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АНАЛІЗ ЗАКОНА УКРАЇНИ «ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ» 

ТА ЗАКОНА УКРАЇНИ «ПРО МІЛІЦІЮ» 

Зі вступом Закону України «Про Національну поліцію» 
у законну силу ( 07.11.2015 року) по всій территорії України 
формально міліція повинна припинити своє існування, та 
стати Національною поліцією, але цей перехід неменуче буде 
тривати від півріччя, та навіть до одного року. Буде чи нова 
правоохоронна структура працювати по новому 
європейському зразку, або зміниться лише тільки її назва? В 
даний час ми можемо тільки розцінювати реформу з 
позитивної сторони зі змінами в законі. Протягом останнього 
десятиліття система правоохоронних органів України зазна-
ла багатьох, як кардинальних, так і менш значних змін, які 
відбувалися в межах здійснення адміністративних реформ. 
Отже зі вступом у силу Закону України «Про Національну 
поліцію» [1] ми бачимо ряд змін та відмінностей від колишнь-
ого Закону України «Про міліцію» [2].  

В минулому, міліція в Україні виконувала широке ко-
ло завдань та функцій,  щодо забезпечення правопорядку, 
захисту прав і свобод громадян, попередження і припинення 
правопорушень, тому від удосконалення її правоохоронної 
діяльності значною мірою залежить зміцнення законності і 
правопорядку в країні. В цьому повинно передувати читке 
дотримання норм встановлених в Законі України «Про На-
ціональну поліцію».   

У правоохоронній діяльності використовуються різно-
манітні організаційні, технічні, виховні та інші засоби, особ-
ливе місце серед яких займають правові, зокрема, адмініст-
ративно-правові засоби боротьби з правопорушеннями. 
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Найважливішими серед останніх є заходи адміністративно-
го примусу, використання яких забезпечує безпосереднє по-
передження, виявлення і припинення порушень правових 
норм, притягнення винних до юридичної відповідальності, 
усунення шкідливих наслідків правопорушень, тобто всі ос-
новні завдання правоохоронних органів.  

Отже важливою новелою законопроекту є принципова 
зміна розуміння місця та ролі поліції у відносинах то б то 
«поліція – особа (суспільство)». Завдання поліції побудоване 
на загальному концепті надання послуг державою населен-
ню та сформульоване в ст. 2 Закону України «Про націона-
льну поліцію» – як «надання в межах, визначених законом, 
послуг…». Таке розуміння відповідає принципам поліції, як 
цивільної організації та сприятиме досягненню мети рефо-
рми, закладеній у законопроекті, –перетворити систему 
державного примусу (міліція) на сервісну службу (поліція).  

На нашу думку, автори Закону України « Про Націо-
нальну поліцію» намагалися використати весь арсенал ін-
струментів для його детальнішого структурування, він умі-
щує прикінцеві та перехідні положення, в яких прописані 
пов’язані законодавчі акти, та конкретні зміни із зазначен-
ням статей, до яких вони вносяться. Наприклад ми бачимо 
зміні в п'ятому розділі Який прямо зазначає «Поліцейські 
заходи» як такі, що застосовуються Національною поліцією, 
тому що раніше в законі України «Про міліцію» він значив-
ся, як третій. Дещо перевантаженим інформаційно та над-
мірно конкретизованим виглядає розділ V – «Поліцейські 
заходи». Положення деяких його статей дублюють поло-
ження закону «Про міліцію» ( Наприклад, стаття 46 – Засто-
сування вогнепальної зброї Закону України «Про Націона-
льну поліцію», акумулювала в собі норми ст.15 та ст. 15-1 
Закону України «Про міліцію»). Окрім того, виникає вра-
ження, що деякі види поліцейських превентивних заходів не 
містять в собі примусу, а це, серед іншого, обмеження дос-
тупу у визначені місця; проникнення до житла чи іншого 
володіння особи. При цьому заходи примусу містять як без-
посередньо заходи, так і засоби в сенсі інструментів приму-
су. Так, в одному ряду серед видів заходів примусу стоять 
фізичний вплив і, наприклад, використання службової со-
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бака чи коня. Навряд чи таке змішування понять можна 
вважати вдалим. Також текстуальні та мовні неузгодженос-
ті призводять до можливості різного тлумачення однієї й 
тієї ж норми, що суперечить вимогам точності або однозна-
чності мови [3]. 

На мою думку, при аналізі застосування заходів при-
мусу в правоохоронних органах в загалом реорганізації мі-
ліції в поліцію з докорінним її реформуванням є актуальною 
і перспективною, та потребує і заслуговує на глибоке опра-
цювання.  

Список використаних джерел: 
1. Про міліцію : закон України від 20 грудня 1990 р., №565-

ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №4. – Ст. 20 (із змі-
нами і доповненнями). 

2. Про Національну поліцію : закон України (набирає чин-
ність 07 листопада 2015 р.). [Електронний ресурс] – Режим доступу 
: http://www.golos.com.ua/article/257729. 

3. Якою бути українській поліції або Проблеми нашого за-
конотворення [Електронний варіант] – Режим доступу: 
http://www.khpg.org/index.php?id=1426747523 – назва з екрану. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРАВ  
ТА СВОБОД ГРОМАДЯН У ДІЯЛЬНОСТІ ОВС 

Відповідно ст.3 Конституції України Людина, її життя 
і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визна-
ються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і 
свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямова-
ність діяльності держави. Держава відповідає перед люди-
ною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов'язком держави [1]. 
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 Сьогодні захист прав громадян розуміється як одна з 
неодмінних ознак сучасної держави, забезпечення реально-
сті прав і свобод людини та громадянина виступає своєрід-
ним індикатором сталості й зрілості держави. Певна річ, що 
така позиція є результатом поступового становлення дер-
жавно-правових поглядів у напрямку визнання людини, її 
прав, свобод і законних інтересів найвищою соціальною 
цінністю, орієнтиром в діяльності держави й усіх суспільних 
інститутів. Важливу роль у цьому відіграють гуманістичні 
за своєю спрямованістю теорії громадянського суспільства, 
природного права, соціальної й демократичної держави, а 
також правової держави. Зазначимо, що саме остання є які-
сно новою моделлю держави, в основу якої покладається 
пріоритет прав і свобод людини і громадянина, їх реаль-
ність, забезпеченість достатніми й адекватними правовими 
засобами, гарантованість з боку держави [2, с.119]. 

Підвищення рівня взаємодії та співпраці органів внут-
рішніх справ і громадськості необхідно визначити як основ-
не завдання захисту прав і свобод людини. Ця взаємодія має 
насамперед соціальний характер, а її основою є партнерські 
взаємовідносини між людьми. Основною причиною виник-
нення проблем  забезпечення прав і свобод людини та гро-
мадянина є неефективне налагодження комунікацій або не-
належне розуміння поставлених завдань. У деяких випадках 
до цього призводить небажання співпрацювати для налаго-
дження порозуміння.  

Підвищення рівня «прозорості» та підзвітності грома-
дянському суспільству, створення громадських рад, налаго-
дження співпраці з громадськими та міжнародними органі-
заціями виявили неготовність керівників підрозділів актив-
но і всебічно співпрацювати з громадськістю. Головною 
причиною є нерозуміння керівництвом суті громадського 
контролю за діями органів влади та важливості співпраці з 
правозахисною спільнотою. Піддається критиці й діяльність 
органів внутрішніх справ у зв'язку з корупційними зловжи-
ваннями при наданні адміністративних послуг. Не розв'яза-
на повною мірою на законодавчому рівні проблема зняття та 
зберігання біометричних даних громадян, кваліфікованого 
розгляду звернень громадян [3]. Саме тому, зниження рівня 
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корупції, підвищення рівня довіри населення, налагодження 
співпраці, удосконалення надання адміністративних послуг, 
підвищення рівня професійних навичок та підготовки пра-
цівників створять умови для покращення роботи органів 
внутрішніх справ.  

Отже, ефективна та належна діяльності органів внут-
рішніх справ має визначальне значення захисту прав і сво-
бод громадян для суспільного розвитку й формування су-
часної правової держави, забезпечення та реалізації її соці-
ального призначення щодо гарантування реальності прав і 
свобод людини та громадянина.  

Список використаної літератури: 

1.  Конституція України : зі змінами та доповненнями: 
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на, 2015. – 48 с.; 

2.  Соколенко О.К. Захист прав громадян як основна функ-
ція правової держави / О.К. Соколенко // Часопис Київського уні-
верситету права. – 2013. –  №2. – С.118-121 
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Забезпечення нормального функціонування сучасної 
держави як об’єднання громадян у суспільство з метою його 
організації, а також визначення першочергових завдань ро-
звитку на початкових етапах потребує чіткої та осмисленої 
політичної та законодавчої регламентації. 07.11.2015 року 
вступив в законну силу Закон України «Про національну 
поліцію». Це стало початком нового історичного витка у ро-
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звитку України як демократичної європейської держави. 
Але разом із тим перед країною постав цілий ряд нових про-
блем. Функціонування тільки створеної Національної полі-
ції в Україні передбачає велику кількість питань стосовно 
законодавчого та нормативного регулювання цього процесу. 
Беручи до уваги, що до цього в Україні відбувався лише пое-
тапний перехід до європейських стандартів організації ро-
боти правоохоронних органів, треба зазначити, що нові пра-
цівники поліції повинні чітко розуміти принципи роботи в 
умовах стрімкої реформи. Так, вони повинні застосовувати 
мінімум сили, бути моральними, не терпіти «карального 
ухилу» та неправомірних дій, боротися не зі злочинністю, а 
за справедливість, прагнути запобігати злочинності, а не 
просто на неї реагувати, а також сягати якомога вищого 
ступеня відповідальності за діяльність кожного й усіх разом, 
цілої організації» [1, с. 16-17]. Згідно ЗУ «Про національну 
поліцію» основними завданнями національної поліції є: за-
безпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і сво-
бод людини, а також інтересів суспільства і держави; проти-
дії злочинності; надання в межах, визначених законом, пос-
луг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціа-
льних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потре-
бують такої допомоги [2]. Для демократичних країн, якою є 
Україна, характерною ознакою демократії є децентралізація 
поліції, тобто поряд із наявністю федеральної (національної) 
поліції існує структура муніципальної (місцевої) поліції, 
створеної органами місцевого самоврядування відповідних 
територіальних одиниць, що функціонує в межах визначе-
них законом повноважень. Доцільність її існування обґрун-
товується не лише традиціями організації влади в окремих 
країнах, а й необхідністю децентралізації в галузі охорони 
громадського порядку, боротьби зі злочинністю, захисту 
прав людини і громадянина. Формою такої децентралізації є 
муніципальні поліцейські формування, які існують у біль-
шості розвинених країн. Підходи до їх формування, струк-
тури та завдань різні, проте є і спільні ознаки. Практично 
всюди муніципальна поліція включає «зовнішню службу» - 
поліцію, яка займається патрулюванням, іноді до неї вхо-
дять бригади кінної міліції та групи співробітників зі служ-
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бово- розшуковими собаками. Є в цій системі дорожньо-
транспортні відділи, відповідальні за організацію дорожньо-
го руху та розслідування дорожньо-транспортних пригод, а 
також адміністративні відділи. Під контролем останніх - за-
безпечення реалізації на місцевому рівні законодавства про 
видачу ліцензій, підприємництво, про правила торгівлі то-
що. У віданні муніципальної поліції перебувають служби у 
справах дітей та служби по боротьбі з проституцією та нар-
команією. Іноді ще є підрозділи поліції, які здійснюють на-
гляд за правилами перебування та проживання іноземців на 
території, підвідомчій цим поліцейським органам. Будь-яка 
реформа в державних органах та й загалом у системі влади 
завжди потребує значного вкладання коштів. Враховуючи, 
що рівень внутрішнього валового продукту в країні не сягає 
значних висот, а тому бюджетний кошторис не «планує» 
збільшуватись в наступні роки, владі необхідно чітко визна-
чити ті сфери державного управління, за рахунок яких від-
буватимуться подальші реформи національної поліції. Ви-
ходячи із реалій сьогодення можна констатувати, що сього-
дні реформація в Міністерстві внутрішніх справ України 
відбувається шляхом звільнення працівників міліції та при-
йняття на роботу вже співробітників поліції. Однак не варто 
забувати про Закон України «Про пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» 
[3], в якому зазначено, що працівники міліції при звільненні 
з органів внутрішніх справ мають право на одноразову гро-
шову допомогу, розмір якої складає 50 відсотків місячного 
грошового забезпечення за кожний повний календарний рік 
служби. Таким чином, у разі сукупного звільнення всіх пра-
цівників міліції зі служби розмір грошової допомоги пере-
вищить визначений Бюджетом кошторис. Тому процедура 
переатестації працівників міліції у співробітників поліції 
має проходити шляхом переведення на поліцейські посади в 
порядку переміщення по службі. Зміни нормативної бази, 
що мають відбуватися зі змінами в структурі Міністерства 
внутрішніх справ України, повинні супроводжуватись ве-
ликою кількістю змін до нормативних документів країни. 
Але останнім часом зміни відображаються лише в одному 
правовому акті, що є головним нормативним документом 
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реформи, що триває. Це призводить до величезної кількості 
правових колізій та прогалин в законах. Тому окрім змін, що 
мають місце в Законі України «Про національну поліцію» 
вкрай важливо прийняти закон про внесення змін до вели-
чезної кількості підзаконних нормативно-правових актів з 
метою уникнення законодавчих колізій та прогалин. Отже, 
говорячи про час реформ в органах внутрішніх справ, не 
треба забувати, що можливість її проведення залежить від 
великої кількості факторів, що сприятимуть благополучно-
му проведенню реформи. Так, основними з них є: - чітке за-
конодавче врегулювання усіх інших сфер життєдіяльності 
суспільства, що пов’язані з діяльністю органів правопоряд-
ку; - конкретна визначеність з функціями та завданнями 
кожного підрозділу або служби в органах Національної по-
ліції; - визначення джерела фінансового забезпечення ре-
форм; - поступовість реформування задля надання можли-
вості працівникам міліції перебудувати свій професійний 
світогляд та усім іншим прилаштуватися до змін. Підбиваю-
чи підсумки викладеному, варто наголосити на тому, що 
Україна вже активно приймає участь в євроінтеграційних 
процесах. На разі це наглядно демонструє нинішня реформа 
усієї правоохоронної системи. 
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ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ»: 
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ РЕФОРМУВАННЯ 

Безсумнівно, маючи на меті формування правової, де-
мократичної, незалежної та міцної держави реформування 
правоохоронних органів України є важливим кроком на 
шляху до поставленої цілі.  

07 листопада 2015 року вступив у дію новий Закон 
України «Про Національну поліцію». Необхідність та актуа-
льність прийняття даного Закону не викликає сумніву, ра-
зом з тим він містить низку неточностей, які необхідно до-
опрацювати для правильного та ефективного застосування 
його норм на практиці. 

Переважна більшість ідей та положень Закону «Про 
Національну поліцію» відповідає світовим і європейським 
стандартам та являється значним проривом в реформуванні 
правоохоронної діяльності. Однак мають місце і деякі недо-
ліки, що викликають непорозуміння не тільки у працівників 
сфери юриспруденції, а й у пересічних громадян. А оскільки 
процес реформування, перш за все, має на меті змінити 
старі, усталені підходи до діяльності правоохоронних орга-
нів та зосередити увагу їх працівників на виконання завдань 
із захисту прав, свобод і законних інтересів людини, закони, 
в першу чергу, пишуться для них.  

Враховуючи новизну тематики, слід зазначити, що 
комплексних, ґрунтовних наукових досліджень, присвяче-
них цьому питанню дотепер проведено не було і лише в за-
собах масової інформації можна на сьогоднішній день зу-
стріти схвальні або навпаки засуджуючі відгуки різних 
представників суспільства про новий Закон. 

По перше, необхідно акцентувати увагу на неточнос-
тях та двояких тлумаченнях положень Закону України «Про 
Національну поліцію». Така проблема відображається у від-
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сутності чіткої структури підрозділів поліції та відповідної 
диференціації функцій і повноважень окремих органів по-
ліції. У Положенні «Про Національну поліцію» зазначені 
лише загальні завдання, права та обов’язки усіх поліцейсь-
ких [1]. 

Ст. 13 вказаного Закону [2] містить тільки перелік під-
розділів, що входять до складу Національної поліції, зокре-
ма це: кримінальна поліція, патрульна поліція, органи досу-
дового розслідування, поліція охорони, спеціальна поліція, 
поліція особливого призначення. У зв’язку з відсутністю 
конкретно визначених повноважень новостворених органів 
поліції дуже складно визначити мету та завдання їх діяль-
ності, а також функції кожного з них. Таким чином постає 
питання –  чим конкретно вони повинні займатися, а також 
– чим, наприклад, повноваження "спеціальної поліції" будуть 
відрізнятися від "поліції охорони" і "поліції особливого приз-
начення" та ін., що безумовно являється важливим, особливо 
з огляду на те, що усунення дублювання повноважень під-
розділів правоохоронних органів відноситься до першочер-
гових цілей реалізації Концепції першочергових заходів 
реформування системи МВС [3, 4] . Окрім цього, мова йде й 
про захист прав та інтересів пересічних громадян, які безу-
мовно мають знати та розуміти, сферу компетенції та фун-
кції того чи іншого підрозділу поліції. Тому слід визначити 
функції у загальнодоступному документі, з використанням 
термінології, яка буде зрозуміла для громадян без спеціаль-
ної освіти. 

По друге Закон «Про Національну поліцію» фактично 
не змінює існуючої системи дисциплінарної відповідальнос-
ті поліцейських. В ст. 19 Закону [2] зазначено, що підстави 
та притягнення поліцейських до дисциплінарної відповіда-
льності визначаються Дисциплінарним статутом Націона-
льної поліції України. Зазначеного нормативно-правового 
акта на сьогоднішній день у відкритому доступі немає, у 
зв’язку з чим виникає гостре питання дієвості інституту ди-
сциплінарної відповідальності працівників поліції. Окрім 
цього виникає питання можливості зробити цю процедуру 
прозорою для громадськості. Перші кроки у цьому напрям-
ку були започатковані створенням нового інституту участі 
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громадськості у роботі поліції – поліцейські комісії. Але на 
сьогоднішній день ст. 51 Закону [2] передбачає віднесення до 
повноважень поліцейських комісій лише проведення відбо-
ру на службу в органи поліції, крім прийому на навчання до 
вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку по-
ліцейських та проведення конкурсу для призначення на ва-
кантну посаду, не надаючи їм повноважень для здійснення 
громадського контролю за безпосередньою діяльністю полі-
цейських. Аналізуючи Закон «Про Національну поліцію» 
можна зробити висновок, що чіткого механізму громадсько-
го контролю в процесі розгляду скарг на дії поліцейських у 
відповідних положеннях немає. Якщо це положення не буде 
доопрацьоване, а думка громадськості і надалі не матиме 
жодного значення, рано чи пізно це призведе до фактичної 
паралізованості функції зовнішнього контролю за діяльніс-
тю поліції, а порушники у середовищі поліцейських знову 
будуть уникати відповідальності. А оскільки справжня ре-
форма МВС неможлива без запровадження принципово но-
вого демократичного і прозорого механізму розгляду скарг 
на поліцейських за участю незалежних від поліції комісій – 
це можна визнати одним із найбільших недоліків Закону[5]. 

Ст. 50 Закону «Про Національну поліцію» [2] містить 
порядок перевірки кандидатів на службу до поліції. Цікавим 
є пункт 2 зазначеної статті, який має наступний зміст: гро-
мадяни України, які виявили бажання вступити на службу в 
поліцію, за їхньою згодою проходять тестування на поліг-
рафі. Знову виникає питання двоякості тлумачення цієї но-
рми, оскільки не зрозумілим залишається питання чи може 
особа, яка виявила бажання вступити на службу в поліцію, 
але відмовилась проходити тестування на поліграфі бути 
призначена на посаду поліцейського. Таким чином спроба 
профанації на перший погляд хорошої ідеї виглядає не дуже 
вдалою, оскільки виникає питання доцільності зазначення 
цього положення у нормативно-правовому акті, якщо воно 
не несе за собою обов’язкового характеру виконання.  

