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службовою	особою	правових	обмежень,	як	відзначає	О.	В.	Петришин,	
набуває	соціально	небезпечного	характеру	і	може	нанести	шкоду	як	
інтересам	 держави,	 так	 і	 громадянам.	 Прикладом	 цього	 є	
положення	 ст.	8	 закону	 України	 від	 10.12.2015	 №	 889-VIII	 «Про	
державну	 службу»,	 яка	 містить	 обов’язок	 кожного	 державного	
службовця	не	розголошувати	персональні	дані	осіб,	що	стали	йому	
відомі	 у	 зв’язку	 з	 виконанням	 посадових	 обов’язків,	 а	 також	 іншу	
інформацію,	 яка	 відповідно	 до	 закону	 не	 підлягає	 розголошенню.	
Наведене	 положення	 вказує	 на	 те,	 що	 державний	 службовець	
обмежений	 законом	 у	 використанні	 інформації,	 яка	 стала	 йому	
відомою	у	процесі	професійної	діяльності.	У	протилежному	випадку	
нецільове	 поширення	 (розголошення)	 подібної	 інформації	
призведе	до	порушення	особистих	прав	і	свобод	громадян,	створить	
перепони	для	реалізації	ними	цивільної	правосуб’єктності,	завдасть	
моральної	шкоди	тощо.		

Шляхом	 введення	 правових	 обмежень	 держава	 намагається	
запобігти	порушенню	прав	і	свобод	громадян	і	створити	умови	для	
недопущення	можливої	дискредитації	інституту	державної	служби	з	
боку	громадськості.	Отже,	правові	обмеження,	як	елемент	правового	
статусу	 особи,	 має	 специфічне	 призначення	 –	 попереджати	 факти	
зловживання	 правом.	 Правові	 обмеження	 покликані	 створити	
об’єктивні	 умови	 для	 того,	 щоб	 мінімізувати	 умови	 для	
протиправних	вчинків	осіб,	що	наділені	владою.	Превентивний	зміст	
правообмежень	 є	 детермінантою	 бажаної	 позитивної	 моделі	
поведінки	 носіїв	 державно-владних	 повноважень,	 від	 дій	 яких	
значною	 мірою	 залежить	 ефективність	 подальшого	 державного	
розвитку	і	авторитет	державної	влади	в	суспільстві. 	
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ПОЛІЦЕЙСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КРАЇН ЄС:  
ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

Процеси	 інтеграції	 та	 світової	 глобалізації	 сприяють	
розширенню	форм	та	напрямів	вітчизняної	поліцейської	діяльності,	
яка	 безумовно	 повинна	 відповідати	 європейським	 та	 світовим	
стандартам	 поліції.	 На	 сьогоднішній	 день	 робота	 поліції	 держав	 –	
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членів	ЄС	здійснюється	у	відповідності	до	уніфікованих	принципів	
та	 стандартів,	 котрі	 розроблені	 та	 прийняті	 у	 відповідності	 до	
загальновизнаних	 демократичних	 цінностей,	 що	 в	 цілому	 сприяє	
зміцненню	 національного,	 європейського	 та	 світового	
правопорядку.		

Аналіз	основних	напрямів	реформування	поліції	Великобританії,	
Німеччини,	 Франції,	 Польщі	 й	 інших	 країн	 ЄС	 дозволив	
сформулювати	 теоретичні	 положення	 та	 практичні	 рекомендації	
щодо	 покращення	 поліцейської	 діяльності	 в	 Україні.	 Підґрунтям	
побудови	нової	моделі	поліції	можуть	слугувати	такі	постулати:		

1)	поліція	–	це	сервісна	служба,	що	надає	послуги	населенню	на	
певній	території;		

2)	 діяльність	 поліції	 не	 повинна	 обмежуватися	 боротьбою	 з	
правопорушеннями,	 замикатися	 на	 власних	 внутрішніх	 завданнях,	
діяти	 не	 проти	 громадян,	 а	 для	 громадян,	 розвиваючи	 систему	
надання	 послуг	 населенню,	 з	 огляду	 на	 її	 соціальне	 призначення.	
Поліції	 має	 належати	 провідна	 роль	 у	 нейтралізації	 соціальної	
напруги,	 забезпечення	 внутрішньої	 безпеки,	 прав	 людини,	 вона	
повинна	бути	їх	гарантом;		

3)	 ефективність	 роботи	 поліції	 вимагає	 якісного	 управління	 її	
діяльністю,	що	підтверджується	не	лише	кількісними,	а	й	якісними	
показниками,	довірою	населення	тощо.	

