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Принцип політичної нейтральності унеможливлює парт-
нерство курсантів (слухачів) ЗВО системи МВС України з політич-
ними партіями у ході реалізації проектів чи сприяння їх діяльності 
у будь-який спосіб. 

Принцип взаємодії з населенням на засадах партнерства поля-
гає в тісній співпраці з громадськістю під час розроблення та пода-
льшої реалізації проектів, залучення громадськості до участі в них. 

Зазначені принципи мають бути покладені в основу напря-
мків проектної діяльності курсантів (слухачів) ЗВО системи МВС 
України, до яких можна віднести: 

1) проекти, націлені на перетворення в системі Національ-
ної поліції (проекти, які обов’язково мають узгоджуватися з керів-
ництвом Національної поліції та МВС України, бути доцільними, з 
точки зору політики держави); 

2) проекти, націлені на реалізацію певних напрямків підго-
товки у ЗВО системи МВС України (проекти, які курсанти (слухачі) 
мають створювати у ході навчання у ЗВО в межах вивчення окре-
мих навчальних дисциплін); 

3) проекти, спрямовані на виконання завдань, що стоять 
перед Національною поліцією (проекти у правоохоронній сфері та 
у суміжних і пов’язаних із нею сферах); 

4) проекти, спрямовані на вирішення актуальних проблем 
суспільства чи держави (проекти, які спрямовані на цілий ком-
плекс проблем різних сфер діяльності).  

Таким чином, проаналізований метод навчання підвищує 
мотивацію курсанта (слухача) до освоєння теоретичного матеріа-
лу, розвиває дослідницькі вміння та навички і готує його до вико-
нання в подальшому професійних обов’язків. Проектна діяльність 
курсантів (слухачів) ЗВО системи МВС України є перспективним 
напрямком досліджень у сфері організації підготовки кадрів для 
Національної поліції і потребує подальших наукових розробок. 
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тання правового регулювання правоохоронної сфери, що визнача-
ється особливостями її організації. Важливим сьогодні є розуміння 
шляхів взаємодії та координації цих органів і методів контролю з 
боку держави за їх діяльністю.  

Правоохоронна сфера охоплює правоохоронну діяльність, 
правоохоронні органи, відповідні правовідносини, принципи та 
взаємозв’язок між ними. Оскільки правоохоронний орган – це 
юрисдикційний орган, уповноважений державою виконувати в 
установленому законом порядку функції або завдання з охорони 
права, охорони правопорядку, розслідування або запобігання по-
рушенням права, відновлення порушеного права, захисту націона-
льної безпеки, підтримання правопорядку, забезпечення стану 
законності. Суб’єкти правоохоронної сфери вступають у правоохо-
ронні відносини, здійснюють правоохоронну діяльність, спрямо-
вану на досягнення мети правоохоронної системи. Таким чином, 
правоохоронні відносини є самостійним елементом правоохорон-
ної системи, специфіка яких полягає в тому, що вони спрямовані 
на охорону всіх видів суспільних відносин та на відновлення або 
захист порушеного законного права. 

Виходячи із положень Закону України «Про державний за-
хист працівників суду і правоохоронних органів», можна ствер-
джувати, що правоохоронними органами є не лише державні ор-
гани. Відповідно до зазначеного Закону до таких органів відносять 
органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Війсь-
кової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національ-
не антикорупційне бюро України, органи охорони державного ко-
рдону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання пока-
рань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, 
рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійс-
нюють правозастосовні або правоохоронні функції1.  