Одним із цікавих питань також є мілітаризація старих 
звань. Під час розглядів законопроектів «Про Національну 
поліцію» Міністерство внутрішніх справ України категори-
чно відмовилося змінювати вже існуючі спеціальні звання 
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поліцейських, обґрунтовуючи це тим, що ніби то усі до них 
уже звикли. Але ефективність реформування в тому ж і по-
лягає, щоб кардинально змінити стару систему правоохо-
ронних органів. Як показує зарубіжний досвід, ефектив-
ність діяльності правоохоронця полягає не у кількості прис-
воєних йому звань, а саме у правосвідомості працівника по-
ліції. Тому перш за все у новообраних поліцейських потріб-
но виховувати дух патріотизму, самовідданості, наполегли-
вості і готовності виконувати будь-якої складності роботу. 
Тільки таким чином вдасться досягти бажаного результату. 
Але при цьому не варто і забувати про законодавчу базу, яка 
повинна урегульовувати діяльність поліцейських, та конт-
роль зі сторони громадськості, що забезпечить 
об’єктивність, прозорість та законність захисту прав, свобод 
і інтересів народу. 

А в решті закон прогресивний – особливо тим, що роз-
діляє Міністра внутрішніх справ і поліцію, що додасть про-
зорості правоохоронній сфері. 

Повноваження по застосуванню сили поліцією випи-
сані досить чітко – витриманий баланс між правами людини 
і ефективністю поліції. Нарешті, такий правоохоронний ор-
ган як поліція можна назвати "державною вартою". Хоча, 
можливо, на цей момент уніфікація назв і процедур із світо-
вим досвідом може бути корисною і ефективною для нашого 
суспільства[5]. 

 Не можна повністю критикувати новий Закон Украї-
ни «Про Національну поліцію», оскільки він є тим самим 
першим кроком до удосконалення правоохоронних структур 
нашої держави та приведення у відповідність чинного укра-
їнського законодавства європейським стандартам. 
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Реалізуючи ключові конституційні положення на 
шляху становлення суверенної і незалежної, демократичної, 
соціальної, правової держави [1] (стаття 1 Конституції Укра-
їни) наша країна проходить ряд важливих реформ, зокрема 
й адміністративну. В її основу був покладений Указ Прези-
дента України «Про заходи щодо впровадження Концепції 
адміністративної реформи в Україні» [2]. Говорити про її 
завершення на разі не доводиться. Однак, одним із вагомих 
результатів таких державних звершень стало прийняття 
Закону України «Про Національну поліцію» [3] (далі Закон) 
як основного нормативно-правового акту, який визначає 
правові засади організації та діяльності Національної поліції 
України, статус поліцейських, а також порядок проходжен-
ня служби в Національній поліції України. На сьогодні у 
складі поліції функціонує патрульна поліція.  
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Для виконання покладених на поліцію повноважень 
поліцейський повинен мати відповідні правові можливості, 
відповідний процесуальний інструментарій. Закон містить 
розділ 5, який визначає перелік таких заходів та підстави їх 
застосування. Однак першочерговим у форматі даного дос-
лідження є встановлення змісту поняття «поліцейський за-
хід». Чітку відповідь на це питання дає законодавець у час-
тині 1 статті 29 Закону. Поліцейський захід - це дія або ком-
плекс дій превентивного або примусового характеру, що об-
межує певні права і свободи людини та застосовується полі-
цейськими відповідно до закону для забезпечення виконан-
ня покладених на поліцію повноважень. 

Аналіз положень Закону у частині вказаного вище по-
няття дозволяє дійти висновку про поділ поліцейських захо-
дів, що використовуються підрозділами патрульної поліції 
на дві групи: 

- поліцейські превентивні заходи; 
- поліцейські заходи примусу. 
Зазначені поліцейські заходи в межах своєї компетен-

ції патрульна поліція застосовує для охорони прав і свобод 
людини, запобігання загрозам публічній безпеці і порядку 
або припинення їх порушення. 

Патрульна поліція для виконання покладених на неї 
завдань вживає заходів реагування на правопорушення та 
може застосовувати такі превентивні заходи, передбачені 
статтею 31 Закону [3]: 

1) перевірка документів особи; 
2) опитування особи; 
3) поверхнева перевірка і огляд; 
4) зупинення транспортного засобу; 
5) вимога залишити місце і обмеження доступу до ви-

значеної території; 
6) обмеження пересування особи, транспортного засо-

бу або фактичного володіння річчю; 
7) проникнення до житла чи іншого володіння особи; 
8) перевірка дотримання вимог дозвільної системи ор-

ганів внутрішніх справ; 
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9) застосування технічних приладів і технічних засо-
бів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, за-
собів фото- і кінозйомки, відеозапису; 

10) перевірка дотримання обмежень, установлених за-
коном стосовно осіб, які перебувають під адміністративним 
наглядом, та інших категорій осіб; 

11) поліцейське піклування. 
Слід зазначити й той факт, що законодавець встано-

вив й обов’язкову вимогу до застосування перерахованих 
вище поліцейських заходів, а саме обов’язок поліції, в тому 
числі й патрульної, під час проведення превентивних полі-
цейських заходів повідомити особі про причини застосуван-
ня до неї превентивних заходів, а також довести до її відома 
нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються 
такі заходи. 

Якісно іншу групу поліцейських заходів складають по-
ліцейські заходи примусу. До таких стаття 42 Закону [3] від-
носить: 

1) фізичний вплив (сила); 
2) застосування спеціальних засобів; 
3) застосування вогнепальної зброї. 
Такий перелік є вичерпним як для поліцейських пре-

вентивних заходів, так і для поліцейських заходів примусу. 
Проте не усі перераховані поліцейські заходи використову-
ються у діяльності патрульної поліції. Разом із тим, спіль-
ними для обох груп поліцейських заходів є вимоги до полі-
цейського заходу. Так, відповідно до положень статті 29 За-
кону [3], обраний поліцейський захід має бути законним, не-
обхідним, пропорційним та ефективним. Розглянемо зміст 
кожного із зазначених. 

Обраний поліцейський захід є законним, якщо він ви-
значений законом. Поліцейському заборонено застосовува-
ти будь-які інші заходи, ніж визначені законами України. 

Обраний поліцейський захід є необхідним, якщо для 
виконання повноважень поліції неможливо застосувати ін-
ший захід або його застосування буде неефективним, а та-
кож якщо такий захід заподіє найменшу шкоду як адресату 
заходу, так і іншим особам. 
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Застосований поліцейський захід є пропорційним, як-
що шкода, заподіяна охоронюваним законом правам і свобо-
дам людини або інтересам суспільства чи держави, не пере-
вищує блага, для захисту якого він застосований, або ство-
реної загрози заподіяння шкоди. 

Обраний поліцейський захід є ефективним, якщо його 
застосування забезпечує виконання повноважень поліції. 

Поряд із загальними вимогами до поліцейських преве-
нтивних заходів та поліцейських заходів примусу законода-
вець встановив й вимоги до їх припинення. Такими є:  

- якщо досягнуто мети його застосування; 
- якщо неможливість досягнення мети заходу є очеви-

дною; 
- якщо немає необхідності у подальшому застосуванні 

такого заходу. 
Зазначені вимоги до моменту припинення застосуван-

ня поліцейського заходу є запорукою правомірності дій по-
ліцейського та унеможливлюють будь-які зловживання з 
приводу застосування наданого Законом інструменту. 

Підводячи підсумок проведеного дослідження на тему 
поліцейських заходів в діяльності патрульної поліції хотіло-
ся б зазначити, що останні слід розглядати як ефективний 
інструмент у діяльності Національної поліції. Даний інстру-
мент визначає унікальне право поліцейських у певній мірі 
обмежувати права й свободи людини і громадянина у зв’язку 
із вчиненням нею правопорушення. Однак, поряд із таким 
правом законодавець визначив й ряд вимог як загального 
(законність, необхідність, пропорційність та ефективність), 
так і спеціального (вимоги до моменту припинення застосу-
вання) характеру до поліцейських заходів. Таким чином бу-
ло досягнуто збалансованості між правоохоронною діяльніс-
тю патрульної поліції та захистом права і свобод людини і 
громадянина, що є найвищою соціальною цінністю. 
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У зв’язку з масштабною недовірою українського наро-
ду органам внутрішніх справ, що склалася за роки незалеж-
ності нашої держави та більш загострено – за останні кілька 
років, законодавцем було запропоновано ряд законопроек-
тів, спрямованих на реформування цього правового інсти-
туту. Так, 7 листопада 2015 року набули чинності Закон 
України «Про Національну поліцію» [1] і Положення про 
Національну поліцію, затверджене Постановою Кабінету 
Міністрів України 28 жовтня 2015 року [2].  

Відтепер, створена Національна поліція (поліція) як 
центральний орган влади, і, тим самим, розпочато масштаб-
ну ліквідацію Управлінь внутрішніх справ в областях та ра-
йонах. Відповідно до ст. 1 Закону «Про Національну полі-
цію» Національна поліція – є центральним органом вико-
навчої влади, який служить суспільству шляхом забезпе-
чення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 
підтримання публічної безпеки і порядку. Крім того, зако-
нодавцем було встановлено правові основи організації та 
діяльності Національної поліції України, статус поліцейсь-
ких, а також порядок проходження служби в Національній 
поліції. Визначено, що діяльність Національної поліції здій-
снюється у тісній співпраці та взаємодії з населенням, тери-
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торіальними громадами та інститутами громадянського сус-
пільства на принципах партнерства і спрямована на вирі-
шення їхніх потреб. У законі йдеться, що рівень довіри на-
селення до поліції є основним критерієм оцінки ефективно-
сті діяльності органів і підрозділів поліції. Оцінка рівня до-
віри населення до поліції проводиться незалежними соціо-
логічними службами в порядку, визначеному Кабінетом мі-
ністрів України. 

Проте, незважаючи на прийняття та введення в дію 
вищевказаних законодавчих актів, на даний час є багато 
проблем, що потребують свого належного вирішення. У ін-
шому разі прагнення, спрямовані на реформування органів 
внутрішніх справ, не матиме в майбутньому позитивних ре-
зультатів. 

Розглянемо деякі проблеми становлення  Національної 
поліції в Україні. 

Статтею 11 Закону України «Про Національну полі-
цію» передбачено, що діяльність поліції здійснюється в тіс-
ній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними 
громадами та громадськими об’єднаннями на засадах парт-
нерства і спрямована на задоволення їхніх потреб. Проте в 
тексті закону та інших нормативно-правових актів законо-
давцем не роз’яснено, в чому полягає і в яких діях повинно 
проявлятися згадуване «партнерство». Поряд з цим в розрізі 
статті 105 цього ж закону визначено, що «виконавчі коміте-
ти сільських, селищних, міських рад надають безоплатно 
органам і підрозділам поліції службові приміщення, облад-
нані меблями і засобами зв’язку, транспорт та інші матеріа-
льно-технічні засоби. Комунальні та приватні підприємства 
можуть виділяти органам та підрозділам поліції кошти, тра-
нспорт та інші матеріально-технічні засоби, необхідні для 
виконання повноважень поліції». В даних нормах не вбача-
ється так назване «партнерство на благо, на задоволення 
потреб народу, територіальних громад, громадських 
об’єднань», а наявна лише позиція можливості забезпечення 
діяльності поліції. Зазначене згодом може породити ту ж 
саму недовіру народу і, як результат, – безрезультатність 
реформування правоохоронних органів, оскільки «основа» 
цієї гілки влади практично не змінилася. 
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Також багато «робочих моментів» залишаються незро-
зумілими. Наприклад, Законом визначені основні повнова-
ження та завдання поліції. Як свідчить п. 9 ч. 1 ст. 23 Закону 
України «Про Національну поліцію» поліція відповідно до 
покладених на неї завдань доставляє у випадках і порядку, 
визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчи-
ненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили 
адміністративне правопорушення. Однак, статтею не визна-
чено куди саме поліцейський має доставити затриманих чи 
підозрюваних осіб: в суд, до поліції, до слідчого судді? Адже 
КПК України також містить цілий ряд норм, якими перед-
бачений порядок затримання і доставлення таких осіб. Та-
ких прогалин у чинному законодавстві досить багато, через 
що у роботі поліції може виникати ряд недоліків і суттєвих 
проблем. 

Наприкінці відзначимо, що описані проблеми станов-
лення Національної поліції України здійснено за вибірко-
вим принципом. Відповідно дослідження інших характер-
них проблем становить перспективний напрям подальших 
наукових пошуків.  
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ПИТАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА  
ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА СЛУЖБУ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

УКРЇНИ 

 На сьогоднішній день Україна знаходиться у стадії 
активних змін у зв’язку з переходом до європейських стан-
дартів. На даний час проводиться перегляд, внесення змін, 
та розроблення принципово нових нормативно правових ак-
тів спрямованих на раціоналізацію діяльності, подолання 
бюрократичної системи багатьох діючих органів державної 
влади, підвищення та актуалізацію уваги працівників дер-
жавних органів до прав людини. Не залишилися поза увагою 
і правоохоронні органів, система та організація діяльності 
яких вже тривалий час потребує кардинальних змін. З цією 
метою 02.07.2015 було прийнято Закон України «Про Націо-
нальну поліцію» який визначає правові засади діяльності 
Національної поліції України, статус поліцейських, а також 
порядок проходження служби в Національній поліції Украї-
ни. Автором було проаналізовано порядок та умови добору 
на посаду поліцейського і зроблено висновок про те, що 
окремі положення потребують проведення більш глибокого 
дослідження та надання правової оцінки особливостей їх 
практичної реалізації.  

 Зокрема ст.50 Закону України «Про Національну по-
ліцію» визначає певний алгоритм перевірки кандидатів на 
службу в поліції, окрему увагу автора привернуло положен-
ня про необхідність проходження громадянами України, які 
виявили бажання вступити на службу в поліції, за їхньою 
згодою тестування на поліграфі [1]. 

 З урахуванням даного нововведення вважаємо за до-
цільне проаналізувати та з’ясувати сутність проведення пе-
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ревірки особистості на поліграфі та доцільності його засто-
сування при здійсненні добору на посаду поліцейського.  

Отже поліграф – поширена узагальнена назва різно-
манітних по влаштуванню приладів, що дозволяють фахів-
цям на підставі фіксації ряду фізіологічних параметрів ро-
бити висновки про достовірність відповідей опитуваних (си-
нонімом є поняття «детектор брехні») [2]. 

Основними фізіологічними показниками, які реєстру-
ються поліграфами, є: ритм дихання, інтенсивність потовиді-
лення, рівень кров’яного тиску. Деякі детектори здатні порі-
внювати також напругу голосових зв’язок, фіксувати розши-
рення капілярів, реакцію зіниць очей тощо. При цьому сам 
прилад виступає лише реєстратором об’єктивних параметрів, 
а їх суб’єктивну інтерпретацію здатний виконати тільки фа-
хівець – поліграфолог, який і проводить відповідне «ін-
терв’ювання» за спеціальними методиками з урахуванням 
обставин та мети дослідження. З огляду на це виникає обґру-
нтоване питання щодо особистості, професіоналізму та ком-
петентності поліграфолога, якому надається вирішальне 
право інтерпретації результатів отриманих під час проведен-
ня дослідження на поліграфі. Необхідно зазначити, що на 
сьогоднішній день держава не лише не готує фахівців у да-
ному напрямку, а навіть не атестує експертів-поліграфологів. 
Тобто, цю експертизу фактично можуть проводити організа-
ції та приватні особи, які не мають жодного державного до-
зволу, ліцензії, допуску на проведення цього виду судової ек-
спертизи, що практично унеможливлює обєктивне викорис-
тання отриманої «інтерпретованої» інформації. 

Проаналізувавши умови підготовки вищезазначених 
«фахівців», ми дійшли висновку, що стати поліграфологом в 
Україні не так вже й складно. Щоб стати поліграфологом, 
досить близько місяця відвідувати курси очно, а потім заоч-
но, тобто самостійно, закріпити отриманий знання протягом 
півроку. У підсумку ви отримуєте свідоцтво. Щоб бути зара-
хованим на такі курси, крім готовності їх оплатити, треба 
відповідати таким нехитрим параметрами - вік старше 25 
років, вища освіта (спеціальність не має значення), відсут-
ність судимості. Інші вимоги стосуються психоемоційних 
характеристик особистості.  
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Таким чином, на сьогоднішній день, експерт-
поліграфолог по-українськи це особа, припустимо, за осві-
тою економіст, яка місяць прослухала лекції про роботу з 
поліграфом. То чи дозволили б ви їй тлумачити результати 
вашої перевірки на детекторі брехні? А тому виникає і ще 
одне питання, чи можливо використання такої інформації, 
якщо навіть державою не визнано даний вид здобуття інфо-
рмації об`єктивним?  

Окрім цього критики використання поліграфа наводять 
чимало підтверджених фактів про психопатичних особистос-
тей, які не демонструють змін фонових фізіологічних параме-
трів навіть при запереченні скоєних ними жорстоких злочи-
нів. І навпаки, людина, яка не здійснювала злочин, але зіткну-
лася з його проявом (наприклад, виявила труп убитого), демон-
струє фізіологічні параметри, властиві особі, яка вчинила зло-
чин. Крім того, відомі досить прості техніки, що дозволяють 
довільно змінювати фонові характеристики, що реєструються 
поліграфом – напруга м’язів, покусування язику [2]. 

 Даний аспект не залишив без уваги і ГЕНЕРАЛЬ-
НИЙ ДИРЕКТОРАТ З ПРАВ ЛЮДИНИ І ВЕРХОВЕНСТВА 
ПРАВА (ДИРЕКТОРАТУ З ПРАВ ЛЮДИНИ) РАДИ ЄВРО-
ПИ у своєму коментарі до проекту Закону України «Про по-
ліцію та поліцейську діяльність» від 28 жовтня 2014 року [3]. 
А саме: «Частиною 5 статті 47 передбачено, що для кандида-
тів на посаду поліцейського проводиться тестування на по-
ліграфі. Частиною 6 цієї ж статті встановлено, що негативні 
результати тестування на поліграфі самі по собі не є підста-
вою для прийняття рішення про відмову кандидатові у при-
значенні  на посаду поліцейського. Виникають сумніви сто-
совно доцільності такого тестування. Якщо особа не прохо-
дить тестування, то результати можуть потрапити до її осо-
бової справи і завадити її кар'єрному зростанню. Тестування 
на поліграфі не вважається абсолютно надійним, а його  ре-
зультати можуть стати об’єктом маніпуляцій, тому можли-
вості поліграфа як інструмента для оцінювання чесності ка-
ндидатів на посаду поліцейського обмежені. Будь-яке поси-
лання на результати тестування на поліграфі підлягає кри-
тичній оцінці.» 

 Проаналізувавши досліджені матеріали можна зро-
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бити висновок, що технологія опитування за допомогою по-
ліграфу є доволі сумнівною. Тим паче слід зазначити, що у 
мережі інтернет досить легко знайти методи обману поліг-
рафу. Також необхідно враховувати, що кожна людина по 
різному сприймає стресові ситуації в залежності від типу 
темпераменту та інших особистісних особливостей. Отже 
запропонований законодавцем спосіб добору кандидатів, не 
повинен ґрунтуватись, на інтерпретації змін в організмі лю-
дини поліграфологом. А тому виступати взагалі якимось 
орієнтиром при визначені підходящих або не підходящих 
кандидатів відповідна технологія не може! 
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ти до Європейського розвиненого демократичного суспільс-
тва, в якому головним пріоритетом діяльності державних 
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органів є добробут та благополуччя громадян, або ж ми так і 
залишимося державою третього світу, яка не може позбави-
тися комуністичної спадщини в соціальній та правоохорон-
ній сфері.  

