється лише проведення 

поліцейськими профілактичних заходів.  

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Окремі 

аспекти профілактичної діяльності Національної поліції України досліджували вчені, як-

от: В. Авер‘янов, О. Бандурка, О. Безпалова, В. Бабакін, О. Джафарова, І. Голосніченко, 

В. Грохольський, Є. Додін, Р. Ігонін, М. Ковалів, Т. Коломоєць, В. Колпаков, А. Комзюк, 

Я. Кондратьєв, О. Кузьменко, А. Лещуха, Н. Нижник, В. Ортинський, О. Остапенко, 

П. Рабінович, О. Рябченко, В. Шамрай, Х. Ярмакі та багато інших. Однак на сьогодні 
відсутні актуальні комплексні дослідження щодо превентивних та профілактичних 

заходів, які здійснюються підрозділами Національної поліції України, та їх 

розмежування.  

Мета статті – аналіз превентивних заходів та профілактичних заходів в діяльності 

Національної поліції України крізь призму сучасного законодавства, їх розмежування та 

надання визначень.   

Виклад основного матеріалу. Небезпідставно поліцейська превенція вже не 

перший рік вважається своєрідною ахіллесовою п‘ятою науки адміністративного права, 

а навколо термінів «превентивна діяльність», «превентивні заходи» не вщухає наукова 

полеміка. Це насамперед можна пояснити тим, що зазначене поняття в обігу з‘явилося 

лише з ухваленням Закону України «Про Національну поліцію», в якому вперше й була 
використана  вищевказана термінологія.  

Словосполучення «превентивна діяльність» походить від слова «превенція», 

яке має іншомовне походження. Термін «превенція» широко використовується як в 

науці адміністративного права, так і сучасними вченими-кримінологами та 

теоретиками кримінального права, хоча він не поширений та не закріплений в 

українському законодавстві. 

 Якщо звернутися до значення слова «превенція» (від лат. рrevention), то автори  

юридичного словника зазначають, що це попередження, запобігання. А в теорії 

кримінального та кримінально-виконавчого права, кримінології він вживається  як 

синонім терміна запобігання злочинності [7, c. 58].  Превентивний – запобіжний, той що 

випереджає дії суперника, говорить сучасний словник іншомовних слів [8, с. 556]. А у 

«Великому тлумачному словнику сучасної української мови», зазначає А. Погребиська, 
превенція розглядається як запобігання злочинам, а в аналогічному тлумачному 

словнику української мови слово превентивний трактується, як попередження чогось, 

запобігання чомусь [9, с. 82].  

Зважаючи на це, можна говорити, що термін «превенція» подекуди 

використовується у науці як абсолютний синонім терміна «попередження злочинності». 

Зі свого боку, як синонім терміна «попередження злочинності» використовуються 

термін «профілактика злочинності». Зокрема, юридичний словник нам говорить про те, 

що профілактика злочинності – це система державних та громадських заходів, 

спрямованих на виявлення, усунення та нейтралізацію причин та умов злочинності. 

Зазначений термін, як правило, використовують поруч з термінами «запобігання», 

«попередження» [7, с. 184]. 
Вищезазначене дозволяє нам стверджувати, що словникове тлумачення таких 

термінів, як «превенція», «попередження» та «профілактика»  розуміються як 

синонімічні. І тут, з огляду на мету цієї статті, перед нами постає питання, а чи доцільно 

розглядати терміни «превентивні заходи» та «профілактичні заходи» як синонімічні 

поняття, розуміючи під ними певну попереджувальну діяльність, яка здійснюються 

підрозділами Національної поліції України.  

Превентивна діяльність здійснюється поліцейськими в процесі профілактики та 

запобігання вчиненню правопорушень, зазначає К. Шкарупа, під час реалізації 

профілактичного контролю стосовно додержання вимог законів та інших нормативно-

правових актів щодо дітей, забезпечення безпеки дорожнього руху, охорони прав і 

свобод людини, інтересів суспільства й держави, протидії злочинності, організації 

роботи дозвільної системи, запобігання та припинення насильства в сім‘ї тощо [10]. 
Зазначену думку поділяє й Я. Посохова та зазначає, що перелік превентивних заходів 

поліцією на цьому не обмежується, а він є доволі невичерпним та необмеженим [11].  
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Отже, по суті, ці дослідники ототожнюють профілактичні та превентивні заходи в 

діяльності поліції.  

При цьому, якщо звернутися до наукових доробок науковців, то можна зробити 

висновок, що одне з найпопулярніших визначень дефініції «превентивні поліцейські 

заходи» надають дослідники О. Бандурка, О. Безпалова, О. Джафарова, розуміючи під 

ними дію або комплекс дій, що обмежують певні права і свободи людини, використання 

яких не завжди пов‘язане з протиправною поведінкою конкретних осіб, застосовуються 

відповідно до закону для забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень із 

дотриманням встановлених законом вимог [12, с. 114].   

Ця позиція, яку ми поділяємо, ґрунтується на нормах чинного законодавства. 

Закон України «Про Національну поліції», а саме ст. 31 надає вичерпний перелік 
превентивних заходів, які може застосовувати поліція. До них належать: перевірка 

документів осіб; опитування осіб; поверхнева перевірка і огляд; зупинення 

транспортного засобу; вимога залишити місця обмеження доступу  до визначеної 

території; обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного 

володіння річчю; проникнення до житла чи іншого володіння особи; перевірка 

дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ; застосування 

технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, 

відеозапису; перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, 

які перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб; 

поліцейське піклування [1].  

