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стверджують, що поліція не повинна бути присутня у школах, а 
лише повинна залучатися, як крайній захід. В 2016 році робоча 
група Організації Об’єднаних Націй також закликала звільнити 
поліцейських у школах. 
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Охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства 
і держави передбачені п. 2 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Націо-
нальну поліцію». У статті 7 цього закону відповідно передбачено 
«Дотримання прав і свобод людини», а саме: під час виконання 
своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод люди-
ни, гарантованих Конституцією та законами України, а також 
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, і сприяє їх реалізації. Вимо-
гою сьогодення є знання працівниками поліції не лише націона-
льних нормативно-правових актів та їх правильного застосування 
на внутрішньодержавному рівні, а й міжнародно-правових доку-
ментів, що стосуються діяльності правоохоронних органів та рег-
ламентують права осіб [2]. Тенденція зростання рівня злочиннос-
ті, корумпованості, групових і масових протиправних проявів, 
соціальної напруженості, ускладнення оперативно-службових 
завдань, які вирішуються правоохоронними органами України, 
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зумовлює підвищення вимог до особистісних якостей фахівців 
правоохоронної сфери. 

Органи Національної поліції України здійснюють адміністра-
тивну, профілактичну, оперативно-розшукову, виконавчу й охо-
ронну функції. Адміністративна функція посідає перше місце, тому 
що є найбільш значною й великою за обсягом, до її реалізації залу-
чена більшість працівників органів поліції. Вона здійснюється за 
допомогою адміністративно-правових засобів й спрямована, перш 
за все, на охорону громадського порядку, забезпечення громадсь-
кої безпеки. Особливе значення має надаватись профілактичній 
діяльності, яка полягає у створенні максимально сприятливих умов 
щодо підтримки та забезпечення гарантій правомірної поведінки 
громадян, виявлення причин, умов вчинення правопорушень та їх 
нейтралізації. Ця складова, насамперед, залежить від ефективності 
системи професійної підготовки. Від професійної підготовленості 
працівників поліції залежить правильне вирішення та ефективне 
виконання поставлених перед ними задач [2, с. 120]. 

Важливим інструментом забезпечення прав людини в діяльно-
сті поліції є громадські ради при Головному управлінні Національ-
ної поліції, Управління Національної поліції. За правовим статусом 
це консультативно-дорадчі органи, які надають консультативно-
методичну допомогу Національній поліції ГУНП (УНП) у реаліза-
ції завдань відомства щодо дотримання прав людини, здійснюють 
громадський контроль за дотриманням прав людини та діяльніс-
тю поліції [3, с. 79]. 

Підсумовуючи, слід відзначити, що необхідно врегулювати 
нормативно-правову базу в частині чіткого визначення повнова-
жень поліції, задля недопущення будь-яких посягань та повно-
цінного захисту громадян працівниками поліції. Оскільки пови-
нен бути ефективний механізм, що забезпечить захист громадя-
нина у будь-якій ситуації та буде притягнуто до відповідальності 
тих осіб, що порушили закон. У цьому аспекті необхідно зазначи-
ти про врегулювання нормативної бази органу суду, прокуратури 
та інших правоохоронних органів на забезпечення повноцінної 
процедури притягнення до відповідальності осіб. Оскільки досить 
часто відбуваються факти, що протидіють виконанню законних 
функцій працівників поліції з боку органів прокуратури. Або ж 
упереджене ставлення з боку органів суду щодо розгляду матеріалів 
надійшовши з поліції, в частині різних необ’єктивних зауважень, 
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що принижує гідність працівника поліції та принижує імідж ор-
гану що стоїть на захисті Закону [1, с. 94]. 

Варто звернути увагу і на той факт, що змінюються часи, 
злочинці набувають професіоналізму, широко використовують 
досягнення науки й техніки, спеціальні засоби та канали зв’язку, 
системний підхід до підготовки злочинів і тому працівникам пра-
воохоронних органів складніше виявляти, а також встановлювати 
осіб, що їх вчинили. Іноді норми нормативно-правових актів не 
дають реальної можливості виявляти й припиняти злочинну дія-
льність, а в деяких випадках і перешкоджають цьому. Усе це 
тільки сприяє злочинцям. Згідно з останніми результатами ви-
вчення громадської думки, українські громадяни вже помітили 
позитивні зміни в роботі правоохоронців. 

Водночас Національна поліція України у своїй діяльності по-
требує активної громадської підтримки. 
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ДО ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНО-НОРМАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 
КУРСАНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ 

Вивчення проблеми нормативної поведінки курсантів закла-
дів вищої освіти МВС України зі специфічними умовами навчан-
ня є актуальною, оскільки реформування органів внутрішніх 
справ, створення поліції зумовило трансформацію професійних, 