Одним з найважливіших питань, які потребують негай-
ного вирішення, можна визнати реформування правоохо-
ронної системи, адже саме «стражі закону» є тією ланкою 
державної влади, яка покликана забезпечувати публічну без-
пеку і порядок, охороняти права та свободи громадян. Саме 
цим активно займаються в даний час команда міністра внут-
рішніх справ України Арсена Авакова, відповідно до Концеп-
ції реформування правоохоронної системи України. Верхов-
ною Радою було прийнято Закон «Про Національну поліцію», 
який вступив у законну силу 7 листопада 2015 року. 

В своїй доповіді автор приділяє увагу інституту гро-
мадського контролю за діяльністю поліції, вважаючи саме 
цей вид контролю найбільш дієвим і ефективним способом 
впливу на поліцію та реагування на порушення працівника-
ми поліції вимог закону. 

 Контроль за діяльністю поліції є ніщо інакше, як на-
бір правових інструментів та засобів для моніторингу та 
оцінки законності виконання покладених на поліцію функ-
цій. Контроль за своїм суб’єктним складом може бути різ-
ним. З одного боку існує відомчий контроль за правилами 
підпорядкування та єдиноначальності; також є контроль 
працівників прокуратури за діяльність працівників поліції 
під час досудового розслідування правопорушень. Громад-
ський же контроль є найвищим проявом демократичності та 
правосвідомості суспільства, адже самі громадяни за допо-
могою правових засобів впливу не дають працівникам полі-
ції виходити за встановленні законом рамки. Інституту гро-
мадського контролю в Законі «Про Національну поліцію» 
присвячено окремий 8 розділ, який так і йменується «Гро-
мадський контроль поліції». Це є новацією для вітчизняного 
законодавства.  

 Нагадаємо, що в раніше діючому Законі України 
«Про міліцію», було лише визначено існування такого виду 
контролю, та вказано, що при його здійснені місцеві ради не 
можуть втручатися в оперативно-розшукову, кримінальну 
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процесуальну та адміністративну діяльність міліції. Аналі-
зуючи дане положення, яке вже втратило чинність, бачимо 
в сухому залишку лише декларативну норму, яка не 
роз’яснює ані правових засобів контролю та порядку їх ви-
користання, ані суб’єктів, які мають його здійснювати.  На-
багато відповідальніше до цього питання підійшли автори 
Закону «Про Національну поліцію». В ньому встановлено 
існування інституту прийняття резолюції недовіри до кері-
вникам органів поліції. Це положення є запозиченим з фе-
дерального Закону США, в якому вже давно існує такий ін-
струмент впливу на посадових осіб поліції. Він полягає в то-
му, що місцева рада кваліфікованою більшістю голосів (дві 
третини від складу) може прийняти резолюцію недовіри до 
керівників територіального підрозділу поліції, який знахо-
диться на посаді більше одного року. А це означає, що гро-
мадяни певної територіальної громади опосередковано че-
рез органи місцевого самоврядування мають змогу впливати 
на діяльність місцевих підрозділів поліції. Це є позитивним 
положенням, бо хто як не місцева громада може об’єктивно 
оцінити роботу керівника місцевого органу поліції. Тобто 
поліція стає відповідальною за свої дії не лише перед керів-
ництвом Національної поліції чи Міністерства внутрішніх 
справ, а ще й перед тими пересічними громадянами, які є 
представниками громади на території якої здійснюють свою 
діяльність працівники поліції. Тобто за будь-які неправомі-
рні дії або бездіяльність керівника органу поліції його може 
бути звільнено з посади за поданням громади, а не лише 
вищестоящого керівництва. Дане положення на думку авто-
ра можна вважати безпосереднім проявом засад демократи-
чності та децентралізації влади в правоохоронній системі 
країни.  

 Також слід відзначити, що Законом встановлено ал-
горитм дій впровадження прийнятої резолюції недовіри ке-
рівнику органу поліції. А саме в ст. 87 ЗУ «Про Національну 
поліцію» вказано, що в резолюції недовіри мають бути за-
значені мотиви для її прийняття з посиланням на обставини, 
що їх обґрунтовують. Негативним моментом є те, що не пе-
редбачено комплекс яких саме мотивів має бути для прийн-
яття подібного рішення. Але виходячи з загальних положень 
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права можемо дійти висновку, що відповідальність праців-
ників поліції у вигляді прийняття щодо них такого рішення 
може бути лише у разі вчинення ними тих дій, які супере-
чать принципу законності та виходять за межі наданих їм 
повноважень. 

 Після надходження такої резолюції до керівника ор-
гану, який вповноважений призначати на посаду керівника 
територіального органу поліції, він невідкладно зо-
бов’язаний своїм наказом звільнити з посади такого керів-
ника або відсторонити його від виконання службових 
обов’язків та призначити службову перевірку для вивчення 
обставин, що стали мотивами для прийняття місцевою ра-
дою такого рішення. Ця перевірка проводиться в десятиден-
ний термін. Ще одним  недоліком автор вважає те, що служ-
бова перевірка здійснюється посадовими особами поліції, 
які вповноважені на її проведення. Для забезпечення при-
йняття обґрунтованого рішення за результатами службової 
перевірки, вважаємо, що слід також залучати представників 
громадськості та засобів масової інформації, щоб мінімізу-
вати можливість уникнення від відповідальності керівників 
за допомогою корупційних схем.  

  За результатами службової перевірки керівником ор-
гану поліції, який її призначив, має бути прийнято рішення 
про подальше перебування керівника територіального орга-
ну поліції, щодо якого прийнято резолюцію недовіри, на за-
йманій посаді. І тут здавалося є ще одна проблема, адже ке-
рівник з якихось суб’єктивних причин може залишити свого 
підлеглого на займаній посаді. Але законодавець пішов ще 
далі і надав можливість місцевій громаді через органи міс-
цевого самоврядування більшістю голосів( три четверті) по-
вторно в місячний термін прийняти резолюції недовіри до 
того керівника органу поліції, який порушує вимоги закону. 
І вже після прийняття повторного рішення  місцевої ради 
воно вважається остаточним і підлягає обов’язковому вико-
нанню у триденний строк з дня прийняття. Ця норма на ду-
мку автора являється дуже важливою перемогою демокра-
тичності Закону, адже остаточне рішення залишається за 
громадою, а не за керівниками органів поліцій. 
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 Проаналізувавши інститут громадського контролю 
поліції можна дійти висновку, що Новий Закон «Про Націо-
нальну поліцію» встановлює чітку схему звільнення тих ке-
рівників територіальних органів поліції, які порушують ви-
моги закону. Але є ще деякі проблеми, наприклад, не визна-
чено такої ж можливості прийняття резолюції недовіри щодо 
всіх працівників поліції, які порушують вимоги закону, а не 
лише керівників. Тобто закон не є досконалим, але зрушення 
в позитивний бік в порівнянні з Законом «Про міліцію» наяв-
ні і є досить важливими. Саме такими правовими інститута-
ми як громадський контроль і досягається високий ступінь 
відповідальності працівників правоохоронних органів, адже 
найважливіша оцінка їх діяльності – відношення громадян.  

 Будемо сподіватися, що в результаті проведення де-
мократичних реформ працівників поліції нарешті будуть 
асоціювати як представників давньогрецької богині Феміди 
(богині правосуддя та справедливості), а не слугами Немези-
ди (богині кари та розплати). 

 
Список використаних джерел: 

1. Закон України "Про Національну поліцію" [Електронний 
ресурс] // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. – Режим доступу 
до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19. 

2. Закон України "Про міліцію" [Електронний ресурс] // Відо-
мості Верховної Ради (ВВР). – 1991. – Режим доступу до ресурсу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/565-12. 

 
Гатшур Віталія Василівна,  

слухач магістратури ФПС-13-1  
Харківського національного університету внутрішніх справ 

Науковий консультант: 
Іванцов Володимир Олександрович, 

доцент кафедри адміністративної діяльності ОВС ФПФПМГБ та 
КМСД 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ З НАСЕЛЕННЯМ НА ЗАСАДАХ 
ПАРТНЕРСТВА 

Верховенство права, відкритість влади, її тісна взає-
модія з суспільством є фундаментальними принципами де-
мократії. Постійна взаємодія влади і суспільства – необхідна 
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умова політичної стабільності й процвітання кожної держа-
ви, у тому числі й України, оскільки проблеми її розвитку 
неможливо розв’язати без підтримки суспільства. Успішни-
ми бувають лише спільні зусилля. Це певною мірою стосу-
ється і діяльності органів внутрішніх справ. 

Частково питання взаємодії органів внутрішніх справ з 
інституціями громадянського суспільства були розглянуті у 
своїх працях такими вченими, як В. Б. Авер’янов, М. І. Ануф-
рієв, О. М. Бандурка, О. І. Безпалова, О. В. Джафарова,  
А. Т. Комзюк, О. Ю. Синявська,  В. Д. Сущенко та ін. 

Важливим кроком у реформуванні органів внутрішніх 
справ (ОВС) стало створення Національної поліції (поліції) 
як центрального органу виконавчої влади, який служить су-
спільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод лю-
дини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і 
порядку. Нормативним законодавчим підґрунтям функціо-
нування поліції став Закон України «Про Національну полі-
цію» (далі – Закон) [1], який набув чинності на території всієї 
України 7 листопада цього року. 

Створюючи новий орган державної влади, законода-
вець приділив особливу увагу питанням співпраці поліції з 
населення. Так, згідно з основними принципами, а саме вза-
ємодії з населенням на засадах партнерства, діяльність На-
ціональної поліції здійснюється в тісній співпраці та взає-
модії з населенням, територіальними громадами та громад-
ськими об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована 
на задоволення їхніх потреб. З метою визначення причин 
та/або умов учинення правопорушень планування службової 
діяльності органів і підрозділів поліції здійснюється з ура-
хуванням специфіки регіону та проблем територіальних 
громад [1]. 

Крім того, аналізуючи даний закон, важливо виділити 
питання щодо спільних проектів поліції з громадськістю. 
Національна поліція взаємодіє з громадськістю шляхом під-
готовки та виконання спільних проектів, програм та заходів 
для задоволення потреб населення та покращення ефектив-
ності виконання Національною поліцією покладених на неї 
завдань. Співпраця між Національною поліцією та громад-
ськістю спрямована на виявлення та усунення проблем, 



36 
 

пов’язана із здійснення поліцейської діяльності, і сприяння 
застосуванню сучасних методів для підвищення результа-
тивності та ефективності здійснення такої діяльності. Наці-
ональна поліція надає підтримку програмам правового ви-
ховання, пропагує правові знання в освітніх установах, засо-
бах масової інформації та у видавничій діяльності [2, с.154]. 

Важливим завданням формування партнерських від-
носин між Національною поліцією і населення є раціоналі-
зація такої взаємодії на засадах довіри, прозорості,  взаємо-
допомоги в боротьбі зі злочинністю. 

Одним з визначальних положень Закону України «Про 
Національну поліції» полягає у тому, що саме рівень довіри 
населення до поліції є основним критерієм оцінки ефектив-
ності діяльності органів і підрозділів поліції [1]. Така позиція 
законодавця виглядає цілком закономірною, адже повсяк-
денна діяльність поліції протікає на очах у населення і авто-
ритет та довіра поліції багато в чому залежить від поведінки 
її співробітників при спілкуванні з людьми. 

Не викликає сумніву той факт, що однією з найбільш 
важливих якостей, що дозволяє підвищити ефективність 
процесу спілкування, є вміння слухати інших людей. Не 
просто слухати, а уважно вислухати до кінця свого співроз-
мовника, тобто продемонструвати свою зацікавленість у то-
му, що він говорить, проявити пошану до нього. Це дозво-
лить значно спростити подальше спілкування і встановити 
психологічний контакт із співрозмовником налаштувати 
позитивно до себе зняти психологічну напругу, яка як пра-
вило є неминучою в початковому періоді спілкування. Лю-
дина звертаючись до співробітника поліції чекає що її ува-
жно вислухають розберуться у ситуації й допоможуть у її 
проблемі [3; с. 179]. У цьому і проявляється довіра до праців-
ників поліції. 

Підсумовуючи викладене, можна дійти висновку, що 
держава прагне бути цивілізованою і дотримуватися демок-
ратичних принципів. Очевидно, що держава у особі її орга-
нів поставила за мету зробити усе можливе, щоб довіра на-
селення до тих, хто повинен «захищати та служити», була 
високою і стабільною. Адже який авторитет мають правоо-
хоронні органи, такий і держава в цілому, оскільки саме 
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правоохоронці покликані представляти, охороняти права, 
свободи та інтереси людини і громадянина, зміцнювати за-
конність, підтримувати правопорядок, вести боротьбу зі 
злочинами та іншими правопорушеннями. 
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 З прийняттям Закону України «Про Національну по-
ліцію» (далі – Закон) в механізмі забезпечення поліцією міц-
ного правопорядку і громадської безпеки були закріплені 
поліцейські заходи, які  є дією або комплексом дій превен-
тивного або примусового характеру, що обмежує певні пра-
ва і свободи людини, що застосовується поліцейськими від-
повідно до закону для забезпечення виконання покладених 
на поліцію повноважень. Обраний поліцейський захід має 
бути законним, необхідним, пропорційним і ефективним. 

 Стаття 30 Закону закріплює види поліцейських захо-
дів до яких відносить: превентивні поліцейські заходи, полі-
цейські заходи примусу та заходи забезпечення проваджен-
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ня у справах про адміністративні правопорушення, що за-
кріплені статтею 260 Кодексу про адміністративні правопо-
рушення та заходи, що визначені Кримінальним процесуа-
льним кодексом України. 

 Превентивні поліцейські заходи мають чітку профі-
лактичну спрямованість, орієнтовані на захист громадської 
безпеки та недопущення вчинення правопорушень. Згідно 
ст. 31 Закону до них відносяться: перевірка документів осо-
би; опитування особи; поверхнева перевірка і огляд; зупи-
нення транспортного засобу; вимога залишити місце і об-
меження доступу до визначеної території; обмеження пере-
сування особи, транспортного засобу або фактичного воло-
діння річчю; проникнення до житла чи іншого володіння 
особи; перевірка дотримання вимог дозвільної системи ор-
ганів внутрішніх справ; застосування технічних приладів і 
технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, 
відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису; пере-
вірка дотримання обмежень, установлених законом, стосов-
но осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, та 
інших категорій осіб; поліцейське піклування [1]. 

 Поліцейське піклування  (стаття 41 Закону) являє со-
бою соціально орієнтований превентивний захід, що засто-
совується стосовно осіб віком до 16 років, що залишилися 
без догляду, стосовно особи, яка підозрюється у втечі з пси-
хіатричного закладу чи спеціалізованого  лікувального за-
кладу, де вона утримувалася  на підставі судового рішення, 
стосовно особи, яка має ознаки вираженого психічного  роз-
ладу і створює реальну небезпеку оточуючим або особи, яка 
перебуває у публічному місці і в наслідок сп’яніння втрати-
ла здатність самостійно пересуватися чи створює реальну 
небезпеку оточуючим або собі. 

 Застосування поліцейського піклування тягне за со-
бою низку правових наслідків, зокрема: 

1) передання неповнолітніх осіб батькам або усинови-
телям, опікунам, піклувальникам, органам опіки та піклу-
вання; 

2) передання осіб, які втекли з психіатричного чи лі-
кувального закладу до відповідних закладів; 
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3) передання осіб, які втратили здатність самостійно-
го пересування у спеціальній лікувальний заклад чи до міс-
ця проживання. 

  Для забезпечення ключових моментів здійс-
нення охорони прав і свобод людини і  громадянина полі-
цейський зобов’язаний негайно повідомити особі зрозумілою 
для неї мовою підставу застосування поліцейського заходу, а 
також роз’яснити право отримувати медичну допомогу, да-
вати пояснення, оскаржувати дії поліцейського, негайно по-
відомити інших осіб про її місце перебування. 

  При реалізації заходу поліцейського піклу-
вання, поліцейський уповноважений вилучити у особи 
зброю чи інші предмети, якими особа може завдати шкоди 
оточуючим чи особі, незалежно від того, чи заборонені вони 
в обігу.  Поліцейському заборонено здійснювати об-
шук особи, щодо якої здійснюється поліцейське піклування. 
Ця норма закону ставить під загрозу можливість вилучення 
у особи зброї або інших предметів.  

  Щодо процесуального оформлення застосу-
вання поліцейського піклування, то слід визначити, що не-
обхідне складання протоколу, в якому зазначається: місце, 
дата, точний час (година, хвилини) застосування заходу; під-
стави застосування; опис вилученої зброї та інших предме-
тів; клопотання, заяви чи скарги особи; інформація про ті-
лесні ушкодження. Протокол підписується особою і полі-
цейським. Копія протоколу під підпис вручається негайно 
особі. 

  Зауважимо, що якщо особа у відношенні якої 
здійснюється поліцейське піклування знаходиться у стані, 
коли вона не може усвідомлювати свої дії, закон надає полі-
цейському право не роз’яснювати особі права, не надавати 
протокол на підпис і не вручати копію протоколу. Але в та-
кому разі протокол надається особі чи органу, передбачено-
му абзацом другим частини першої статті 41 Закону. 

  Про кожне застосування поліцейського заходу 
поліцейський одразу повідомляє за допомогою технічних 
засобів відповідального поліцейського в підрозділі поліції.  

  Поліцейський зобов’язаний надати можли-
вість негайно повідомити про своє місце перебування близь-
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ких родичів, членів сім’ї чи інших осіб за вибором цієї особи, 
або негайно повідомити батьків або усиновителів, опікунів, 
піклувальників, орган опіки та піклування про місце пере-
бування неповнолітньої особи. 

  Відзначимо, що поліцейське піклування впе-
рше в Україні закріплено як окремий превентивний полі-
цейський захід, що є позитивом з точки зору формування 
партнерських відносин між громадянами та поліцією. Але 
слід сказати, що недостатньо врегульованим є проведення 
вилучення окремих предметів у особи при здійсненні полі-
цейського піклування, адже цією ж статтею забороняється 
проведення обшуку, та відсутність строків передавання осо-
би при здійсненні заходу, а відповідальність за тривале дос-
тавляння покладається на поліцейських.  

 Підводячи підсумки, слід зауважити, що завданнями 
Національної поліції на сучасному етапі реформування 
держави взагалі та її правоохоронної системи зокрема є на-
дання поліцейських послуг у сферах: забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а та-
кож інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, 
надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги 
особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або 
внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомо-
ги, а нормативне закріплення поліцейського піклування є 
гарантією законності діяльності поліцейських та важливим 
заходом забезпечення правопорядку в державі. 
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СТВОРЕННЯ КІБЕРПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ  

Основною передумовою створення кіберполіції в Укра-
їні є стрімкий розвиток злочинності в кіберсередовищі, її 
розвиток, розроблення нових протиправних схем та планів 
її здійснення. Глава Уряду зазначив, що за останнє десяти-
ліття світ кардинально змінився: «З’явився новий тип війни 
– це війна в кіберпросторі». «Цей тип війни – це війни має 
відношення в тому числі до кожного громадянина» – сказав 
він – «…кіберзлочинці зламують акаунти, отримують доступ 
до даних і можуть знімати кошти з банківських рахунків, 
змінювати бази даних і відомості про будь-яку фізичну чи 
юридичну особу» [1]. Виходячи з основних завдань поліції 
закріплених у ст. 2 Закону України «Про національну полі-
цію»: «забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони 
прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і дер-
жави; протидії злочинності; надання в межах, визначених 
законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, еконо-
мічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних си-
туацій потребують такої допомоги» [2, с. 3], зазначимо, що на 
сьогодні, існує об’єктивна потреба в функціонуванні в Укра-
їні підрозділу кіберполіції, діяльність якого перш за все буде 
направлена на припинення та попередження кіберзлочинів і 
забезпечення кібербезпеки.  

