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общих	 и	 специальных	 норм;	 связи	 отсылочных	 норм;	 связи	 близких	 по	 содержанию,	
одновидовых	норм.	

4.	Телеологический	способ	толкования	норм	права	проявляется	в	том,	что	уяснение	смысла	
нормы	 права	 осуществляется	 путем	 понимания	 целей	 ее	 издания.	 Он	 позволяет	 установить	
содержание	нормы	права,	основываясь	на	воле	законодателя.	

Таким	 образом,	 алгоритм	 толкования	 норм	 права,	 который	 должны	 усвоить	 будущие	
специалисты	 правоохранительных	 органов	 Украины	 может	 быть	 представлен	 следующей	
схемой:	 языковое	 толкование	 =>	 логическое	 толкование	 =>	 системное	 толкование	 =>	
телеологическое	толкование.	
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ТА УКРАЇНІ 

Історія	правоохоронних	органів	сягає	вже	ста	років.	Появу	правоохоронців	пов’язують	із	1917	
роком,	коли	Україна	вперше	від	часів	гетьмана	Івана	Мазепи	відновила	свою	автономію.	Поліція,	
які	існувала	раніше	була	замінена	на	«народну	міліцію».	Близько	XVІІ–XX	століть	правоохоронні	
органи	 були	 створені	 з	 метою	 забезпечення	 безпеки	 в	 державі,	 конституційного	 ладу.	
Правоохоронці	 формувались	 з	 чітким	 розподілом	 функцій,	 а	 саме	 ділились	 на:	 органи	 служби	
держаної	 безпеки,	 жандармерія,	 прокуратура	 та	 поліція,	 система	 судів	 загальної	 юрисдикції.	
Упродовж	 1917–1921	 рр.	 на	 теренах	 сучасної	 України	 було	 створено	 такі	 вітчизняні	
правоохоронні	органи,	як	жандармерія,	варта	Гетьманату,	народна	міліція	Директорії,	розвідка,	
контррозвідка,	 прокураторія,	 органи	 безпеки	 Директорії,	 інші	 спеціальні	 служби,	 основні	
завдання	яких	–	боротьба	зі	злочинністю,	забезпечення	правопорядку	та	правомірної	поведінки	
в	державі.	Основні	завдання	правоохоронних	органів	за	радянської	доби	були	такі:	дотримання	
соціалістичної	 законності,	 забезпечення	 централізму	 влади,	 охорона	 громадської	 безпеки	 та	
громадського	порядку,	дотримання	прав	і	свобод	людини	і	громадянина,	зокрема	права	на	життя	
і	 здоров’я,	 запобігання	 розвитку	 безпритульності	 тощо.	 До	 основних	 правоохоронних	 органів	
цього	періоду	слід	віднести	міліцію,	а	також	прокуратуру.	

З	моменту	ухвалення	Декларації	про	державний	суверенітет	України	від	16	липня	1990	року,	
Акта	 незалежності	 України	 від	 24	 серпня	 1991	 року	 та	 становлення	 і	 розвитку	 України,	 як	
незалежної	 держави	 правоохоронні	 органи	 зазнали	 кардинального	 реформування.	 Витоками	
нормативно-правового	 закріплення	 статусу	 правоохоронних	 органів	 за	 часів	 незалежності	
України	 є	 Конституція	 України,	 Закони	 України	 «Про	 міністерства	 і	 державні	 комітети	
Української	 РСР»,	 «Про	 прокуратуру»,	 «Про	 міліцію»,	 «Про	 оперативно-розшукову	 діяльність»,	
«Про	 Службу	 безпеки	 України»	 та	 інші.	 Маємо	 наголосити	 на	 істотних	 змінах	 у	 завданнях	
правоохоронних	органів,	до	яких	належить	забезпечення	законності,	гуманізму,	поваги	до	особи,	
соціальної	 справедливості,	 рівності,	 гласності	 та	 позапартійності.	 У	 період	 1991–1994	 рр.	 на	
підставі	 законів	 «Про	 статус	 суддів»	 від	 15	 грудня	 1992	 р.,	 «Про	 органи	 суддівського	
самоврядування»	 від	 2	 лютого	 1994	 р.	 дещо	 розширилися	 функції	 судів	 і	 посилилася	
незалежність	 суддів.	 Діяльність	 розвитку	 правоохоронних	 органів	 розглядали	 такі	 вчені,	 як	
А.	Куліш,	 А.	Пришко	 Р.	Бараннік	 П.	Онопенко.	 Проте	 аналізуючи	 історичні	 надбання	 –	 культуру	
первісних	 общинних	 утворень	 і	 племен,	 можна	 стверджувати,	 що	 в	 додержавний	 період	 у	
зародкових	формах	існували	елементи	інституту	правоохоронних	органів,	оскільки	додержання	
первісних	традиційних	норм,	різного	роду	табу	(заборон)	було	аксіомою	для	всіх	членів	роду	та	
племені.	 Невиконання	 усталених	 правил	 поведінки	 мало	 логічний	 наслідок	 –	 засудження	 та	
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покарання	 порушників	 віри	 й	 звичаїв.	 Отже,	 діяння,	 розшук	 особи,	 яка	 його	 вчинила,	 та	 її	
покарання	у	прямому	й	переносному	розумінні	повсякчас	супроводжували	життєдіяльність	будь-
якого	 суспільства.	 Тому	 цілком	 логічним	 є	 твердження	 про	 існування	 прототипів	 сучасних	
правоохоронних	 органів	 у	 додержавному	 суспільстві.	 Звернувшись	 до	 сьогодення,	 слід	
відзначити,	що	однією	з	найважливіших	умов	позитивних	зрушень	у	цій	справі	є	забезпечення	
глибокого	 довіри	 народу	 до	 своєї	 міліції.	 А	 цього	 можна	 домогтися,	 якщо	 в	 службу	 охорони	
порядку	увіллються	нові	ряди	воістину	порядних,	сміливих,	освічених	людей.	У	підготовці	таких	
кадрів	 незамінну	 роль	 покликана	 зіграти	 Академія	 міліції	 МВС	 республіки.	 Навесні	 2014	 року	
серед	 експертів	 почалися	 розмови	 стосовно	 проведення	 реформ	 у	 силовому	 блоці.	 Після	
проведення	 виборів	 нової	 влади	 та	 формування	 складу	 законодавчих	 та	 виконавчих	 органів	
почався	процес	складних	реформ,	метою	яких	було	викорінення	корупції	та	беззаконня	з	судової	
та	правоохоронної	систем.	