Під визначенням «інші органи, як здійснюють правозасто-
совні та правоохоронні функції» можна розуміти також недержав-
ні громадські організації та об’єднання. Тому сьогодні це законо-
давче визначення є застарілим і потребує зміни та вдосконалення. 
Підтвердженням цього є втілення в життя на початку 2017 року 
Консультативної місії Європейського Союзу та Національної полі-
ції України спільного пілотного проекту на базі Бориспільського 
ВП ГУНП в Київські й області, який об’єднав функції оперативни-
ків та слідчих під єдине підпорядкування. Експеримент було за-

                                                 
1 Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : 

Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3781-XII. Відомості Верховної Ради 
України. 1994. № 11. Ст. 50. 
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проваджено для того, щоб знайти оптимальний баланс між інсти-
тутом слідчих та інститутом детективів. За словами Голови Націо-
нальної поліції України Сергія Князєва, досвіду, отриманого під 
час проведення експерименту на базі одного підрозділу, не доста-
тньо. Тож було прийнято рішення про запровадження проекту 
«Поліцейських детективів» у восьми регіонах України: Київській, 
Запорізькій, Львівській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківсь-
кій та Хмельницькій областях1. 

В свою чергу, потрібно врахувати положення ст. 5 Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяльність», де сказано, що 
правоохоронними органами є підрозділи, які здійснюють опера-
тивно-розшукову діяльність: у Національній поліції – підрозділи 
кримінальної та спеціальної поліції; Державному бюро розсліду-
вань – внутрішньої безпеки, забезпечення особистої безпеки; Слу-
жбі безпеки України – контррозвідкою, військовою контррозвід-
кою, захисту національної державності, спеціальними підрозділа-
ми по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, опера-
тивно-технічними, внутрішньої безпеки, оперативного докумен-
тування, боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінально-
го судочинства та працівників правоохоронних органів; Службі 
зовнішньої розвідки України – агентурної розвідки, оперативно-
технічними, власної безпеки; Державній прикордонній службі 
України – розвідувальним органом спеціально уповноваженого 
центрального органу виконавчої влади у справах охорони держа-
вного кордону (агентурної розвідки, оперативно-технічним, влас-
ної безпеки), оперативно-розшуковими підрозділами відповідно 
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої вла-
ди у справах охорони державного кордону та його територіальних 
органів, підрозділами з охорони державного кордону органів охо-
рони державного кордону та Морської охорони, забезпечення вну-
трішньої безпеки, забезпечення власної безпеки, оперативного 
документування та оперативно-технічними; управлінні державної 
охорони – підрозділом оперативного забезпечення охорони ви-
ключно з метою забезпечення безпеки осіб та об'єктів, щодо яких 
здійснюється державна охорона; органах доходів і зборів – опера-
тивними підрозділами податкової міліції та підрозділами, які ве-
дуть боротьбу з контрабандою; органах і установах виконання 
покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-
виконавчої служби України; розвідувальному органі Міністерства 

                                                 
1 У восьми регіонах України впроваджені пілотні проекти поліцейських 

детективів, – Сергій Князєв. Національна поліція України : [сайт]. URL: 
http://old.npu.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/2171026. 
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оборони України – оперативними, оперативно-технічними, влас-
ної безпеки; Національному антикорупційному бюро України – 
детективів, оперативно-технічними, внутрішнього контролю1 . 

Для всіх зазначених правоохоронних органів характерні 
специфічні ознаки, які відрізняють їх від інших державних органів 
і недержавних правоохоронних структур. Ці ознаки і визначають 
особливості організації діяльності правоохоронної сфери, вони 
дозволяють чітко визначити місце правоохоронних органів серед 
інших правоохоронних організацій стосовно компетенції та відпо-
відальності за вирішення поставлених перед ними завдань для 
недопущення змішування компетенцій між ними.  

В країнах Європи існує інша градація органів, які входять до 
складу правоохоронної сфери. Якщо в Україні система цих органів 
презентує виконавчу гілку влади та фінансується з єдиного 
центру – Державного бюджету України, то за кордоном розподіл 
сучасних правоохоронних органів відбувається на центральному і 
місцевому рівнях. У свою чергу, центральні правоохоронні органи 
мають військовий та цивільний характер. Перші створюють як 
озброєні підрозділи для підтримки внутрішнього порядку, другі – 
як органи місцевої адміністрації. В Україні також намагалися піти 
цим шляхом, навіть було запущено пілотний проект муніципаль-
ної поліції у м. Києві, Вінницькій, Житомирській та інших облас-
тях, але, на жаль, з інтенсивним розвитком реформування ця 
спроба не знайшла належної підтримки. 
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