Для звичайного громадянина безпека в сфері  ІТ-
технологій починає відігравати все більше значення, з огля-
ду на поширення шахрайства наступного характеру. Так, 
зловмисники копіюють дані з банківських карток, а потім 
викрадають готівку з банкоматі: шляхом встановлення спе-
цнакладок, списують кошти з банківських рахунків викори-
стовуючи системи дистанційного банківського обслугову-
вання. Та виманюють у користувачів інтернету їх логіни та 
паролі до електронних гаманців, а також створюють і роз-
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повсюджують віруси і шкідливе програмне забезпечення. 
«Із сотні таких справ до суду доходить у кращому випадку 
одна. У правоохоронній системі цим немає кому займатись. 
Нинішнє управління боротьби з кіберзлочинністю при МВС 
та СБУ не справляється з цим через низьку кваліцікацію 
людей і низькі зарплати», – каже юрист, партнер практики 
ІТ та медіаправа адвокатського об’єднання ″Юскутум" Дмит-
ро Гадомський [3].  

Міністр внутрішніх справ відмітив, що перехідним 
етапом формування кіберполіції стане переважно переатес-
тація працівників підрозділів боротьби з кіберзлочинністю 
МВС. Також  він зазначив, що метою створення кіберполіції 
є поетапне перетворення теперішньої моделі підрозділу до 
новітнього органу правозахисного призначення. Який за 
своїми технічними та професійними можливостями матиме 
змогу швидко реагувати як на кіберзлочини так і на кіберза-
грози. Вадливим напрямком функціонування кіберполіції 
також стане міжнародна співпраця у т. ч. з приводу знеш-
кодження транснаціональних злочинних угрупувань у цій 
сфері. 

Основними завданнями кіберполіції стане: захист гро-
мадян від отримання злочинцями їх персональної 
інформації; боротьба з терористичними кіберзлочинами; 
захист інтелектуальних прав власності. Навряд чи такий 
перелік можна вважати вичерпним, а тому поступово він 
буде доповнюватися іншими, не менш важливими завдан-
нями. 

Про кіберполіцію можна говорити як про структурний 
підрозділ в системі Національної поліції України. Основни-
ми функціональними обов’язками якого є попередження, 
виявлення, припинення та розкриття правопорушень, що 
вчинюються за допомогою електро-обчислювальних машин, 
а також телекомунікаційних та комп’ютерних інтернет-
мереж (систем). Тому не дивно, що основною вимогою до 
кандидата на посаду є навички у сфері обчислювальної 
техніки та програмування, досвід програмування на мовах 
високого та низького рівнях і реверс-інжинірингу 
шкідливого програмного забезпечення. 
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За словами начальника Управління боротьби з 
кіберзлочинністю МВС України: «Основними відмінностями 
новоствореного підрозділу стане захист інтересів 
пересічного українця в мережі Інтернет та швидка он-лайн 
допомога користувачам. Крім того, кіберполіцейський в 
режимі реального часу буде допомагати потерпілим, право-
охоронним органам інших держав і внутрішнім відомчим 
органам української правоохоронної системи, використо-
вуючи канали  міжнародного контактного пункту, який діє 
на базі МВС та здійснювати блокування, виявлення й пе-
решкоджання діям зловмисників, які знаходяться за 
територією України» [5]. 

Думка людей з приводу утворення Кіберполіції дос-
татньо неординарна через виникнення великої кількості 
невісветлених питань щодо цього підрозділу. Тому, не див-
но, що виникає масове обговорення про доцільність ство-
рення та роботи даного підрозділу. Проте якщо умовно 
скласти статистику то більшість людей підтримує утворен-
ня та модернізацію цього структурного підрозділу. 

Ми ж, у свою чергу можемо констатувати, що в Україні 
стартував новий етап формування органів внутрішніх 
справ, який призведе до нових звершень та допоможе у 
запобіганні скоєння нових кіберзлочинів. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ, ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО 

НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ» 

 Європейська інтеграція України зобов’язує нашу дер-
жаву забезпечити ефективне функціонування інститутів, які 
гарантуватимуть верховенство права, додержання прав і сво-
бод людини і громадянина, їх ефективний захист. Одним зі 
шляхів досягнення поставленої мети - розбудови демократи-
чної правової європейської держави, безумовно, являється 
реформування правоохоронного відомства. У зв’язку з вище-
зазначеним було проведено ряд змін та доповнень у нині дію-
че законодавство та прийнято Закон України «Про Націона-
льну поліцію» (далі Закон). У законі детально та досить рете-
льно розкрито різноманітні питання, які стосуються природи 
повноважень поліції та обмежень їх обсягу. 

Розглядаючи Закон слід зазначити, що у другому роз-
ділі наведено ряд принципів на основі яких ґрунтується дія-
льність поліції. Під час ознайомлення з визначеними у За-
коні повноваженнями поліції автором було виявлено певні 
недоліки.  

Зокрема п. 3 ст. 8 Закону визначено, що накази, розпо-
рядження та доручення вищих органів, керівників, посадо-
вих та службових осіб, службова, політична, економічна або 
інша доцільність не можуть бути підставою для порушення 
поліцейським Конституції та законів України [1]. Аналізую-
чи зазначену норму автор доходить висновку, що законода-
вець використовуючи таке формулювання не враховує інші 



45 
 

нормативно правові акти, які регламентують діяльність 
правоохоронних органів. На думку автора дане положення 
Закону іде у розріз зі змістом та контекстом ряду діючих 
зокрема Кримінально-процесуальним кодексом України 
(далі - КПК) та Законом України «Про оперативно-
розшукову діяльність». Тому автор вважає доцільним розг-
лянути дане положення у контексті інших діючих нормати-
вно правових актів. 

Статтею 272 КПК України, законодавець визначає 
умови виконання спеціального завдання з розкриття зло-
чинної діяльності організованої групи чи злочинної органі-
зації. У частині першій вищезазначеної статті визначається, 
що під час досудового розслідування тяжких або особливо 
тяжких злочинів можуть бути отримані відомості, речі і до-
кументи, які мають значення для досудового розслідування, 
особою, яка відповідно до закону виконує спеціальне за-
вдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній 
організації, або є учасником зазначеної групи чи організації, 
який на конфіденційній основі співпрацює з органами досу-
дового розслідування [2]. Аналізуючи дану норму можна 
зробити висновок, що ряд осіб мають право брати участь у 
виконанні спеціального завдання, шляхом вступу до органі-
зованої групи чи злочинної організації. Підрозділи, які здій-
снюють оперативно-розшукову діяльність, визначено ст. 5 
Закону України про «Про оперативно-розшукову діяль-
ність», у якій зазначено, що оперативно-розшукова діяль-
ність здійснюється оперативними підрозділами Міністерст-
ва внутрішніх справ України - кримінальною, спеціальною 
міліцією, підрозділами внутрішньої безпеки. Отже в законі 
прямо вказано, що на відповідні підрозділи Міністерства 
внутрішніх справ може бути покладено виконання операти-
вно-розшукової діяльності.  

В свою чергу, під оперативно-розшуковою діяльністю 
розуміють вид діяльності, здійснюваний гласно і негласно 
оперативними підрозділами державних органів, уповнова-
жених на те законом, в межах їх повноважень шляхом про-
ведення оперативно-розшукових заходів (ОРЗ) з метою за-
хисту життя, здоров'я, прав і свобод людини і громадянина, 
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власності, забезпечення безпеки суспільства і держави від 
злочинних посягань.  

Також ст. 8 Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність» передбачені права підрозділів, які 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність, де у пункті 8 
зазначено, що оперативним підрозділам для виконання за-
вдань оперативно-розшукової діяльності надається право ви-
конувати спеціальне завдання з розкриття злочинної діяль-
ності організованої групи чи злочинної організації згідно з 
положеннями статті 272 КПК України [3]. Окрім цього ст. 1 
виконавчого протоколу між Міністерством внутрішніх справ 
України та Головним комендантом поліції Республіки Поль-
ща про виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та 
Урядом Республіки Польща про співробітництво в сфері бо-
ротьби з організованою злочинністю дублює відповідне по-
ложення у пункті с, та зазначає, що з метою розвитку співро-
бітництва між країнами буде проводитися обмін інформаці-
єю, що до здійснення транскордонного спостереження, конт-
рольованих поставок, діяльності працівників міліції/поліції 
під прикриттям, а також охорони свідків. 

Тобто діяльність працівників поліції з попередження 
злочинів вчинюваних організованою групою чи злочинною 
організацією, шляхом вступу до злочинного об’єднання під 
прикриттям передбачена у ряді нині діючих нормативно-
правових актів. 

Положеннями статті 13 Закону України «Про органі-
заційно-правові основи боротьби з організованою злочинні-
стю», регламентовано використання негласних співробітни-
ків, у частині 3, зазначеної статті передбачено, що для вико-
нання доручення негласний співробітник вправі під леген-
дою прикриття вступати в трудові, цивільно-правові та інші 
відносини. Шкода або збитки, завдані діями негласного спів-
робітника під час виконання доручення, відшкодовуються за 
рахунок державного бюджету. Негласний співробітник не 
несе відповідальності за завдані ним шкоду або збитки, як-
що його дії були необхідними для виконання доручення [4]. 

Фактично, дане положення знаходить своє відобра-
ження також у ст. 43 КК України, у якій йдеться про вико-
нання спеціального завдання з попередження чи розкриття 
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злочинної діяльності організованої групи чи злочинної ор-
ганізації, та зазначається, що не є злочином вимушене запо-
діяння шкоди правоохоронюваним інтересам, особою, яка 
відповідно до закону виконувала спеціальне завдання, беру-
чи участь в організованій групі чи злочинній організації з 
метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності. 
Крім випадків коли особа, вчинила у складі організованої 
групи чи злочинної організації особливо тяжкий злочину, 
вчинений умисно і поєднаний з насильством над потерпі-
лим, або тяжкий злочин, вчинений умисно і пов'язаний з 
спричиненням тяжкого тілесного ушкодження потерпілому, 
або настанням інших тяжких, або особливо тяжких наслід-
ків [5]. Тобто підставою заподіяння шкоди виступає її виму-
шеність. Вона має місце, коли у працівника поліції, який 
входить до складу злочинної групи, виникла необхідність 
брати участь у вчиненні злочину (наприклад, через примус з 
боку ватажка злочинної організації), і була відсутня реальна 
можливість (без ризику розкрити свій зв'язок із правоохо-
ронними органами) відмовитися від участі в підготовці або 
вчиненні злочину в складі такої групи. А тому  працівник 
поліції знаходячись під прикриттям не буде нести відпові-
дальність за окремі види злочинів наприклад такі, як краді-
жка, вимагання, завдання потерпілому побоїв, заподіяти по-
терпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження, участь у 
контрабанді, розкраданні чужого майна та ін.  

Проаналізувавши вище зазначені положення норма-
тивно-правових актів, автор дійшов висновку, що ч. 3 ст. 8 
Закону України «Про Національну поліцію» фактично їм 
суперечить.  

У зв’язку з вищезазначеним вважаємо доцільним вне-
сти зміни до Ст.8 ч.3 Закону України «Про Національну по-
ліцію» та доповнити її словами: «крім особливих службових 
умов визначених діючим законодавством». І викласти її у 
наступній редакції: «Накази, розпорядження та доручення 
вищих органів, керівників, посадових та службових осіб, 
службова, політична, економічна або інша доцільність не 
можуть бути підставою для порушення поліцейським Кон-
ституції та законів України, крім особливих службових умов 
визначених діючим законодавством». 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ ПОЛІЦІЇ (СТ.2) 

Протягом останніх років у нашій державі відбулися 
суттєві зміни в усіх сферах життя. Змінилися соціально-
економічні відносини. Також потребують нових підходів 
надмірна централізація, мілітаризація, бюрократизм, авто-
ритарно-дисциплінарна модель управління 

Закон України «Про національну поліцію»  розроблено 
з метою розбудови демократичної правової держави, підви-
щення ефективності діяльності МВС України, беззастереж-
ного забезпечення конституційних прав і свобод громадян, 
їхньої особистої безпеки, законності і правопорядку.  

Новаторство, даного Закону можна, прослідкувати у 
багатьох його положеннях. Введені нові визначення та тер-
міни для підтвердження цього візьмемо для прикладу ст.2 
Закону України «Про Національну поліцію» 

Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у 
сферах: 
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1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів су-

спільства і держави; 
3) протидії злочинності; 
4) надання в межах, визначених законом, послуг з до-

помоги особам, які з особистих, економічних, соціальних 
причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують 
такої допомоги. 

У даній правовій нормі ми можемо прослідкувати вве-
дення нової, яка раніше не була притаманна правоохорон-
ним органам,  публічно-сервісної функції з надання послуг 
населенню має на меті повне виключення комерціалізації 
діяльності поліції як фактора, що формує негативний імідж 
органу державної влади, за винятком функції охорони май-
на фізичних і юридичних осіб, що здійснюється на договір-
них засадах. Реалізація цієї функції поліцією передбачає 
надання послуг населенню виключно на безоплатній основі, 
встановлення партнерських стосунків з населенням, фор-
мування позитивного іміджу поліції, як органу державної 
влади.  

За допомогою введення нового терміну такого, як «на-
дання послуг»  було зроблено значний крок, для пришвид-
шення  процесу ліквідації залежності кожного підрозділу 
поліції від статистики, як головного показника результатів 
роботи, запропоновано новий підхід до оцінки роботи полі-
ції, в основі якого має бути довіра громадян до поліції. Це 
сприятиме поліпшенню реагування на всі звернення грома-
дян, покращання виконання публічно-сервісної функції по-
ліції шляхом надання якісних послуг населенню. Це виклю-
чить необхідність, для застосування працівниками поліції 
незаконних методів розкриття злочинів (побої, тортури та 
інші.). 

Але виникають питання стосовно доречності застосу-
вання терміну «послуги», адже в науці існують думки, що 
послуги – це нематеріальні активи, які мають свою ціну. 

Наприклад,  Р. Малері стверджував, що послуги - це 
нематеріальні активи, що виробляються з метою збуту. Не-
матеріальні активи (або невідчутна цінність) - це цінність, 
яка не є фізичним об'єктом, але має вартість - грошову оцін-
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ку. Тобто з цього слід розуміти, що поліцейські надавати-
муть свої послуги за винагороду безпосередньо від контра-
гента, яким виступає особа, яка споживає послуги, у нашому 
випадки цими особами, є громадяни. 

Також виникають питання про відсутність деяких фу-
нкцій які виконували структурні підрозділи міліції такі, як:  

− здійснення адміністративного нагляду за особами, 
звільненими від відбування покарання; 

− конвоювання засуджених; 
− припинення групових протиправних дій засуджених 

в місцях позбавлення волі тощо. 
Які органи державної влади повинні займатися даним 

питанням, та до чого на практиці призведуть положення За-
кону достеменно ніхто не береться прогнозувати. 

Підсумовуючи вказане, слід зазначити, що невідповід-
ності окремих положень Закону України «Про національну 
поліцію» як Конституції України, так і КПК України є за-
грозою порушення основоположних прав та свобод людини, 
можуть мати наслідком дискредитацію реформи поліції за-
галом, що є вкрай негативним для побудови демократичного 
суспільства в Україні. 

Звичайно, ніщо не є ідеальним, власне як і будь-яка 
реформа. Такі ж недоліки має й реформа органів внутріш-
ніх справ України в частині створення Національної поліції. 
На фоні досягнень, прогресивних змін такі недоліки є міні-
мальними, однак вони заслуговують уваги. 

Але не зважаючи на ці всі недоліки, будемо сподівати-
ся, що даний закон стане тієї рушійною силою і дасть по-
штовх для формування в Україні якісно нової системи пра-
воохоронних органів, а саме поліції. 
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РОЛЬ ЖІНОК-ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ 
ПОЛІЦІЇ 

Однією з основних ознак правової демократичної соці-
альної держави є забезпечення дотримання принципу рів-
ності прав і свобод жінки та чоловіка. Так, ще Платон ви-
знавав рівноправ’я жінок і чоловіків у державі. Філософ пи-
сав: «Однакові природні властивості зустрічаються в живих 
істот тієї і іншої статі, і за своєю природою як жінки, так і 
чоловіки можуть брати участь в усіх справах». В той же час 
в число вищих правителів платонівської ідеальної держави 
жінки не допускалися.  

 За останні десятиріччя традиційні гендерні ролі в сус-
пільстві зазнали значних змін. Ще 08.09.2009 року був при-
йнятий Закон України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків», метою якого було досяг-
нення паритетного становища жінок і чоловіків в усіх сфе-
рах життєдіяльності суспільства шляхом правового забез-
печення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 
Окрім того проблемою дослідження проходження служби 
жінками у поліцейських органах, а також їх роль та практи-
чне значення у даній сфері діяльності займається низка 
провідних учених: М.І. Ануфрієф, О.М. Бандурка, Н.П. Ма-
тюхіна, А. Губанов та ін. 

Збільшення кількості жінок, які проходять службу в 
органах внутрішніх справ України є ознакою сьогодення, що 
відповідає сучасним світовим тенденціям. Як свідчать ста-
тистичні дані, загальна кількість жінок в органах та підроз-
ділах внутрішніх справ становить 41039 осіб, або 18, 7 % від 
загальної чисельності атестованого складу. І якщо раніше в 
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органах внутрішніх справ жінки працювали на посадах діз-
навачів, інспекторів по кадрам, в паспортних відділах, у від-
ділах по справам неповнолітніх, то у теперішній час біль-
шість слідчих відділів на 50-60 % складається із жінок, жін-
ки працюють оперуповноваженими карного розшуку, дер-
жавної служби по боротьбі з економічними злочинами. 

 В умовах реформування ОВС, зокрема з набуттям 
чинності Закону України «Про Національну поліцію», роль 
жінок, що працюють в цих підрозділах, набуває особливого 
значення. Збільшення частки жінок серед загальної кілько-
сті нових поліцейських було помітно вже з появою перших 
патрульних на вулицях Києва, Львова, Одеси та Харкова. 
Незважаючи на складність та специфіку завдань, поставле-
них перед новими працівниками патрульної служби, дедалі 
все частіше службові обов’язки виконують жінки.  

Зростання кількості жінок в лавах ОВС України, зок-
рема серед працівників патрульної служби, зумовлюється 
низкою факторів. Необхідність більш тісного контакту пра-
цівників патрульної служби з населенням виявило той факт, 
що далеко не всі працівники володіють комунікативними зді-
бностями, спрямованими на роз’яснення спірних і конфлікт-
них ситуацій. З цим завданням досить легко може справити-
ся жінка, оскільки з психологічної точки зору, вона може 
привернути увагу співрозмовника, спонукавши його до більш 
відвертої розмови. Також наявність жінок серед працівників 
патрульної поліції позитивно впливає на морально-
психологічний клімат підрозділу. Присутність представниць 
жіночої статі у чоловічому колективі не тільки підвищує 
внутрішню культуру працівників, але й сприяє нейтралізації 
нервових зривів і стресів, що виникають у процесі роботи.  

Крім зазначених вище здібностей працівника патру-
льної поліції, вагоме значення цих здібностей підтверджу-
ється збільшенням коефіцієнта успішності виконання пок-
ладених на патрульних обов’язків. Яскравим доказом цього 
стало присвоєння вже в цьому році працівникам нової пат-
рульної служби відзнаки «За практичний внесок в реаліза-
цію принципу рівних прав і можливостей чоловіків і жінок».  

Таким чином, дане дослідження свідчить про те, що 
використання праці жінок в діяльності нової патрульної по-
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ліції доцільне, їх праця потрібна і корисна. Слід зазначити, 
що існує тенденція до швидкого збільшення кількості жінок 
в лавах патрульних поліцейських. Це зумовлюється специ-
фікою їх морально-психологічного розвитку, стрімким ба-
жанням до забезпечення гендерної рівності та з досягнен-
ням можливості обіймати значні посади в новій професії – 
органах внутрішніх справ, зокрема новій патрульній поліції. 