Зважаючи на це, на нашу думку, превентивні заходи в діяльності Національної 
поліції  – це чітко визначені в законі дії чи комплекс дій поліцейського, які 

застосовуються відповідно до чинного законодавства для забезпечення виконання 

покладених на поліцію повноважень із дотриманням встановлених законом вимог, які 

обмежують певні права і свободи людини й використання яких не завжди пов‘язане з 

протиправною поведінкою конкретних осіб.  

Що ж до профілактичних заходів в діяльності Національної поліції України, то 

це більш широке поняття, а зазначені заходи не є вичерпними. Пояснимо свою думку 

більш детально.  

Наприклад, якщо звернутися до чинних нормативно-правових актів, можна 

стверджувати, що профілактична робота дільничного офіцера поліції – це процес 

здійснення практичних профілактичних заходів індивідуального та загального 

характеру, перелік яких визначено наказом, що регулює діяльність дільничних 
офіцерів поліції. До індивідуальних профілактичних заходів належить комплекс 

індивідуального впливу на свідомість і поведінку осіб, а до загальних – система 

організаційних, правових і виховних заходів, спрямованих на попередження та 

усунення причин та умов, що сприяють учиненню правопорушень [5]. Тобто на 

дільничних офіцерів поліції покладені повноваження щодо проведення 

профілактичних заходів доволі різного характеру, при цьому їх перелік не є 

вичерпним, а основна мета попередження правопорушень.  

Профілактичні заходи – це дії поліції, спрямовані на недопущення 

правопорушень та запобігання їх учинення, ліквідацію їх причин та умов, що їх 

викликають – йдеться в наказі НПУ № 1377 від 27.12.2016 р. «Про затвердження 

Порядку  організації проведення профілактичних заходів». Саме спираючись на 
зазначений Наказ, апарат Національної поліції України надає доручення та накази на 

проведення доволі різноманітних профілактичних заходів. Наприклад, 08.06.2018 

заступник голови Національної поліції України – керівник патрульної поліції видав 

доручення «Про заходи профілактики скоєння дорожньо-транспортних пригод», в 

якому прописаний широкий спектр профілактичних заходів, що повинні були 

провести поліцейські в обумовлений період та надати звіт. Подібних доручень 

щорічно видається не один десяток і аналізувати усі вважаємо не доцільним в межах 

цієї статті, а лише зазначимо, що кожне з них має на меті недопущення/попередження 

тих чи інших видів правопорушень та містить в собі перелік профілактичних заходів, 

який не є вичерпним.  

Висновки. Викладені міркування дозволяють зробити висновок, що 

превентивні заходи поліції та профілактичні заходи поліції – це різні поняття. 
Превентивні заходи – це більш вузьке поняття, під яким відповідно розуміється  чітко 

визначені у законі дії чи комплекс дій поліцейського, що застосовуються відповідно до 
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чинного законодавства для забезпечення виконання покладених на поліцію 

повноважень із дотриманням встановлених законом вимог, які обмежують певні права 

і свободи людини й використання яких не завжди пов‘язане з протиправною 

поведінкою конкретних осіб. Зі свого боку, профілактичні заходи –  це дії поліції, 

спрямовані на недопущення правопорушень та запобігання їх учинення, ліквідацію їх 

причин та умов, що їх викликають.  

Отже, говорячи про будь які заходи профілактичного характеру, які вживаються 

поліцейськими з метою недопущення/попередження будь-яких видів правопорушень, 

доцільно використовувати саме термін «профілактичні заходи», а термін «превентивні 

заходи» використовувати лише тоді, коли йдеться про заходи, що передбачені Законом 

України «Про Національну поліцію». 
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ABSTRACT 

Dmytro Tsurkalenko. On the expenditure of distinctioning the concepts of «preventive 
measures» and «preventive measures» in the activities of the National police of Ukraine. The 
article emphasizes that today one of the main vectors of the National Police 'businesses are aimed at 
preventing offenses, the so-called preventive or preventive activity. In view of this, the terms 
«preventive activity» and «preventive activity» were investigated in detail, which is carried out by 
the employees of the National Police of Ukraine. And the purpose of the article is an analysis of 
preventive measures and preventive measures in the activities of the National Police of Ukraine 

through the prism of modern legislation, retreating and providing definitions. Thus, having analyzed 
the current legislation and scientific revision of modern scientists, the author provides author's 
definitions of these terms. 

Preventive measures This is a narrower concept under which it is understood clearly defined in 
the Law or Complex of Police Actions applicable in accordance with the current legislation to ensure the 
implementation of the requirements that restrict certain rights and freedoms of man and the use of which 
do not is always associated with an unlawful behavior of specific individuals. In turn, preventive 
measures are the actions of the police aimed at preventing the offenses and preventing their teaching, 

eliminating their reasons and conditions that cause them. 
And concluded that speaking of any prevention measures that are used by policemen to prevent / 

prevent any kind of offenses it is expedient to use the very term «preventive measures», and the term 
«preventive measures» is used only in case when it comes to events provided by the Law of Ukraine «On 
National Police». Because, preventive police and prophylactic measures of the police are different 
concepts. And in its daily activities, representatives of the National Police of Ukraine must use them 
appropriate and not confused with each other. Given the fact that this can complicate the daily police 
officer directed to crime prevention. 

Keywords: preventive activity, preventive activity, crime prevention, preventive 
measures of police, preventive measures, crime prevention, preventive operation, preventive 

measures. 

 

 

 

 


