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ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ПОЗИТИВНОГО 
ДОСВІДУ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ 

Питання	 ефективності	 функціонування	 поліції	 є	 надзвичайно	
актуальними,	 адже	 саме	 на	 цей	 орган	 покладається	 забезпечення	
охорони	 прав	 і	 свобод	 людини,	 протидії	 злочинності,	 підтримання	
публічної	безпеки	і	порядку.	Серед	багатьох	факторів,	які	визначають	
ефективність	 діяльності	 поліції	 по	 виконанню	 покладених	 на	 неї	
завдань,	 найважливіші	 місця	 займають	 управління	 та	 організація	
праці.	

Організація	праці	–	це	раціональний	взаємозв’язок	між	трьома	
елементами	 трудового	 процесу	 –	 знаряддями	 праці,	 предметами	
праці	 та	 робочою	 силою.	 Задача	 організації	 праці	 полягає	 у	
найбільш	 раціональному	 використанні	 робочої	 сили,	 знарядь	 і	
предметів	праці.	

Вищою	формою	організації	праці	є	наукова	організація	(далі	–	
НОП).	 Наукова	 організація	 праці	 –	 це	 процес	 удосконалення	
організації	праці	на	основі	досягнень	науки	і	передового	досвіду.	

На	 даному	 етапі	 функціонування	 Національної	 поліції	 України	
все	 гостріше	 постає	 питання	 яким	 чином	 ефективно	 впровадити	
НОП	 в	 діяльність	 поліцейських	 та	 успішно	 розв’язати	 завдання	
наукової	 організації	 праці.	 Одним	 із	 шляхів	 оптимізації	 та	
ефективного	 впровадження	 НОП	 в	 діяльність	 поліцейських	 в	 нашій	
країні	 є	 використання	 передового	 світового	 досвіду	 наукової	
організації	 праці,	 адже	 в	 Концепції	 першочергових	 заходів	
реформування	системи	Міністерства	внутрішніх	справ	зазначається,	
що	одним	із	шляхів	реалізації	Концепції	є	вивчення	та	застосування	
передового	 світового	 досвіду	 щодо	 функціонування	 органів	
внутрішніх	справ	європейських	держав.	

Зарубіжними	 країнами	 сьогодні	 накопичено	 значний	 досвід	
щодо	 впровадження	 НОП	 в	 діяльність	 поліцейських	 підрозділів,	
особливо	 це	 стосується	 патрульної	 служби,	 адже	 у	 більшості	 країн	
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чисельність	 патрульних	 становить	 60–75	%	 особового	 складу	
поліцейських	 органів,	 тому	 вона	 все	 частіше	 стає	 об’єктом	
досліджень,	 причому	 глибоких	 та	 всебічних,	 із	 залученням	
спеціалістів	 з	 галузей	 управління,	 права,	 соціології,	 економіки,	
психології	та	ін.		

Характерною	 особливістю	 наукової	 організації	 праці	 для	
патрульної	 служби	 зарубіжних	 країн	 є	 наділення	 працівників	
патрульно-постової	 служби	 широким	 колом	 повноважень.	 Вони	
мають	 право	 офіційно	 попереджати	 про	 недопущення	 подальшої	
протиправної	поведінки,	затримувати	правопорушників,	проводити	
обшуки,	застосовувати	методи	фізичного	впливу,	використовувати	
гумові	 кийки,	 наручники,	 вогнепальну	 зброю,	 гранати	 зі	
сльозогінним	газом	і	т.	п.	

Типовим	 для	 поліцій	 зарубіжних	 країн	 щодо	 наукової	
організації	 праці	 є	 високе	 технічне	 забезпечення	 патрульної	
служби,	без	чого	її	ефективна	робота	взагалі	неможлива.	На	службу	
поліції	 поставлені	 найновіші	 досягнення	 природничих	 і	 технічних	
наук.	 Поліція	 має	 розгалужену	 систему	 експертно-дослідних	 і	
наукових	установ.	Одночасно	закони	США,	Франції,	Великобританії,	
Канади,	ФРН	встановлюють	такий	порядок	використання	науково-
технічних	засобів,	який	сприяє	виявленню	істини	при	розслідуванні	
злочинів	 і	 водночас	 забезпечує	 охорону	 прав	 і	 законних	 інтересів	
громадян.		