 
Дяченко Антон Сергійович,  

курсант групи ФПС-12-1   
Харківського національного університету внутрішніх 

справ 
Науковий консультант: 

Шатрава Сергій Олександрович,  

доцент кафедри адміністративної діяльності ОВС 
Харківського національного університету внутрішніх 

справ 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

В юридичній науці досить ґрунтовно проаналізовано 
поняття правового статусу, який визначається як категорія, 
що має сукупність певних ознак, які складають його систе-
мну характеристику. У визначенні правового статусу дер-
жавних органів багато авторів ототожнюють його з понят-
тям правового становища.  

Отже, сформульований підхід може бути покладений в 
основу визначення особливостей адміністративно-правового 
статусу Національної поліції України, як центрального орга-
ну виконавчої влади, який служить суспільству шляхом за-
безпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочин-
ності, підтримання публічної безпеки і порядку: 
1) встановлення адміністративно-правовою нормою прав, 
обов’язків, компетенції, відповідальності та правообмежень 
відповідного суб’єкта у визначених правовідносинах; 2) ці 
правовідносини стосуються надання поліцейських послуг у 
сферах: забезпечення публічної безпеки і порядку;охорони 
прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держа-
ви; протидії злочинності; надання в межах, визначених зако-
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ном, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, 
соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій по-
требують такої допомоги; 3) у разі, якщо суб’єктом надання 
поліцейських послуг є посадова особа національної поліції, її 
права та обов’язки мають похідний характер стосовно прав та 
обов’язків державного органу, в якому ця особа проходить 
службу; 4) відповідальність та право обмеження як елементи 
адміністративно-правового статусу мають специфіку встано-
влення та реалізації залежно від того, чи є суб’єктом надання 
поліцейських послуг посадова особа або державний орган; 
5) наявність компетенції як елементу адміністративно-
правового статусу характерна для державного органу, упов-
новаженого щодо надання поліцейських послуг. 

Тому, під адміністративно-правовим статусом Націо-
нальної поліції України слід розуміти ієрархічне положення 
останньої у системі органів публічної влади, яке визначаєть-
ся сукупністю адміністративно-правових норм, що закріп-
люють призначення, функції, організацію діяльності, ком-
петенцію та юридичну відповідальність посадових осіб, які 
працюють у цих органах.  

У свою чергу, до елементів адміністративно-правового 
статусу Національної поліції України доцільно віднести: 
призначення, функції, організацію діяльності, компетенцію 
та юридичну відповідальність посадових осіб, які проходять 
службу у цих органах. 

 
Закаблук Маргарита Вікторівна,  

курсант групи ФГБ-15-1М ФПФПМГБ та КМСД  
Харківського національного університету внутрішніх 

справ 
Науковий консультант: 

Панова Оксана Олександрівна,  

доцент кафедри адміністративної діяльності ОВС 
Харківського національного університету внутрішніх 

справ 

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФНИХ БАЛІВ  

На сьогодні, дійсно гостро стоїть питання щодо засто-
сування штрафних балів, як санкції за адміністративне пра-
вопорушення. Дана дефініція нова в адміністративному за-
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конодавстві України і тому виникає багато питань щодо її 
реалізації на практиці. Таким чином, досить чітко визнача-
ється місце штрафних балів у сукупності адміністративних 
стягнень. Ці стягнення належать до каральних адміністра-
тивних санкцій, що застосовуються до особи внаслідок по-
рушення встановлених правил у випадку, передбаченому 
законодавством. У той же час потребують уваги деякі тео-
ретичні питання щодо штрафних балів, нез'ясованість яких 
призводить  до труднощів у застосуванні покарання.  

Штрафні бали є стягненням, що накладається на гро-
мадян за правопорушення у сфері забезпечення безпеки до-
рожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, уста-
новлені КУпАП. Кожному громадянину, який має право ке-
рування транспортним засобом, щороку з початку року (з 
дня отримання права керування транспортним засобом) і до 
кінця року нараховується 150 балів. У разі фіксації право-
порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху 
в автоматичному режимі від загальної кількості балів гро-
мадянина, який вчинив правопорушення, вираховується кі-
лькість штрафних балів, передбачених відповідною статтею 
Особливої частини цього Кодексу. У разі якщо розмір стяг-
нення у вигляді штрафних балів перевищує залишок балів 
громадянина, штрафні бали накладаються відповідно до за-
лишку незалежно від розміру штрафних балів, зазначених у 
відповідній статті Особливої частини КУпАП.{Кодекс допо-
внено статтею 27-1 згідно із Законом № 596-VIII від 
14.07.2015} [1]. 

Так, кількість штрафних балів визначається з ураху-
ванням характеру правопорушення, відповідальність за яке 
передбачена Кодексом України про адміністративні право-
порушення [2]. 

Отже, проаналізувавши нормативно-правові акти, які 
встановлюють та регламентують застосування штрафних 
балів можно сформулювати наступні висновки. Наприклад, 
у США Система балів працює більше 30 років. Перевищення 
швидкості від 1 до 10 миль в годину (до 16,9 км/год) — 3 бали. 
А якщо їхати швидше, ніж потрібно, на 40 миль в годину 
(64,37 км), то водієві нараховують 11 балів. Порушення дис-
танції (сидіння на хвості) або різке гальмування — 4 бали, а 
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створення аварійної обстановки — 5 балів. Важливо: на про-
токолі про порушення повинно бути видно обличчя водія. У 
поліцейській базі інформація про порушення зберігається 7 
років, але враховують лише бали за останні 18 місяців. В ба-
зі страховиків дані зберігаються три роки. Чим більше по-
рушення, тим дорожче страховка. Більше 11 балів — і вона 
обійдеться в додаткові $1000 на рік [3]. 

Використовують камери для наповнення бюджету. У 
США за законом усі кошти від штрафів, виписаних автома-
тизованими системами, надходять у місцеві бюджети (так 
місцеві влади стимулюють до купівлі таких комплексів), а 
кожна камера окупає себе за 2-3 місяці. Іноді це призводить 
до зловживань. Так, два роки тому в містечку Елмвуд Плейс 
(штат Огайо) через тиждень після установки камер штраф в 
$105 прийшов кожному водієві через те, що в систему свідо-
мо була закладена помилка, — заборонний сигнал світлофо-
ра спрацьовував раніше, ніж потрібно [3].  

 В Україні, на мою думку, грошове стягнення не зав-
жди ефективне. Для водія, який заробляє десятки або сотні 
тисяч в місяць, заплатити 255 грн нічого не вартує. Ідеологія 
ж впровадження штрафних балів — зробити покарання від-
чутним для водіїв з будь-яким рівнем доходу. Тобто, щоб пі-
сля трьох випадків перевищення швидкості забирали права. 
В майбутньому так і планують зробити. Поки ж у прийнятій 
Радою редакції бали передбачені лише для того, щоб водії 
звикли як до бальної системою, так і до того, що за ними на 
дорогах будуть стежити камери.  
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ЗАКОННІСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ  

Сучасний етап державотворення знаменується напов-
ненням різноманітних суспільних відносин новим змістом. 
Це щільно пов’язано із зміною нашої правової системи від-
повідно до європейських стандартів. Концепція реформи 
поліції та документи, прийняті на її розвиток становлять 
методологічно-правову основу побудови правової держави, 
створення громадянського суспільства, забезпечення режи-
му законності та реальної протидії негативним явищам від-
повідно до існуючих демократичних стандартів. 

Концептуальні засади реформування МВС України 
безпосередньо випливають із положень, передбачених Єв-
ропейським кодексом поліцейської етики, прийнятого у гру-
дні 2001 року Комітетом міністрів Ради Європи. Такі зміни 
правоохоронної системи нашої держави на пряму пов’язані 
з приведенням поліції до іноземних стандартів та європей-
ською інтеграцією. 

У Кодексі зазначено: «система кримінальної юстиції 
відіграє визначну роль у захисті верховенства права, а полі-
ція повинна відігравати у цій системі найважливішу роль...” 
і далі: “у демократичних державах поліція сприяє підтримці 
цінностей демократії і сама сповідує цю мету». 

Сам же предмет діяльності поліції за Кодексом вклю-
чає у себе забезпечення, дотримання принципів правової 
держави, підпорядкування закону та його вплив на загаль-
ний стан суспільного спокою, захист та збереження верхо-
венства права. 

Метою поліції згідно цього Кодексу є: забезпечення 
громадського спокою, дотримання закону та порядку у суспі-
льстві; захист та дотримання основних прав і свобод людини 
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у тому вигляді, у якому вони закріплені, зокрема, в Європей-
ській конвенції про права людини; попередження злочиннос-
ті та боротьба з нею; надання допомоги та послуг населенню. 
Дiяльнiсть полiцiї повинна будуватись на принципах закон-
ностi, гуманiзму, поваги до особи, соцiальної справедливостi, 
співробітництва з представниками громадськості. 

На нашу думку законність в діяльності поліції варто 
розглядати в двох аспектах: 

- як діяльність поліції відповідно до чинного законо-
давства; 

- як дотримання законів при виконанні працівниками 
своїх прямих функцій. 

Ці поняття можуть бути синонімами, але особливі фу-
нкції поліції доводять протилежне. 

Перше слід розглядати як дотримання загальних пра-
вових засад системою поліції загалом (ч.1 ст.8 ЗУ «Про наці-
ональну поліцію» зазначає: Поліція діє виключно на підста-
ві, у межах повноважень та у спосіб, що визначений Кон-
ституцією та законами України.). А в другому випадку 
йдеться про дотримання вимог закону безпосередньо пра-
цівниками в практичних підрозділах (ч. 2 та 3 ст. 8): Полі-
цейському заборонено виконувати злочинні чи явно неза-
конні розпорядження та накази. Накази, розпорядження та 
доручення вищих органів, керівників, посадових та службо-
вих осіб, службова, політична, економічна або інша доціль-
ність не можуть бути підставою для порушення поліцейсь-
ким Конституції та законів України.   

Важлива роль у реалізації законності і правопорядку, 
забезпечення безпеки особистості, надійну охорону консти-
туційних прав, свобод і законних інтересів як громадян, так і 
самих співробітників поліції належить адміністративній ді-
яльності поліції - організуючій виконавчій і розпорядчій ді-
яльності, спрямованій на безпосереднє, повсякденне, прак-
тичне здійснення завдань і функцій по охороні громадського 
порядку і забезпеченню громадської безпеки. Очевидно, що 
її ефективність прямо залежить від неухильного дотриман-
ня законності всіма учасниками правовідносин, що склада-
ються в даній сфері.  
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Успішна реалізація цих відносин зумовлена належним 
рівнем гарантування. Тому зміцнення законності і правопо-
рядку діяльності поліції повинно супроводжуватися надій-
ними гарантіями. Якими є правові норми і система держав-
ного та громадського контролю за дотриманням законності. 
Правові (юридичні) гарантії законності можуть відновити 
порушене право, забезпечити належне виконання юридич-
них обов'язків і притягнення винних до відповідальності. 
Державний контроль за законністю діяльності поліції здійс-
нюється прокуратурою. Дієва система громадського контро-
лю за діяльністю міліції може включати спостережні групи 
та організації, зосереджені на моніторингу взаємовідносин 
громадян з поліцією та незалежні громадські експертизи 
владних, політичних, правоохоронних та економічних стра-
тегій і рішень. 

Виходячи з вище зазначеного, можна зрозуміти, що 
головна мета діяльності поліції, а саме  забезпечення публі-
чної безпеки і порядку, охорона прав і свобод людини, а та-
кож інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, 
надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги 
особам, які з певних причин потребують такої допомоги та 
законність цієї діяльності. Це на сьогодні, ґрунтується на 
дотримані у своїй діяльності національною поліцією Кон-
ституції України, міжнародних договорів України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, ін-
ших законів України, актів Президента України та постанов 
Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Консти-
туції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, 
а також виданих відповідно до них актів Міністерства внут-
рішніх справ України, інших нормативно-правових актів, а 
також громадським і державним контролем за її діяльністю.  
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НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ 
СТАНОВЛЕННЯ ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 

Актуальним завданням для України на шляхах її ста-
новлення та розвитку як суверенної, незалежної, демокра-
тичної, соціальної та правової держави є реформуван-
ня органів внутрішніх справ.  

2 липня 2015 року Верховна Рада ухвалила закон, який 
визначає правові основи організації та діяльності Національ-
ної поліції України, статус поліцейських. Президент Петро 
Порошенко підписав відповідний закон 4 серпня. 

Закон визначає Національну поліцію як орган вико-
навчої влади, який буде служити суспільству і призначений 
для охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, пі-
дтримання громадського порядку та громадської безпеки. 
Встановлює правові основи організації та діяльності Націо-
нальної поліції України, статус поліцейських, а також поря-
док проходження служби в Національній поліції.  

У складі поліції функціонують: кримінальна поліція; 
патрульна поліція; органи досудового розслідування; поліція 
охорони; спеціальна поліція; поліція особливого призначен-
ня. Зазначається, що діяльність Національної поліції здійс-
нюється в тісному співробітництві та взаємодії з населен-
ням, територіальними громадами та інститутами громадян-
ського суспільства на принципах партнерства і спрямована 
на вирішення їхніх потреб. 

У законі йдеться, що рівень довіри населення до полі-
ції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності 
органів і підрозділів поліції. 

На етапі формування поліції необхідна людина, що не 
має жодних зв'язків із міліцією і старим бюрократичним яд-
ром, яке люто чинить опір реформам. Головне, щоб ця лю-
дина була здатна зруйнувати внутрішню корупцію у право-
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охоронній системі і сформувати команду своїх заступників з 
числа фахівців - правоохоронців та юристів. Держава по-
винна змінити статус поліції і перетворити її з воєнізовано-
го формування у службу, яка надає суспільству послуги що-
до забезпечення безпеки і правопорядку. Поліцейські по-
винні визнаватися державними службовцями, а не військо-
вослужбовцями. 

Мета реформи − зробити поліцію захисником прав 
людини, як це і повинно бути. Це було неможливим на осно-
ві старої радянської системи, тому й були набрані нові люди, 
які пройшли навчання за новими методиками з використан-
ням американського і грузинського досвіду. Їм створені не-
обхідні матеріальні умови, в тому числі зарплата в районі 
8000 гривень, щоб не було спокус корупції.  

Плюс цього закону в тому, що в ньому чітко прописані 
всі поліцейські заходи, які безпосередньо можуть стосува-
тися кожного з нас. І не на рівні інструкцій, як було раніше, 
а на рівні закону. Чітко зазначено, коли можна здійснювати 
перевірку документів, коли і в якому порядку можна здійс-
нювати перевірку і огляд речей громадянина, коли можна 
зупиняти транспортний засіб, коли можна проникати в жи-
тло. Також в законі чітко виписано порядок застосування 
всіх примусових заходів стосовно громадян. Це і гумові кий-
ки, і фізична сила, і сльозоточиві гранати. Це великий крок 
вперед, бо закон чітко регламентує підстави та порядок за-
стосування всіх цих заходів відносно громадянина [1]. 

Національна поліція зможе позитивно змінити ситуа-
цію за двох умов: якщо дійсно проводити переатестацію іс-
нуючого персоналу міліції, скорочення командного складу, і 
за умови належного матеріального забезпечення та громад-
ського контролю. На жаль, в прийнятому законі цього не-
має. Скажімо, конкурсні засади набору поліцейських вста-
новлюються тільки для нижчого складу, і просування по 
службі відбуватиметься так само, як і зараз − за бажанням 
конкретного керівника. Про зарплати в законі також нічого 
не сказано, ніякі мінімальні гарантії не прописані. Тобто за-
раз це теж буде залежати від керівника [1]. 

Одним з успіхів реформи вважається створення пат-
рульної поліції в низці найбільших міст країни. Попри ті чи 
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інші проблеми - з водінням автомобілів, знанням криміна-
льного кодексу та службових інструкцій правоохоронцями - 
рівень симпатій суспільства до патрульних поліцейських, за 
даними більшості соціологічних центрів, становить близько 
80 відсотків. На відміну від міліціонерів, вони дуже ввічливі, 
а проблеми в їхній роботі можуть бути пов'язані з трудно-
щами становлення нової структури.  

Поява на вулицях нових патрульних викликала дійс-
ний живий інтерес українців, які очікують, що поліція буде 
кардинально і якісно відрізнятися від старої міліції. І цей 
інтерес необхідно підтримувати в ЗМІ, соціальних мережах 
та ін., інформуючи аудиторію про позитивну динаміку та 
результативність роботи нових патрульних [2]. 

Найскладнішим завданням реформування міліції буде 
створення кримінальної поліції. Її фактично доведеться фо-
рмувати заново. Набір слідчих і оперативників - це робота зі 
створення найчисленнішої групи в правоохоронній системі. 
Тут неможливо застосувати метод "звільнити всіх і набрати 
нових". У країні немає такої кількості нових фахівців, які 
могли б робити цю набагато значно складнішу роботу, ніж 
робота патрульного поліцейського. 

Доцільно зазначити, що централізовна система поста-
новки завдань перед ОВС щодо забеспечення внутрішньої 
безпеки держави і суспільства за відсутності механізму їх 
узгодження з регіонами і відповідного коригування, не до-
зволяла диференційовано підходити до планування роботи 
регіональних і районних підрозділів міліції, а також визна-
чати перед ними пріоритети, враховуючи місцеву спіцифі-
ку. У підсумку зусилля цих підрозділів витрачались не на 
вирішення своїх актуальних проблем, а на участь у загаль-
них заходах, що формалізувало показники роботи підрозді-
лів міліції. З огляду на це необхідна гнучка децентралізація 
системи управління підрозділами ОВС та налагодження ме-
ханізму її узгодження з регіонами. Процес децентралізації 
діяльності МВС України передбачає, що територіальні під-
розділи мають право самостійно вирішувати питання пла-
нування поточної діяльності, кадрової політики та розподілу 
наданого бюджету, несучи повну відповідальність за прийн-
яті рішення перед місцевою громадою та керівництвом 



63 
 

МВС. Це передбачає підвищення ролі місцевих органів влад 
у діяльності підрозділів ОВС. 

Одним із найважливіших шляхів вирішення проблем 
вдосконалення системи управління ОВС України має стати 
належне фінансове і матеріально– технічне забезпечення 
органів правопорядку. У часи правління попередньої влади з 
поглибленням проблем фінансування, переважна частина 
міліції замість виконання покладених на неї обов’язків 
спрямувала свою діяльність на самозабезпечування й особи-
сте збагачення керівників усіх рівнів шляхом протиправно-
го позбавлення співгромадян власності, що їм належить. 
Окрім того, вкрай розвинутою була система внутрішньої 
корупції з системою «тарифів», що охоплювала практично 
усі сфери діяльності працівників ОВС – від надання відпус-
тки або вихідного до отримання чергового звання, посади чи 
відомчої відзнаки [3, с. 230].  

На рівні МВС визнано неможливим виконання завдань 
у галузі правопорядку лише за рахунок персоналу та його 
технічного оснащення, без активної допомоги з боку насе-
лення. Тому тісна співпраця з населенням та місцевими 
громадами передбачає створення сервісної моделі діяльності 
органів правопорядку, орієнтованої на вирішення проблем 
населення. 

Мова має йтися не про поодинокі випадки залучення 
населення до співпраці з правоохоронними органами, а про 
створення іншої психологічної обстановки, іншої атмосфери 
навколо роботи поліції, коли населення не просто буде спо-
стерігати, аналізувати та критикувати поліцію за її недоро-
бки або невдачі, а навпаки, співпереживати, активно відк-
ликатися на пропозиції поліції, застосовувати сучасні засо-
би охорони власності, брати участь у профілактичних про-
грамах, у громадських організаціях тощо, відчувати свою 
принадлежність до тієї загальної справи, яку здійснює полі-
ція для блага держави і суспільства [2]. 