Впровадження	в	Україні	відповідних	європейських	стандартів	і	
позитивного	зарубіжного	досвіду	мають	відбуватися	з	урахуванням	
специфіки	 національної	 правової	 системи,	 рівня	 розвитку	
суспільства	 і	 першочергових	 потреб,	 інтересів	 народу	 України.	
Ключовими	 незмінними	 ідеями	 у	 процесі	 подальших	 реформ	
повинні	 залишатися	 політична	 нейтральність,	 децентралізація,	
боротьба	 з	 корупцією,	 підвищення	 культури	 службової	 діяльності	
поліцейських.		

На	 шляху	 демократизації,	 важливе	 подальше	 реформування	
Національної	 поліції	 України,	 удосконалення	 законодавства	 у	 цій	
сфері,	запровадження	більш	ретельного	і	прозорого	підбору	кадрів,	
дієвої	системи	підвищення	професіоналізму,	прозорих	інструментів	
співпраці	з	населенням	і	громадськими	об’єднаннями.	

Україна	 також	 повинна	 остаточно	 визначитись	 з	 моделлю	
поліцейської	 діяльності,	 задля	 того,	 щоб	 не	 виникало	 необхідності	
постійно	 перебудовувати	 її	 після	 остаточного	 затвердження	
відповідної	 структури.	 Це	 підтверджують	 спроби	 створення	
муніципальної	 поліції	 в	 Україні	 на	 законодавчому	 рівні	 й	 на	
практиці	 на	 попередніх	 етапах	 реформування.	 На	 користь	
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муніципальної	поліції	в	системі	місцевого	самоврядування	свідчать	
і	 реформи,	 спрямовані	 на	 децентралізацію	 влади,	 посилення	 ролі	
органів	 місцевого	 самоврядування	 і	 територіальних	 громад	 на	
відповідній	території.	

І	 насамкінець	 варто	 зауважити,	 що	 вступ	 України	 до	 ЄС,	
активне	 співробітництво	 з	 Радою	 Європи,	 ОБСЄ	 та	 іншими	
міжнародними	 організаціями,	 виконання	 взятих	 міжнародно-
правових	 зобов’язань,	 змушують	 остаточно	 відійти	 від	 негативної	
практики	 попередніх	 авторитарних	 режимів,	 перетворити	 МВС	 з	
ієрархічного	 і	 закритого	 органу	 пострадянського	 режиму	 у	
підконтрольний	 громадськості	 відкритий	 демократичний	 орган	
публічної	 влади,	 з	 якісно	 новою	 філософією	 управління,	 дієвими	
формами	 і	 методами	 роботи.	 Це	 сприятиме	 розбудові	 в	 Україні	
своєрідної	 національної	 моделі	 поліцейської	 діяльності,	 яка	
відповідала	 б	 загальновизнаним	 демократичним	 цінностям,	
європейським	 стандартам,	 служила	 б	 суспільству	 шляхом	
забезпечення	охорони	прав	і	свобод	людини,	протидії	злочинності,	
підтримання	публічної	безпеки	і	порядку.	
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РОЗУМІННЯ ПОКАРАННЯ У ФІЛОСОФСЬКИХ ВЧЕННЯХ 
СТАРОДАВНЬОГО КИТАЮ 

Філософські	 вчення	 Стародавнього	 Китаю	 мали	 суттєві	
розходження	з	багатьох	політичних	питань,	але	у	розумінні	ролі	та	
мети	 покарань	 були	 схожими.	 Здебільшого	 застосування	 покарань	
ув’язувалось	 у	 єдину	 систему	 з	 політикою	 нагороджень,	 яку	 мав	
проводити	 володар.	 Така	 система	 «нагород	 і	 покарань»	 мала	 одне	
призначення	 –	 централізувати	 та	 зміцнити	 владу	 правителя,	
ліквідувати	 його	 політичних	 опонентів,	 приборкати	 непокору	
народу	 в	 будь-яких	 її	 проявах.	 Тобто	 покарання	 розглядалося	 як	
метод	 управління	 суспільством.	 Разом	 з	 тим,	 політико-правові	
вчення	 містили	 і	 певні	 застереження	 володарю	 щодо	
справедливості	 покарання.	 Якщо	 володар	 буде	 помилятися	 у	 цій	