Для	 проведення	 якісних	 реформ	 владою	 прийнято	 рішення	 використати	 успішний	 досвід	
закордонних	 партнерів.	 Саме	 з	 цією	 метою	 Кабінет	 Міністрів	 України	 призначив	 Еку	 Згуладзе	
першим	заступником	міністра	внутрішніх	справ,	що	зіграло	значну	роль	в	створенні	 і	розвитку	
української	 поліції.	 Згуладзе	 була	 заступником	міністра	 внутрішніх	 справ	 Грузії	 з	2005	до	2012	
року	в	часи	президента	Міхеїла	Саакашвілі	й	на	цій	посаді	брала	активну	участь	у	радикальному	
реформуванні	 грузинських	 органів	 внутрішніх	 справ.	 Восени	 того	 ж	 року	 мністр	 внутрішніх	
справ	 Арсен	 Аваков	 представив	 концепт	 майбутньої	 реформи	 Міністерства	 внутрішніх	 справ,	 в	
якій	 передбачалось	 створення	 Національної	 поліції	 як	 центрального	 органу	 виконавчої	 влади.	
Впродовж	2014–2015	років	йшла	активна	робота	над	законом,	який	регулював	би	роботу	поліції.	
Таких	 законів	 було	 підготовлено	 два,	 від	 президента	 та	 від	 уряду.	 Урядовий	 законопроект	
отримав	 назву	 «Про	 Національну	 поліцію»,	 а	 його	 альтернатива	 підготовлена	
пропрезидентською	більшістю	«Про	поліцію	і	поліцейську	діяльність».	

21	 травня	 2015	 року	 Верховна	 Рада	 України	 підтримала	 в	 першому	 читанні	 законопроект	
№	2822	 «Про	 Національну	 поліцію»,	 за	 відповідне	 рішення	 проголосували	 284	 народних	
депутатів	при	226	мінімально	необхідних,	а	2	липня	2015	року	проголосувала	за	законопроект	в	
другому	читанні,	«За»	проголосували	278	народних	депутатів.	4	серпня	2015	Президент	України	
підписав	 цей	 закон,	 а	 вже	 6	 серпня	 закон	 був	 опублікований	 в	 парламентській	 газеті	 «Голос	
України».	 Закон	 набув	 чинності	 через	 три	 місяці	 з	 дня,	 наступного	 після	 дня	 публікації,	 тобто		
7	листопада	2015,	окрім	патрульної	поліції	Києва,	для	якої	цей	закон	набув	чинності	в	день	його	
публікації,	та	патрульної	поліції.	Згодом	Президент	встановив	4	серпня,	день	коли	він	підписав	
закон	«Про	Національну	поліцію»,	Днем	Національної	поліції	України.	

Підвищенню	 ефективності	 боротьби	 з	 протиправними	 явищами	 можуть	 сприяти	
впровадження	 в	 практику	 кращих	 світових	 зразків	 професійної	 діяльності,	 налагодження	
всебічного	взаємодії	між	відповідними	службами,	ширша	опора	на	можливості	самого	населення,	
розвиток	форм	гласності.		
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ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 
СПІВРОБІТНИКІВ ПОЛІЦІЇ 

11	 червня	 2017	 року	 офіційно	 набув	 чинності	 безвізовий	 режим	 Євросоюзу	 для	 громадян	
України.	Всі	бажаючі	можуть	від	тепер	скористатися	правом	безвізового	в’їзду	в	країни	ЄС,	але	не	
лише	 українці	 здійснюють	 подорожі	 для	 ознайомлення	 з	 культурою	 сусідів,	 зростає	 також	
інтерес	 іноземців	 до	 нашої	 країни.	 Перетинаючи	 державний	 кордон,	 з	 першими,	 з	 ким	
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