Важливим завданням реформування ОВС у контексті 
національної безпеки є перетворення поліції на ефективний 
державний інститут, який має надійно захищати права і 
свободи людини та громадянина, користуватися довірою та 
повагою громадян. Для цього потрібно вивчати позитивний 
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досвід поліцейських сил у різних країнах, методи їх діяльно-
сті, необхідно виявляти схожі риси, зокрема щодо цілей на-
ціональних поліцейьких сил і тих проблем, з якими їм дово-
диться зіштовхуватися під час виконання своїх службових 
обов’язків. Як підкреслюється у Європейському кодексі по-
ліцейсьої етики, нагальною стає проблема визначення су-
часних європейських напрямків та принципів у галузі фун-
кціонування та відповідальності поліції у демократичних 
суспільствах, що базуються на принципі верховенства пра-
ва. І це цілком відповідає завданням сучасного реформуван-
ня ОВС [2].  

Таким чином, потреба «активного реформування» 
ОВС України полягає у необхідності перетворити силове, 
мілітаризоване, авторитарне відомство, в діяльності якого 
переважали примус та каральний чинник, на справді у пра-
воохоронний орган європейського зразка, який має забезпе-
чувати реалізацію наданих йому повноважень, здійснювати 
захист прав і свобод людини. 

Але, на мою думку, навіть якісно розроблену реформу 
міліції не можливо буде провести без комплекного рефор-
мування в масштабах всієї держави. Не можна в рамках ді-
ючої системи реормувати одне якесь відомство, коли систе-
ма загалом залишиться без змін. 

 
Список використаних джерел: 

1. Мартиненко О. Стратегія розвитку органів внутрішніх 
справ [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
http://zib.com.ua/ua/print/101834-
strategiya_rozvitku_organiv_vnutrishnih_sprav_tekst_proektu.html - 
назва з екрану. 

2.Полтавець С. МВС:  дискусії  навколо  реформи  [Елект-
ронний ресурс] / С.  Полтавець,  І.  Шульга.  —  Режим  доступу :  
www.  nbuviap.gov.ua/  index. php?...reformi. 

3.Коруля І. В. Напрями вдосконалення кадрового забезпе-
чення ОВС/ І. В. Коруля // Порівняльно-аналітичне право [Текст]. -
2014. -№ 2. - С. 230-232. 

 
 
 



65 
 

Ковчуженко Валерія Валеріївна,  

курсант групи ФБК-14-04 ФПФПБКТЛ 
Харківського національного університету внутрішніх 

справ 
Науковий консультант: 

Чишко Катерина Олександрівна,  

викладач кафедри адміністративної діяльності ОВС 
Харківського національного університету внутрішніх 

справ 

КОНТРАКТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ПОЛІЦІЇ 

Служба в поліції визначається як державна служба, 
якої притаманний особливий характер. Вона являється 
професійною діяльністю поліцейських з виконання покла-
дених на них завдань. Працівник поліції – це, на сам перед, 
громадянин України, який перебуває на службі в Націона-
льній поліції, є обличчям держави, має присвоєне в установ-
леному порядку спеціальне звання, займає відповідну поса-
ду, здійснює встановлені для цієї посади повноваження, без-
посередньо пов'язані з реалізацією завдань та виконанням 
функцій покладених на поліцію повноважень, є представ-
ником своєї держави. Законні вимоги поліцейського є 
обов’язковими для виконання всіма як фізичними, так і  
юридичними особами. Він отримує в органах поліції, в уста-
новленому порядку, інформацію, у тому числі з обмеженим 
доступом, та матеріали, які необхідні для належного вико-
нання покладених на нього обов’язків. А контракт відповід-
но до чинного законодавства став підставою для видання на-
казу про прийняття особи на службу до поліції та призна-
чення її на посаду. 

У новому Законі України «Про Національну поліцію» у 
статті 63 наводиться визначення контракту як письмового 
договору, який «укладається між громадянином України та 
державою, від імені якої виступає поліція, для визначення 
правових відносин між сторонами» [1]. 

Контракт про проходження служби в поліції з кожною 
особою укладається на різний строк. Так, наприклад з осо-
бами молодшого складу поліції, які вперше прийняті на 
службу до поліції, контракт укладається одноразово стро-
ком на два роки без права продовження, а з громадянами, 
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які зараховані до вищого навчального закладу із специфіч-
ними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцей-
ських – на строк їх навчання. Із заступниками керівників 
територіальних органів поліції в Автономній Республіці 
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, міс-
тах, районах у містах, науково-дослідних установ, вищих на-
вчальних закладів із специфічними умовами навчання, які 
здійснюють підготовку поліцейських, та керівниками струк-
турних підрозділів зазначених органів, закладів та установ 
контракт про проходження служби в поліції укладається 
терміном на три роки з правом продовження на той самий 
термін. Строк дії контракту для заступника керівника полі-
ції та керівниками територіальних органів поліції в Автоно-
мній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастопо-
лі, науково-дослідних установ, ректорами (керівниками) 
вищих навчальних закладів із специфічними умовами на-
вчання, які здійснюють підготовку поліцейських, та прирів-
няних до них керівниками становить чотири роки з правом 
його продовження одноразово, строком до чотирьох років. З 
керівником поліції контракт про проходження служби ук-
ладається на п’ять років з правом продовження контракту 
одноразово (до п’яти років). Таким, чином термін дії контра-
кту залежить від посади на яку претендує громадянин. 

Право на укладення від імені поліції контракту про 
проходження служби надається: Міністрові внутрішніх 
справ України – з керівником поліції та його заступниками; 
керівнику поліції - з особами, які згідно із законом та інши-
ми нормативно-правовими актами призначаються на посади 
за його наказами,  керівнику вищого навчального закладу із 
специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку 
поліцейських – з курсантами та слухачами цих навчальних 
закладів про навчання; керівникам територіальних органів 
поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Ки-
єві та Севастополі, науково-дослідних установ,  ректорам 
(керівникам) вищих навчальних закладів із специфічними 
умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, 
та прирівняним до них керівникам – з особами, які згідно із 
законом та іншими нормативно-правовими актами призна-
чаються на посади їхніми наказами. 
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Окремо відмітимо, що відповідно до чинного законо-
давства контракт укладається не тільки щодо проходження 
служби, а й при вступу до навчального закладу із специфіч-
ними умовами навчання. Останній укладається з громадя-
нами, які зараховані до вищого навчального закладу із спе-
цифічними умовами навчання, який здійснює підготовку 
поліцейських, за умови досягнення такими особами 18-
річного віку. Визначення правових відносин між курсанта-
ми вищих навчальних закладів із специфічними умовами 
навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, яким не 
виповнилося 18 років, і державою здійснюється відповідно 
до вимог Цивільного кодексу України, тобто переважно ре-
гулюється нормами цивільного права. 

Визначені також загальні вимоги до контракту. На-
самперед, він укладається у двох примірниках і підписуєть-
ся обома сторонами контракту. Підпис посадової особи скрі-
плюється відповідною гербовою печаткою. Один примірник 
контракту зберігається в особовій справі співробітника по-
ліції, другий – у самого співробітника. Типову форму конт-
ракту затверджує Міністерство внутрішніх справ України. 

Можемо зазначити, що контракт про проходження 
служби набирає чинності з дня підписання контракту і ви-
дання наказу про прийняття на службу громадян, які впер-
ше прийняті на службу до поліції. А щодо курсантів, які за-
кінчили вищі навчальні заклади поліції, контракт починає 
діяти з дня присвоєння спеціального звання середнього на-
чальницького складу поліції та набирає чинності з дня його 
укладення. Новий контракт з співробітником поліції про 
проходження служби набирає чинності з дня, наступного за 
днем закінчення строку дії попереднього контракту. 

Підставами припинення контракту, на нашу думку, 
доречно вважати підстави за настанням яких припиняється 
служба в поліції. Можемо допустити, що контакт може бути 
припинений за станом здоров'я (за наявності висновку вій-
ськово-лікарської комісії про непридатність до проходження 
служби), за службовою невідповідністю, у зв'язку зі скоро-
ченням штату або систематичним невиконанням умов конт-
ракту, засудженням до позбавлення волі чи обмеження волі 
за вироком суду (що набрав законної сили), за  сімейними 
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обставинами або через інші поважні причини, перелік яких 
визначає Кабінетом Міністрів України. Контракт припиня-
ється згідно з порядком, який встановлюється Міністром 
внутрішніх справ.  

Отже, спробуємо надати характеристику контакту. 
Контракт про проходження служби – є договором, який має 
юридичну силу та повинен виконуватись належним чином. 
А його положення в обов’язковому порядку повинні дотри-
муватись обома сторонами. Підписання контракту покладає 
на плечі працівника поліції велику відповідальність та надає 
йому службові повноваження, якими він користується при 
здійсненні своїх функціональних обов’язків передбачених 
займаною ним посадою.  
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ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПОВ’ЯЗАНІ З УМОВАМИ 
ПРИЙНЯТТЯ НА СЛУЖБУ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Сьогодні в Україні триває процес реформування, який 
передбачає масштабні і принципові перетворення, метою 
якого є розбудова України як цивілізованої, демократичної 
правової держави європейського зразку. Важливим кроком 
у цьому напрямку являється реформування системи МВС, 
яке передбачає поступове перетворення структури на пра-
воохоронне багатопрофільне цивільне відомство, діяльність 
якого має за мету служіння суспільству шляхом забезпе-
чення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 
підтримання публічної безпеки і порядку тощо. Задля дося-
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гнення цілей новоствореного правоохоронного відомства 
вже відбулася низка заходів реформування серед яких при-
йняття Закону України «Про Національну поліцію» (далі 
Закон) який передбачає нові підходи до здійснення процеду-
ри добору та призначення на посаду поліцейського, ство-
рення та залучення до цього процесу поліцейських комісій, 
нові процедури проведення атестування поліцейських, оно-
влені умови проходження служби в поліції тощо. При здійс-
ненні аналізу норм Закону, які присвячені засадам прохо-
дження служби в поліції нами було виявлено певні недоліки, 
які потребують детального розгляду та надання певної пра-
вової оцінки.  

Актуальність даної теми полягає в існуючому суттєво-
му протиріччі окремих норм Закону, якими встановлені об-
меження, пов’язані зі службою в поліції [3, ст. 61], положен-
ням Кримінального кодексу [2] та Конституції України (далі 
КУ) [1]. 

Зокрема у п.2 ч.2 ст.61 Закону, законодавець визначає, 
що не може бути поліцейським особа, засуджена за умисне 
вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, у тому чи-
слі судимість якої погашена чи знята у визначеному зако-
ном порядку [3]. Частина 4 та 5 ст.12 Кримінального кодексу 
України (далі КК) визначає, що тяжким є злочин, за який 
передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не 
більше двадцяти п’яти тисяч неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян або позбавлення волі на строк від 5 до 10 
років, а особливо тяжким злочином є злочин, за який перед-
бачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад 
двадцять п’ять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян або позбавлення волі на строк понад десять років 
або довічне позбавлення волі.  

 Водночас, згідно з пунктом 3 статті 88 КК: особи, 
засудженні за вироком суду, що відбули покарання за діян-
ня, злочинність і караність якого усунута законом, визна-
ються такими що не мають судимість [2]. Тобто особа, яка 
зазнала будь-які види юридичних обмежень, відбула пока-
рання за вчинене нею протиправне діяння і судимість за це 
суспільно-небезпечне діяння була знята чи погашена у вста-
новленому порядку, передбаченому КК України, вона не не-
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се за собою жодних правових наслідків, і особа визнається 
такою, що не має судимості. У зв’язку з тим, що вищезазна-
чені особи вважаються такими, що не мають судимості, на 
нашу думку, не повинно існувати підстав поширення по від-
ношенню до даної категорії осіб загальноправових наслідків 
судимості та випадків обмеження їх прав і свобод норматив-
но правовими актами. 

 В свою чергу відповідно до ст. 21 Конституції, усі 
люди є рівні і вільні у своїй гідності та правах. Згідно зі 
статтею 24 КУ: громадяни мають рівні конституційні права і 
свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв 
чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціаль-
ного походження, майнового стану, місця проживання, за 
мовними та іншими ознаками [1]. Окрім цього статтею 43 
КУ передбачено, що кожен має право на працю, що включає 
можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно 
обирає або на яку вільно погоджується. А держава повинна 
створювати умови для повного здійснення громадянами 
права на працю, гарантує рівні можливості у виборі профе-
сії та роду трудової діяльності, реалізовує програми профе-
сійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кад-
рів відповідно до суспільних потреб.  

Підсумовуючи вище зазначене, необхідно наголосити 
на тому, що всі громадяни рівні в своїх правах та не можуть 
зазнавати обмежень в своїх трудових правах якщо їх суди-
мість знята або погашена оскільки згідно з положеннями 
КК України та Конституції вони вважаються такими, що не 
мають судимості.  

Аналізуючи вищевикладене, зроблено обґрунтований 
висновок про те, що норма передбачена у п.2 ч.2. ст.61 ЗУ 
«Про Національну Поліцію» є типовим юридичним обме-
женням, що суперечить правам громадян які передбачені 
Конституцією України. А оскільки Конституція має найви-
щу юридичну силу в державі, жоден нормативно-правовий 
акт не може бути прийнятим всупереч її положенням. Та-
ким чином, на нашу думку, не можна вважати конституцій-
ною зазначену вище норму Закону, оскільки вона супере-
чить Основному Закону України.  
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У зв’язку з чим вважаємо за доцільне вжити заходів, 
щодо забезпечення належного нормативно-правового регу-
лювання засад проходження служби в поліції, зокрема внес-
ти зміни до переліку обмежень, пов’язаних зі службою в по-
ліції шляхом виключення п.2 ч.2 ст.61 ЗУ «Про Національну 
поліцію». 
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Важливим кроком у реформуванні органів внутрішніх 
справ (ОВС) стало створення Національної поліції (далі – 
поліції) як центрального органу виконавчої влади, який 
служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і 
свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної 
безпеки і порядку. Нормативним законодавчим підґрунтям 
функціонування поліції став Закон України «Про Націона-
льну поліцію» (далі – Закон) [1] від 2 липня 2015 року, який 
набув чинності на території всієї України 7 листопада цього 
року. 

Серед низки питань, що мали знайти своє вирішення у 
діяльності поліції важливе місце посідає реальне дотриман-
ня прав і свобод громадян, у тому числі при реалізації полі-
цейськими заходів примусу. Ми маємо на увазі, що детальне 
визначення повноважень поліції зменшує ризик довільних 
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дій правоохоронців та автоматично мінімізує ризик пору-
шення закону з боку персоналу ОВС. Зазначене нерозривно 
пов’язано з детальністю нормативно-правової регламентації 
останніх. Маємо констатувати, що законодавець приділив 
детальну увагу окресленому питанню. Так, вперше передба-
чено поняття поліцейського заходу, а саме: «це дія або ком-
плекс дій превентивного або примусового характеру, що об-
межує певні права і свободи людини та застосовується полі-
цейськими відповідно до закону для забезпечення виконан-
ня покладених на поліцію повноважень» (ч. 1 ст. 29 Закону). 
Вимоги, що висуваються до поліцейського заходу полягає у 
тому, що перший має бути: а) законним – якщо він визначе-
ний законом; б) необхідним – якщо для виконання повнова-
жень поліції неможливо застосувати інший захід або його 
застосування буде неефективним, а також якщо такий захід 
заподіє найменшу шкоду як адресату заходу, так і іншим 
особам; в) пропорційним – якщо шкода, заподіяна охороню-
ваним законом правам і свободам людини або інтересам су-
спільства чи держави, не перевищує блага, для захисту яко-
го він застосований, або створеної загрози заподіяння шко-
ди; г) ефективним – якщо його застосування забезпечує ви-
конання повноважень поліції. 

Закон також передбачає чіткий перелік поліцейських 
заходів та перелік підстав (умов) застосування кожного з 
них. Не дивлячись на цілу низку позитивних зрушень у на-
прямку деталізації підстав застосування відповідних заходів 
поліцією, все ж маємо звернути увагу на ті з них, що можуть 
реалізовуватися з досить таки довільних підстав. Напри-
клад,  

1) поліцейський має право вимагати в особи 
пред’явлення нею документів, що посвідчують особу, та/або 
документів, що підтверджують відповідне право особи, у 
тому числі, якщо існує достатньо підстав вважати, що 
особа вчинила або має намір вчинити правопорушення (ст.. 
32 Закону);  

2) поліцейський для здійснення поверхневої перевірки 
особи може зупиняти осіб та/або оглядати їх, якщо існує до-

статньо підстав вважати, що особа має при собі річ, обіг 
якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу 
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життю чи здоров’ю такої особи або інших осіб (ч. 2 ст. 34 За-
кону); 

3) поліцейський може здійснювати поверхневу переві-
рку речі або транспортного засобу: 

– якщо існує достатньо підстав вважати, що в тран-
спортному засобі знаходиться правопорушник або особа, 
свобода якої обмежується в незаконний спосіб; 

– якщо існує достатньо підстав вважати, що в тран-
спортному засобі знаходиться річ, обіг якої заборонено чи 
обмежено або яка становить загрозу життю чи здоров’ю та-
кої особи або інших осіб; 

– якщо існує достатньо підстав вважати, що річ або 
транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення 
та/або знаходиться в тому місці, де може бути скоєно кримі-
нальне правопорушення, для запобігання якого необхідно 
провести поверхневу перевірку (ч. 4 ст. 34 Закону). 

4) поліцейський може тимчасово обмежити фактичне 
володіння річчю або пересування транспортного засобу для 
запобігання небезпеці, якщо є достатні підстави вважа-

ти, що річ або транспортний засіб можуть бути використані 
особою з метою посягання на своє життя і здоров’я або на 
життя чи здоров’я іншої людини, або пошкодження чужої 
речі (ч. 4 ст. 37 Закону). 

З іншої сторони Стратегією розвитку ОВС України [2] 
передбачено, що дії посадових осіб поліції мають бути мак-
симально регламентовані шляхом розроблення Міністерст-
вом внутрішніх справ України деталізованих нормативно-
правових актів, настанов, рекомендацій, інструкцій, що пе-
редбачають усі можливі варіанти поведінки персоналу в 
стандартних та нестандартних ситуаціях. 

Ми сподіваємось на якомога швидше прийняття відпо-
відних відомчих нормативно-правових положень. Проте від-
значимо, що згідно ст. 8 Закону України «Про Національну 
поліцію» законність як принцип діяльності поліції полягає у 
тому, що остання «діє виключно на підставі, у межах повно-
важень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами 
України». Як наслідок, вважаємо за необхідне на законодав-
чому рівні закріпити загальний перелік «достатніх підстав» 
для застосування зазначених поліцейських заходів. З пози-
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тивного боку маємо відзначити формулювання однієї із під-
став перевірки документів особи, а саме: «якщо зовнішні 
ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають 
достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення 
правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям 
чи об’єктом вчинення правопорушення». 

Підсумовуючи викладене, до переліку «достатніх підс-
тав» застосування перевірки документів особи, поверхневої 
перевірки, обмеження пересування транспортного засобу 
або фактичного володіння річчю доцільно віднести: 

1) відповідну інформацію надано у встановленому по-
рядку до поліції (поліцейському) у формі звернення (пові-
домлення); 2) відповідна інформація є результатом 
об’єктивної оцінки поліцейським слідів на особі, речі, транс-
портному засобі; 3) поліцейський застав особу при вчиненні 
правопорушення; 4) поліцейський самостійно виявив ознаки 
правопорушення при законній реалізації інших поліцейсь-
ких заходів; 5) відповідні фактичні дані отримані внаслідок 
реалізації оперативно-розшукових заходів. 