Завдяки	 високому	 рівню	 технічної	 оснащеності	 патрульної	
служби	 поліції	 розвинутих	 країн	 забезпечується	 мобільність	
нарядів.	Чимало	уваги	приділяється	інформаційному	забезпеченню	
нарядів:	у	багатьох	країнах	поліцейські	з	патрульного	автомобіля	за	
лічені	хвилини	можуть	отримати	будь-які	дані,	що	містяться	у	базі	
даних	інформаційного	центру.	

Ще	однією	особливістю	наукової	організації	праці	поліцейських	
зарубіжних	країн	є	розробка	та	забезпечення	оптимальної	системи	
організації	 патрулювання.	 З	 цією	 метою	 в	 поліції	 більшості	
зарубіжних	 країн	 характерною	 рисою	 став	 розподіл	 території,	 що	
обслуговується	на	невеликі	ділянки,	кожна	з	яких	розглядається	як	
окрема	 територіальна	 одиниця.	 Кордони	 дільниць	 патрулювання	
визначаються	так,	щоб	кожна	з	них	мала	приблизно	однакові	умови	
та	 прямокутну	 конфігурацію.	 Надається	 перевага	 квадрату,	 що	
забезпечує	 коротшу	 середню	 відстань	 між	 окремими	 пунктами	 і	
надає	 більше	 можливостей	 для	 зміни	 маршруту,	 якщо	 в	 цьому	
виникає	 необхідність.	 Розподіл	 працівників	 за	 дільницями	
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залежить	 від	 об’єму	 роботи,	 яку	 слід	 виконати.	 Відповідно,	 розмір	
патрульних	 дільниць	 у	 багатьох	 містах	 поступово	 збільшується	 в	
міру	 віддалення	 від	 центру	 та	 наближення	 до	 околиць,	 що	
обумовлено	 зменшенням	 чисельності	 населення	 на	 території	 та	
кількості	вчинених	там	правопорушень.		

Розроблення	 планів	 дислокації	 нарядів,	 також	 відноситься	 до	
завдань	 наукової	 організації	 праці.	 Під	 час	 розробки	 таких	 планів,	
як	 правило	 ураховують	 постійні	 і	 тимчасові	 фактори,	 що	
вирізняють	обслуговувану	територію,	беруться	до	уваги	й	різні	дані	
про	відомих	поліції	осіб,	які	раніше	скоювали	злочини,	або	схильних	
до	 вчинення	 протиправних	 дій	 розшукуваних	 осіб,	 що	
переховуються	 від	 судових	 і	 правоохоронних	 органів,	 викрадене	
майно,	зниклих	безвісти	тощо.	Особливо	враховується	чисельність	і	
професійна	кваліфікація	персоналу,	призначеного	нести	патрульну	
службу,	 та	 виявлений	 шляхом	 опитування	 та	 аналізу	 практики	
ступінь	 довіри	 жителів	 до	 поліції,	 а	 також	 упевненість	 у	 її	
можливостях,	 що	 впливає	 на	 частоту	 та	 характер	 наданих	
населенням	 повідомлень.	 У	 різних	 країнах	 широко	 практикують	
«активний»	 метод	 патрулювання,	 що	 полягає	 в	 таємному	 та	
відкритому	 спостереженні	 поліцейських	 за	 особами,	 що	 уже	
вчиняли	 такі	 самі	 злочини,	 а	 також	 за	 місцевістю,	 де	 вони	 можуть	
появитися,	для	запобігання	вчиненню	на	території	обслуговування	
будь-яких	небезпечних	злочинів.		

Форми	 і	 методи	 роботи	 патрулів	 постійно	 вдосконалюються	
завдяки	 проведенню	 глибоких	 і	 всебічних	 наукових	 досліджень,	
часто	 із	 залученням	 спеціалістів	 в	 області	 управління,	 права,	
соціології,	економіки,	психології	та	інших	галузей	знань.	Очевидно,	
що	 доцільним	 для	 українських	 спеціалістів	 мають	 бути	 подальші	
постійні	спостереження	за	найбільш	результативними	розробками	
закордонних	колег,	утім	слід	також	враховувати	деякі	особливості	у	
роботі	 патрульної	 поліції	 в	 Україні,	 її	 регіональні	 особливості	
функціонування,	 недосконалість	 нормативного	 забезпечення,	
рівень	технічного	оснащення.		

Одержано 12.10.2017 

 

 
 
 

 