Наприкінці відзначимо, що описані нами проблеми 
щодо визначеності застосування поліцейських заходів нами 
здійснено за вибірковим принципом. Відповідно досліджен-
ня інших характерних проблем становить перспективний 
напрям подальших наукових пошуків. 
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ЗУПИНЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ЯК ПРЕВЕНТИВНИЙ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ЗАХІД  

 Ст. 3 Конституції України зазначає, що людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Пра-
ва і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спря-
мованість діяльності держав, а держава відповідно відпові-
дає перед людиною за свою діяльність. Забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов’язком держави у особі Наці-
ональної поліції. Завданнями поліції є надання поліцейських 
послуг у сферах: забезпечення публічної безпеки і порядку, 
охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства 
і держави, протидія злочинності, надання в межах, визначе-
них законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, еко-
номічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних 
ситуацій потребують такої допомоги.  

Взагалі, поліцейський захід – це дія або комплекс дій 
превентивного або примусового характеру, що обмежує пе-
вні права і свободи людини і застосовується поліцейськими 
відповідно до закону для забезпечення виконання покладе-
них на поліцію повноважень. Слід зауважити, що поліцей-
ський захід застосовується виключно для виконання повно-
важень поліції. Обраний поліцейський захід є законним, 
якщо він визначений законом. 

Стаття 31 Закону України «Про Національну поліцію» 
визначає зупинення транспортного засобу як превентивний 
поліцейський захід, а стаття 35  закріплює підстави застосу-
вання заходу: порушення водіями Правила дорожнього ру-
ху; якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну не-
справність транспортного засобу; якщо є інформація, що 
свідчить про причетність водія або пасажирів транспортно-
го засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, 
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кримінального чи адміністративного правопорушення, або 
якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний 
засіб чи вантаж можуть бути об’єктом чи знаряддям учи-
нення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи 
адміністративного правопорушення; якщо транспортний 
засіб перебуває в розшуку; якщо необхідно здійснити опи-
тування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорож-
ньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністратив-
ного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути; 
якщо необхідно  залучити водія транспортного засобу до на-
дання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або по-
ліцейським або як свідка під час оформлення протоколів 
про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорож-
ньо-транспортних пригод; якщо уповноважений орган дер-
жавної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону 
руху; якщо засіб закріплення вантажу на транспортному 
засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього 
руху; порушення порядку визначення і використання на 
транспортному засобі спеціальних світлових або звукових 
сигнальних пристроїв. 

Слід зауважити, що в рамках забезпечення прав і сво-
бод людини і громадянина, зупинення транспортного засобу  
є законним, якщо цей захід визначений законом і є необхід-
ним, якщо для виконання повноважень поліції неможливо 
застосувати інший захід або його застосування буде неефе-
ктивним. 

Також важливо, що під час проведення зупинення 
транспортного засобу поліція зобов’язана повідомити осіб 
про причини застосування до неї цього превентивного захо-
ду, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на 
підставі яких захід застосовується.  

Працівники Національної поліції, діяльність яких ба-
зується на принципах законності, відкритості та прозорості, 
взаємодії з населенням на засадах партнерства повинні ке-
руватися виключно нормами закону, коли виникає питання 
про обмеження прав громадян при зупиненні транспортного 
засобу та затримувати їх мінімальну кількість часу, 
обов’язково складати протоколи про адміністративні право-
порушення при необхідності, приділяти час громадянам для 



77 
 

більш докладного пояснення причин зупинки транспортного 
засобу тощо.  

Отже, права, свободи і недоторканість людини по своїй 
суті знаходяться вище, ніж повноваження представника 
влади.  Важливим є те, що превентивні поліцейські заходи 
можуть застосовуються як до правопорушників, так і до за-
конослухняних громадян і якщо вимоги працівника міліції і 
права людини входять в прямий конфлікт, то на перше міс-
це в правовій державі ставлять саме права людини. 
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ПОЛІЦЕЙСЬКЕ ПІКЛУВАННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ 

З набранням чинності Закону України «Про націона-
льну поліцію» серед переліку превентивних поліцейських 
заходів з’явився ще один, абсолютно новий для нашої дер-
жави – поліцейське піклування (п. 11 ч. 1 ст. 31). Проаналі-
зувавши норми статей 2, 23, 29 і 31 зазначеного Закону, мо-
жна зазначити, що поліцейське піклування відноситься до 
превентивних поліцейських заходів, які «застосовуються 
поліцейськими відповідно до закону для забезпечення вико-
нання покладених на поліцію повноважень». Одним з за-
вдань національної поліції є «надання в межах, визначених 
законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, еконо-
мічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних си-
туацій потребують такої допомоги». Для виконання завдань 
покладених на національну поліцію, остання наділяється 
певними повноваженнями, зокрема національна поліція «у 
межах своєї компетенції, визначеної законом, здійснює кон-
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троль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-
правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами 
та дітьми, позбавленими батьківського піклування, вживає 
заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопо-
рушенням серед дітей, а також соціального патронажу щодо 
дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі, об-
ґрунтовуючи першу підставу застосування  поліцейського 
піклування» [1].  Зазначимо, що сам термін «поліцейське 
піклування» є абсолютно новим для національного законо-
давства. А отже, його сутність, природа, поняття та ознаки 
потребують додаткового вивчення. 

Термін «піклування» згадується у цивільному законо-
давстві. Відповідно до статей 55 та 59 Цивільного Кодексу 
України «піклування встановлюється над неповнолітніми 
особами, які є сиротами або позбавлені батьківського піклу-
вання, та фізичними особами, цивільна дієздатність яких 
обмежена», воно «встановлюється з метою забезпечення 
особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолі-
тніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за 
станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої 
права і виконувати обов'язки» [2]. 

За Академічним тлумачним словником української 
мови «піклування» − це дія за значенням піклуватися. Саме 
слово «піклування» має три значення: «виявляти увагу, тур-
боту про потреби кого-, чого-небудь; дбати  про кого-, що-
небудь, робити послуги, допомагати, створювати необхідні 
умови і т. ін.; бути в стані тривоги, тривожитися, хвилюва-
тися через кого-, що-небудь» [3]. З першого та другого наве-
дених визначень стає очевидною сутність терміну «піклу-
вання»: небайдуже ставлення та здійснення реальних дій 
направлених на забезпечення прав і інтересів особи, яка в 
силу певних причин або обставин не може реалізувати їх 
самостійно та недопущення зазначеними особами створення 
реальної небезпеки як оточуючим так і безпосередньо само-
му собі. 

Законодавством встановлений чітко визначний пере-
лік категорій осіб, щодо яких застосовуються поліцейське 
піклування, цей же перелік можна назвати й підставами для 
застосування такого виду превентивного заходу:  
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1) неповнолітньої особи віком до 16 років, яка залиши-
лася без догляду; 

2) особи, яка підозрюється у втечі з психіатричного за-
кладу чи спеціалізованого лікувального закладу, де вона 
утримувалася на підставі судового рішення; 

3) особи, яка має ознаки вираженого психічного розла-
ду і створює реальну небезпеку оточуючим або собі; 

 4) особи, яка перебуває у публічному місці і внаслідок 
сп’яніння втратила здатність самостійно пересуватися чи 
створює реальну небезпеку оточуючим або собі [1]. 

Друга та третя підстави застосування поліцейського 
піклування мають певну схожість. Річ в тому, що в обох під-
ставах йдеться мова про осіб, які в наслідок психічної хворо-
би (психічного розладу) не можуть усвідомлювати свої дії та 
керувати ними. Можна припустити, що приводом для такого 
розмежування є саме наявність судового рішення про на-
дання особі амбулаторної психіатричної допомоги у першо-
му випадку та його відсутність – в іншому.   

Четверта підстава є доволі таки спірною, оскільки в 
ній говориться, що піклування застосовується до особи, яка 
знаходячись у публічному місці у стані сп’яніння не може 
самостійно пересуватися чи створює реальну небезпеку 
оточуючим або собі». З одного боку, держава таким чином 
піклується про всіх своїх громадян і надаючи їм послугу ва-
ртісного характеру, а з іншого боку це очевидний прояв не-
поваги до суспільства і його моральних настанов, чинник 
який може призвести до вчинення правопорушення.  

 Наслідками застосування поліцейського піклування 
для неповнолітніх осіб, які залишились без догляду – є пере-
дача батькам чи усиновителям (опікунам, піклувальникам, 
органам опіки і піклування), для осіб, які мають явно вира-
жені ознаки психічного розгляду і створюють реальну небе-
зпеку оточуючим або собі та осіб, які підозрюються у втечі з 
психіатричного закладу, де вони утримувались на підставі 
судового рішення – передача до відповідного закладу, а  для 
осіб, що знаходяться у публічному місці в стані алкогольно-
го сп’яніння і не можуть самостійно пересуватись – передача 
до спеціального лікувального закладу або до місця прожи-
вання. 
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За загальним правилом процесуальним оформленням 
застосування даного виду превентивного заходу є складання 
протоколу, в якому необхідно зазначити: місце, дату та точ-
ний час (годину і хвилини) застосування поліцейського за-
ходу; підстави застосування; опис вилученої зброї чи інших 
предметів (при цьому слід пам’ятати, що проводити обшук 
щодо таких осіб заборонено); клопотання, заяви чи скарги 
особи, якщо такі надходили, наявність чи відсутність види-
мих тілесних ушкоджень. Протокол підписується поліцей-
ським і особою щодо якої застосовуються поліцейське пік-
лування, а його копія вручається останній під розпис. Зок-
рема, законодавець передбачив і той факт, що у випадку ко-
ли особа, не може усвідомлювати свої  дії та керувати ними, 
як виняток, протокол не надається їй для підписання. 

З вищезазначеного можна навести ознаки, якими ха-
рактеризується термін «поліцейське піклування», до них 
можна віднести те, що це:  

• превентивний захід, тобто дія (сукупність дій) 
спрямованих на попередження порушення публічного по-
рядку, публічної безпеки чи недопущення завдання шкоди 
особою самої собі; 

• тимчасовий захід, переважно короткостроковий; 
• реалізується виключно поліцейськими; 
• застосовується до окремих чітко визначених кате-

горій осіб і у випадках, що закріплені в національному зако-
нодавстві; 

• має своє процесуальне оформлення у вигляді про-
токолу; 

• не має передбачає застосування до особи будь яких 
санкцій.  

Спробуємо надати визначення зазначеному поліцейсь-
кому заходу, так «поліцейське піклування» − це тимчасовий 
превентивний захід за допомогою якого поліцейський, в ме-
жах закону, надає допомогу особам, які в силу особистих, 
економічних чи соціальних причин потребують такої допо-
моги. 

Таким чином, застосування поліцейського піклування, як 
превентивного поліцейського заходу який має власні риси і осо-
бливості, змінить стан правопорядку в суспільстві на краще. 
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ЯК ПРЕВЕНТИВНИЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ЗАХІД 

Актуальність поставленого питання на сьогодні є до-
сить високою. Оскільки більшість вагається в ефективності 
дій співробітників поліції, в їх обізнаності щодо правових 
питань, практиці в роботі. І тому вони мають посилити фу-
нкцію обслуговування населення, аби народ України відчув 
ефективність діяльності державного механізму в цілому. 

Демократичне реформування системи правоохорон-
них органів складне, але можливе явище. За словами одного 
із комісарів поліції Деніса Бергманса із Бельгії, сучасна де-
мократична поліція є високо професіональною організаці-
єю, яка перейшла від силового характеру діяльності до сер-
вісного обслуговування громади, служінню потребам людей 
та суспільним групам [1]. 

6 серпня 2015 року Президентом України підписа-
но Закон України «Про Національну поліцію» [2], який ви-
значає правові засади організації, діяльності Національної 
поліції України, статус поліцейських, а також порядок про-
ходження служби в Національній поліції. 

Новелою даного закону є визначення в окрему катего-
рію видів превентивних поліцейських заходів, серед яких 
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особливу увагу заслуговує «поліцейське піклування». 
Закон України «Про Національну поліцію» у ст. 41 ви-

значив, що поліцейське піклування може здійснюватися 
щодо: 

1) неповнолітньої особи віком до 16 років, яка залиши-
лася без догляду (у разі виявлення даного факту особу пере-
дають батькам або усиновителям, опікунам, піклувальни-
кам, органам опіки та піклування); 

2) особи, яка підозрюється у втечі з психіатричного за-
кладу чи спеціалізованого лікувального закладу, де вона 
утримувалася на підставі судового рішення (у разі виявлен-
ня даного факту особу передають відповідному закладу); 

3) особи, яка має ознаки вираженого психічного розла-
ду і створює реальну небезпеку оточуючим або собі (у разі 
виявлення даного факту особу передають відповідному за-
кладу); 

4) особи, яка перебуває у публічному місці і внаслідок 
сп’яніння втратила здатність самостійно пересуватися чи 
створює реальну небезпеку оточуючим або собі (у разі вияв-
лення даного факту особу передають у спеціальний лікува-
льний заклад чи до місця проживання). 

По кожному конкретному випадку, поліцейський зо-
бов’язаний негайно повідомити особі зрозумілою для неї мо-
вою підставу застосування поліцейського заходу а також 
роз’яснити право отримувати медичну допомогу, давати по-
яснення, оскаржувати дії поліцейського, негайно повідоми-
ти інших осіб про її місце перебування. 

Повідомлення про права і їх роз’яснення поліцейським 
може не проводитися у випадку, коли є достатні підстави 
вважати, що особа не може усвідомлювати свої дії і керува-
ти ними. 

Про застосування поліцейського піклування складається 
протокол, в якому зазначаються: місце, дата і точний час (го-
дина і хвилини) застосування поліцейського заходу; підстави 
застосування; опис вилученої зброї чи інших предметів; кло-
потання, заяви чи скарги особи, якщо такі надходили, наяв-
ність чи відсутність видимих тілесних ушкоджень. 

Про кожне застосування поліцейського заходу полі-
цейський одразу повідомляє за допомогою технічних засобів 
відповідального поліцейського в підрозділі поліції. 
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У разі наявності достатніх підстав вважати, що пере-
дання особи тривало довше, ніж це необхідно, відповідаль-
ний поліцейський в підрозділі поліції зобов’язаний провести 
перевірку для вирішення питання про відповідальність ви-
нуватих у цьому осіб. 

Поліцейський зобов’язаний надати особі можливість 
негайно повідомити про своє місце перебування близьких 
родичів, членів сім’ї чи інших осіб за вибором цієї особи. 

Поліцейський зобов’язаний негайно повідомити бать-
ків або усиновителів, опікунів, піклувальників, орган опіки 
та піклування про місце перебування неповнолітньої особи. 

Таким чином, визначення в Законі України «Про На-
ціональну поліцію» превентивного заходу у вигляді поліцей-
ського піклування є актуальним, оскільки норми, що пропи-
сані дають вичерпний перелік осіб, до яких цей захід може 
застосовуватись, а також встановлює алгоритм дій по від-
ношенню до кожної встановленої категорії осіб. 
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ПЕРЕХІД ВІД ПОСТРАДЯНСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

Закон України «Про Національну поліцію» — Закон, 
що визначає правові засади організації та діяльності Націо-
нальної поліції України, статус поліцейських, а також поря-
док проходження служби в Національній поліції України. 
Прийнятий 02 липня 2015 року, набрав чинності 07 листопа-



84 
 

да 2015 року. Закон прийнятий у рамках реформування сис-
теми Міністерства внутрішніх справ України, що передба-
чена Концепцією першочергових заходів з реформування 
системи МВС та Стратегією розвитку органів внутрішніх 
справ. Після Революції гідності, за даними Інституту соціо-
логії Національної академії наук, рівень довіри до правоохо-
ронних органів знизився до 0,8 відсотка. Під час активізації 
сепаратизму на Донбасі у 2014 році близько 17 тисяч співро-
бітників міліції зрадили Українському народу і перейшли на 
бік терористів. 

У таких умовах Закон прийнято з метою створення 
Національної поліції в Україні — органу виконавчої влади, 
який служитиме суспільству і призначений для охорони 
прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання 
публічного порядку та громадської безпеки. 

Закон України про Національну поліцію визначає пра-
вові засади організації та діяльності Національної поліції 
України, статус поліцейських, а також порядок проходжен-
ня служби в Національній поліції України. 

Національна поліція України – це центральний орган 
виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забез-
печення охорони прав і свобод людини, протидії злочиннос-
ті, підтримання публічної безпеки і порядку. 

Діяльність поліції спрямовується та координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх 
справ України згідно із законом. 

 Міліція – мілітарна, авторитарна, воєнізована струк-
тура. Така структура існує в Україні з радянських часів. Мі-
ліція орієнтована на процес та статистику, а також на міні-
мальний вплив на її діяльність громадськості. В міліції на-
віть не намагалися вибудовувати партнерські відносини з 
людьми.  

Поліція – державний правоохоронний орган. Концеп-
туальними завданнями є: співпраця, комунікація, надання 
сервісних послуг. Основними завданнями є служити і захи-
щати. 

 Патрульна служба підпорядковувалася міському 
управлінню, міське управління – головному управлінню, го-
ловне управління – центральній владі. 
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Вертикаль нової поліції складається з міністра, засту-
пника міністра, департаменту поліції і поліції у містах. Мі-
ністр внутрішніх справ не впливає на роботу служби. Вона 
підпорядковується лише власному керівництву у містах. 
Але міністр, все таки, призначає керівника поліції. Серед 
нових патрульних, які пройшли жорсткий відбір у нову по-
діцію, вимальовуються неформальні лідери, з якими прово-
дять окремі тренінги і яких готують до керівних посад. Вони 
підпорядковуватимуться Департаменту поліції.  

Дільничий інспектор – відповідав за громадський по-
рядок на своїй ділянці; інспектор ДАІ – слідкував за прави-
лами дорожнього руху; патруль – організовував охорону 
громадського порядку. 

Поки що створили лише патрульну службу. Патрульні 
поліцейські після спеціального навчання, першими приїж-
джатимуть на виклики, реагуватимуть на скарги і порушен-
ня правопорядку. Полісмени розбиратимуться з хуліганами, 
матимуть право, затрималти і запросити у відділок для про-
ведення опитування (а не допиту). Патрульні можуть 
оштрафувати водія, який порушує ПДР, перевірити доку-
менти у підозрілих осіб, конфіскувати підозрілу річ. Проте, 
умови вилучення та список речей наразі в законі не уточ-
нюють. Викликати патрульного нової поліції можна так са-
мо, як і звичайного міліціонера. 

ДАІ – несе службу на місці, яке прописане у робочій 
карті державтоінспектора. 

Патрульна служба цілодобово патрулює місто, перша 
реагує на порушення. Наразі створено піший і автомобіль-
ний патрулі. Автомобілі патрулів будуть оснащені сучасни-
ми засобами зв’язку та підключені до електронних баз. Ко-
жен патрульний матиме нагрудну камеру та планшет. Весь 
процес перевірки та оформлення протоколів має займати не 
більше п’яти хвилин. Сам порушник отримуватиме елект-
ронний протокол та квитанцію і за бажанням зможе опла-
тити адміністративне порушення банківською карткою та-
кож на місці. 

 В Україні діє кругова порука, коли усі працівники 
структури пов’язані один з одним, працівники залежні від 
своїх керівників і так до найвищих щаблів влади. МВС у 
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плануванні своєї діяльності залишається під суттєвим впли-
вом політичних сил, що наочно проявилося у кадровій полі-
тиці останніх років. 

Нова поліція – абсолютно нові люди, які не входять до 
цієї кругової поруки. Зараз відбувається ціннісний підхід до 
формування нових працівників. У нових поліцейських не-
має прив’язки до регіональної міліції, яка втратила довіру в 
очах громадян. Поліція підпорядковується МВС напряму. 

На службу у міліцію могли бути прийняті громадяни, 
здатні за своїми особистими, діловими і моральними якос-
тями, освітнім рівнем, фізичною підготовкою і станом здо-
ров’я виконувати покладені на правоохоронців обов’язки. 
Багато вирішували зв’язки та фінанси. 

Зараз проводиться повністю прозорий набір нових лю-
дей. Є чіткі критерії. У патрульну поліцію беруть молодих 
людей, віком, до 35 років. Людей переважно набирали з гро-
мадських організацій, які проявили себе під час подій на 
Майдані, активістів, які досі допомагали забезпечувати пра-
вопорядок у містах. Навчання відбувається протягом трьох 
місяців, але конкурс жорсткий. За словами заступника міні-
стра внутрішніх справ Еки Згуладзе, головне, щоб поліцей-
ські знали, як саме поводитися у різних конкретних ситуа-
ціях. Для нової патрульної поліції розроблено сценарії пове-
дінки поліцейських у більш як 500 різних ситуаціях. Під час 
їх розробки враховувалися норми чинного законодавства, 
але при цьому пояснювалось, як саме поліцейським діяти у 
тому або іншому випадку, що входить до їхніх обов'язків, а 
чого робити не можна. З ким координувати свої дії. 

Обов’язки правопорядку здійснювали патрульні і діль-
ничі міліціонери. 

Сьогодні діяльність органів влади орієнтована на гро-
маду. Частина повноважень віддається населенню: моніто-
ринг ситуації у місті, комунікація, тренінги   

Дублювання функцій різних підрозділів в МВС супро-
воджується завищеним відсотком управлінського персоналу 
та внутрішньою конкуренцією між департаментами. Недос-
конала та повільна система прийняття управлінських рі-
шень не сприяє гнучкому управлінню підрозділами, ефек-
тивному реагуванню на ситуацію та відповідальному став-
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ленню керівників місцевого рівня до виконання своїх 
обов’язків в якості менеджерів. 

У поліції вперше з'явився такий пункт, як "репутація", 
оцінка діяльності працівників. Нові молоді люди зацікавле-
ні, насамперед, повернути довіру громадян до правоохорон-
них органів. 

Ініціатива завжди карається. В міліції всі намагалися 
уникати ініціативи, відповідальності, нововведень, прагнули 
зберегти стабільність. Система не дбала про персонал. 

В новій поліції особовий склад може висловлювати 
свої думки щодо вдосконалення органу, пропонувати, змі-
нювати, впливати. 

Середня заробітна плата працівника міліції становила 
близько 2-3 тисяч гривень. Керівництво не мотивувало підле-
глих виконувати свою роботу краще. Відповідно, міліціонери 
виконували її абияк, що у свою чергу вплинуло на громадську 
думку про МВС. У суспільства склалося негативне ставлення 
до працівників МВС. Відповідно, була взаємна неповага між 
суспільством і правоохоронцем. З поглибленням проблем фі-
нансування усе більша частина діяльності міліції, замість ви-
конання покладених на неї обов’язків, спрямовувалася на са-
мозабезпечування. Також на роботу міліціонера впливала 
відсутність нематеріальної мотивації: відсутність необхідної 
кількості приміщень, оргтехніки та навіть меблів; відсутність 
практичного соціального захисту працівників. 

Зарплата, як мотивація – одна з ключових потреб. 
Оплата прації зростає до 8-10 тисяч гривень. Зміни будуть 
впроваджені у матеріально-технічне забезпечення. До того 
ж, застосовуватимуться чинники нематеріальної мотивації. 
Наприклад, репутаційні. Іноді легше було дати хабар пра-
цівнику державтоінспекції, патрульному, щоб не платити 
штрафу. Те саме стосується різного роду довідок, які легше 
було купити за допомогою хабаря і уникнути багатогодинно-
го чекання у чергах. 

Вводиться електронне врядування. Це зменшує кон-
такти людей з чиновниками, черги і незручності. До прик-
ладу, поліція Львова і Дніпропетровська у тестовому режимі 
запустили замовлення довідок про несудимість у електрон-
ному форматі. 
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В МВС інсувала низка спецпідрозділів: Підрозділ шви-
дкого реагування "Беркут"; Відділ швидкого реагування і 
спецоперацій "Сокіл"; Спеціальний батальйон судової міліції 
"Грифон"; Спецпідрозділ охорони "Титан"; Спецпідрозділ 
"Скорпіон"; Загін спецпризначення та боротьби з терориз-
мом "Омега"; Спецпідрозділи ВВ МВС - "Барс", "Ягуар", "Ге-
пард", "Тигр". Усі спецпідрозділи, за словами прем’єр-
міністра Арсенія Яценюка, "зі звірячими назвами" будуть 
повністю ліквідовані. 

Буде створено один Корпус Оперативно-раптової дії 
(КОРД), який буде націлений на боротьбу з організованою 
злочинністю. Поліція особливого призначення – елітний по-
ліцейський спецпідрозділ швидкого реагування МВС Украї-
ни. За даними відомства, до КОРДу мають входити лише 
найкращі представники батальйонів особливого призначен-
ня і спецпідрозділів МВС для виконання найскладніших за-
вдань. Для нового спецпідрозділу, прописані чіткі дії і 
обов’язки, наприклад, щодо застосування спецзасобів. 

Так новим поліцейським у спецпідрозділі КОРД тепер 
заборонено: бити кийками по голові, шиї, ключицях; засто-
совувати водомети при температурі нижче +5 градусів; за-
стосовувати кайданки більш, ніж 2 години. Спецпідрозділи 
треба залучати тільки тоді, коли починаються порушення і 
демонстрація перестає бути мирною. З іншим може впора-
тися і патрульна поліція разом з Нацгвардією. 

При при масових заворушеннях, протестах, демон-
страціях, окрім сил ВВ, застосовувався спецпідрозіл "Бер-
кут". Який зимою 2014 року перевищів права, та діяв жорс-
токо по відношенню до протестувальників.  

Для роботи на масових демонстраціях чи протестах 
буде залучено Національну гвардію. Вона забезпечуватиме 
безпеку.  

Оновлення кадрів у новій поліції – одна з основних ці-
лей. Щоб змінити систему, процес добору, просування по 
службі, звільнення – усе повинно бути максимально відкри-
тим для громадськості. Також, усі працівники міліції з ін-
ших підрозділів, проходитимуть переатестацію особового 
складу. Хто пройде її успішно – продовжить службу у новій 
поліції. 
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Підхід до підбору тягне за собою переорінтованість на 
результат. Українська нова поліція орієнтується на рефор-
ми у Грузії та країнах Балтії, а не Росії і Казахстану. Нові 
поліцейські – це внутрішньо вільні люди, які не бояться бра-
ти на себе відповідальність, приймати самостійні рішення, 
при цьому обов’язково дотримуючись закону, інструкцій. 

 
Леочко Валерія Віталіївна,  

курсант групи ФПС-14-02   
Харківського національного університету внутрішніх справ 
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професор кафедри теорії та історії держави і права 
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ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

Актуальність даного питання полягає у чіткому 
з’ясуванні кожною особою, як саме буде відбуватися рефор-
мування в країні, та які шляхи вдосконалення діяльності та 
побудови реального дієвого механізму захисту прав людини 
і громадянина чекає на орган центральної виконавчої влади 
України. 

Захист прав та інтересів людини є одним із найважли-
віших завдань Української держави, адже ставлення до їх-
ніх прав і свобод, повага до їхньої людської гідності найточ-
ніше відображають рівень гуманності й цивілізованості сус-
пільства.  

На етапі становлення України як демократичної та 
правової держави нові державотворчі процеси потребують 
перебудови і значного підвищення рівня ефективності та 
якості діяльності правоохоронних органів. У першу чергу ці 
вимоги стосуються новоствореної поліції – найчисленнішого 
загону правоохоронців, оскільки виконання нею завдань 
пов’язане передусім з реалізацією низки принципів, що ґру-
нтуються на визнанні загальнолюдських цінностей: гідного 
ставлення до особи, посилення охорони прав та свобод гро-
мадян, різних форм власності та інших пріоритетів право-
вого, демократичного суспільства, визначених Конституці-
єю України. 
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Вкрай необхідним було розроблення та прийняття За-
кону України «Про Національну поліцію України», голов-
ним завданням якого є створення нового центрального орга-
ну виконавчої влади – Національної поліції України, який 
повністю зосередиться на виконанні професійних функцій, 
у тому числі охороні громадського порядку, громадської 
безпеки та боротьбі із правопорушеннями. 

Відповідно до ст.3 Закону України «Про національну 
поліцію» у своїй діяльності поліція керується Конституцією 
України, міжнародними договорами України, згода на обо-
в'язковість яких надана Верховною Радою України, цим та 
іншими законами України, актами Президента України та 
постановами Верховної Ради України, прийнятими відпові-
дно до Конституції та законів України, актами Кабінету Мі-
ністрів України, а також виданими відповідно до них актами 
Міністерства внутрішніх справ України, іншими норматив-
но-правовими актами. Тобто, будь-яка діяльність поліцейс-
ких здійснюються відповідно до чинних нормативно-
правових актів держави та загальних принципів організації 
та діяльності поліції [1]. 

Принципи поліцейської діяльності визначаються як 
основні положення, якими керуються відповідні органи та 
посадові особи у розв'язанні визначених перед ними за-
вдань. Принципи поліцейської діяльності охоплюють об'єк-
тивно сформовані закономірності, традиції, правові норми 
та етичні правила, які поступово усталилися у сфері полі-
цейської діяльності й покликані забезпечувати стабільність 
та ефективність функціонування поліцейського апарату. 
Значна увага  приділяється доцільності ширшого тлумачен-
ня правових принципів поліцейської діяльності та необхід-
ності коригування вузьконормативного (позитивістського) 
розуміння. 

Це важливо в умовах існування небезпечних тенден-
цій розвитку інституту поліції, на які звертає увагу інший 
відомий російський дослідник А. В. Гебанов, а саме: прева-
лювання у доктринах і правозастосовній практиці поліції 
сучасних країн прагматичних інтересів держави, що іноді не 
кореспондуються з принципами класичної демократії; роз-
ширення юрисдикційних повноважень поліції та централі-
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зація управління нею; консервативність персоналу поліції, 
наділеного широкими владними повноваженнями, що ма-
ють дискреційний характер, тощо [2]. 

Вищевикладене дає підстави визначити правові прин-
ципи організації та діяльності поліції як основні ідеї (поло-
ження), що мають характер безумовних вимог, закріплюють-
ся безпосередньо у законодавчих актах або ж випливають зі 
змісту конкретних правових норм та є керівними началами 
для органів і посадових осіб, уповноважених на охорону гро-
мадського порядку і забезпечення громадської безпеки. 

 У законодавстві західноєвропейських держав виклю-
чна увага приділяється обґрунтуванню необхідності дотри-
мання органами влади принципу верховенства права, що 
передбачає виокремлення двох суб'єктів права: народу (має 
первинні, природні, суверенні права) та держави (має щодо 
народу похідну, функціональну правосуб'єктність). Держава 
не створює і не змінює право, вона лише надає йому форма-
льної означеності [3]. 

Істотною вадою українського законодавства, на відмі-
ну від європейського, є відсутність реальних дієвих гарантій 
забезпечення, охорони та захисту прав, свобод і законних 
інтересів людини. Нерідко ці гарантії мають суто деклара-
тивний характер, а отже, фактично не діють на практиці. 

Отже, держава зобов'язана створити належні умови для 
реалізації права і встановити відповідальність за порушення 
його норм; розробити заходи укріплення дисципліни та за-
конності; введення інституту омбудсмена з питань захисту 
інтересів працівників поліції, створити дисциплінарні суди. 
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НАПРЯМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ 

Діяльність органів досудового розслідування має вагоме 
значення в системі засобів швидкого розкриття, припинення 
та запобігання вчинення нових злочинів, адже саме праців-
ники органів досудового розслідування є головними 
суб’єктами в системі органів, покликаних здійснювати досу-
дове розслідування скоєних злочинів, а, отже, й у здійсненні 
функції держави по боротьби зі злочинністю загалом. Тому, 
значної уваги потребує саме питання організаційно-правових 
аспектів наукової організації діяльності працівників органів 
досудового розслідування, з метою досягнення найефектив-
ніших результатів в даному напрямку, мінімізуючи їх мора-
льне та фізичне виснаження при здійсненні основних за-
вдань, тим самим, забезпечуючи уповільнення розвитку не-
гативних тенденцій їх професійної деформації, скорочуючи 
матеріальні затрати тощо.  

Останнім часом спостерігається зниження ефективно-
сті діяльності працівників органів досудового розслідування 
та якості її результатів. Незважаючи на стабільність кількі-
сних показників зростають негативні тенденцій у виборі 
працівниками вищезазначених підрозділів шляхів легаль-
ного способу дій у провадженні досудових розслідувань; 
швидко розвивається професійне «вигорання» трудових ре-
сурсів, що є наслідком критичного рівня їх професійної де-
формації; зростає кількість не кваліфікованих, не адапто-
ваних та «халатних» працівників органів досудового розслі-
дування тощо. 
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З метою подолання негативних проявів та тенденцій у 
практичній діяльності слідчих пропонується впровадити 
напрями заходів, які б допомогли подолати дані тенденції 
або зменшити їх прояв до мінімального. Такими напрямка-
ми визначаються: оптимізація трудових операцій слідчих; 
раціоналізація нормування слідчої діяльності, їх режиму й 
умов праці та відпочинку; наукова організація роботи з пер-
соналом органів досудового розслідування.  

Оптимізація трудових операцій слідчих обумовлена 
труднощами використання технічних засобів, нестачею но-
вітньої правової, криміналістичної, довідкової, методичної, 
оперативної тощо інформації, що має важливе значення як 
для оптимізації часу на виконання різноманітних робіт, так і 
для усунення зайвих переміщень. Відповідно, необхідною 
умовою раціоналізації трудових операцій працівників орга-
нів досудового розслідування є удосконалення автоматизова-
ного робочого місця, що включатиме: планування, в якому 
повинні бути передбачені план-схеми з розслідування най-
більш складних злочинів, планування робочого дня в цілому 
тощо; впровадження допоміжних автоматизованих систем, 
наприклад, що містили б перелік процесуальних дій та до-
кументів як по окремому провадженню, так і за їх сукупніс-
тю; створення, узагальнення та розвиток комп’ютерних ме-
тодик з розслідування найпоширеніших злочинів; впрова-
дження і ведення системи, що містить перелік необхідних 
нормативно-правових актів для слідчої діяльності.  Раці-
оналізація нормування слідчої діяльності, їх режиму й умов 
праці та відпочинку передбачає врахування кількісних по-
казників діяльності працівників органів досудового розсліду-
вання, складності розслідування злочинів, використання ра-
ціональних прийомів та методів праці, врахування ступеню 
технічного оснащення. Тому така раціоналізація повинна 
включати в себе економічний, технічний та психофізіологі-
чний напрямки, що передбачає врахування мінімальних ви-
трат часу на проведення певних дій та операцій; найефек-
тивніше використання науково-технічних засобів, найбільш 
доцільних технологічних способів здійснення робіт; забез-
печення можливого рівня інтенсивності та змістовності 
праці. Надзвичайно важливо під час вдосконалення даного 
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напрямку враховувати рівень граничного допустимого ви-
снаження та граничний допустимий рівень професійного 
функціонування працівника.  

Наукова організація роботи з персоналом органів до-
судового розслідування передбачає стимулювання їх профе-
сійної діяльності, на основі поєднання та взаємодоповнення 
матеріальних та нематеріальних (моральних, соціально - 
психологічних, творчих) стимулів. Матеріальне стимулю-
вання слідчих має полягати у застосуванні обґрунтованих та 
зважених економічних засобів та стимулів при врахуванні 
трудового потенціалу слідчих, якими, в першу чергу, висту-
пають грошові стимули, житлове забезпечення, надання пу-
тівок та забезпечення відпустками. Нематеріальне стиму-
лювання має виходити з природи людини, а тому повинне 
враховувати повагу до людської честі та гідності. Такими 
стимулами мають виступати подяка керівника за добре ви-
конану роботу; публічне оголошення ним визнання високої 
ефективності праці; нагородження грамотами, орденами, 
медалями тощо; створення та забезпечення комфортними 
умовами праці; забезпечення та підтримання соціально - 
психологічного клімату, нормальних міжособистісних сто-
сунків; забезпечення можливості кар’єрного «просування»; 
надання можливості творчої організації робочого місця, ро-
зподілу його робочого часу.  

Поряд з визначенням основних напрямків наукової ор-
ганізації праці працівників органів досудового розслідування, 
слід запропонувати й шляхи їх удосконалення, якими можна 
визнати: підвищення професіоналізму працівників органів 
досудового розслідування; впровадження інноваційних техно-
логій у слідчу діяльність; удосконалення нормативно-
правового забезпечення наукової організації праці. Підвищен-
ня професіоналізму працівників органів досудового розсліду-
вання, в першу чергу, має здійснюватися на початкових етапах 
становлення його як професіонала, тому повинне проходити 
через етапи навчання  у вищих навчальних закладах за відпо-
відним напрямком, проте й під час здійснення практичної дія-
льності, що передбачає значний спектр операції та робіт під 
час взаємодії працівників органів досудового розслідування як 
між собою, так із іншими органами. Впровадження інновацій-
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них технологій у слідчу діяльність має включати етапи розро-
бки, поширення та застосування інновацій в органах системи 
МВС України, що будуть виражатися у відповідних освітніх, 
виховних, управлінських, технічних, інформаційних системах, 
що значно покращить результативність їх праці в цілому. 
Удосконалення нормативно-правового забезпечення наукової 
організації праці працівників органів досудового розслідуван-
ня полягає у нормативному визначенні та закріпленні їх пра-
вового статусу, тобто виданні окремого закону, що регламен-
тував би слідчу діяльність. Крім того, на законодавчому рівні 
необхідним є закріплення переліку осіб, відповідальних за за-
безпечення та дотримання стимулювання праці працівників 
органів досудового розслідування та гарантій такого забезпе-
чення. 

Отже, підводячи підсумок не викликає сумнівів той 
факт, що наукова організація праці працівників органів до-
судового розслідування є невід’ємною складовою ефективно-
го досягнення ними якісних результатів з розслідування 
злочинів й боротьби зі злочинністю загалом. Однак, не слід 
забувати, що удосконалення наукової організації праці пра-
цівників органів досудового розслідування, загалом, потребує 
також забезпечення дотримання ними законності, правопо-
рядку, та службової дисципліни під час безпосереднього здійс-
нення своїх трудових обов’язків, що потребує в свою чергу 
удосконалення здійснення професійного відбору, перепідгото-
вки працівників органів досудового розслідування та підви-
щення їх кваліфікації. 
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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 На сьогоднішній день репресивна і корумпована сис-
тема органів внутрішніх справ не відповідає потребам сус-
пільства і вже точно не користується його довірою. За ре-
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зультатами опитування, проведеного соціологічною служ-
бою Центру Разумкова, зараз повною мірою міліції довіря-
ють лише 2% громадян. При цьому актуальність реформи 
МВС підтримують дві третини (66%) українців [6]. Ефектив-
не і якісне проведення  процесу створення Національної по-
ліції є неможливим без належного кадрового забезпечення, 
яке матиме на меті не «набір кандидатів», а їх «відбір». Про-
блема кадрового забезпечення поліції на даний час є одним з 
важливих питань в реформуванні системи МВС України, 
так як це пов’язано  з необхідністю удосконалення практич-
ної кадрової роботи для випуску, в подальшому, висококва-
ліфіковані фахівців, здатних виконувати обов’язки відпові-
дно до правових актів .  

 Автор докторської дисертації на тему «Сучасний стан 
кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України», 
доктор юридичних наук, А.М. Клочко, визначає дефініцію 
кадрове забезпечення органів внутрішніх справ, як - вико-
нання завдання соціального забезпечення систем та проце-
сів управління у сфері охорони громадського порядку та бо-
ротьби зі злочинністю шляхом залучення людей, які відпо-
відають певним вимогам до реалізації трудових функцій в 
організаційних рамках МВС України та його структурних 
підрозділах [2]. Так як кадри є основним елементом будь-
якого державного апарату, то головне завдання кадрового 
забезпечення – відібрати визначену кількість людей мето-
дами пошуку, оцінки їхніх здібностей, встановлення між 
ними певних стосунків,  які зможуть досягнути цілей, пе-
редбачених в обов’язках персоналу.  

Одним із перших і важливих фрагментів у реформу-
ванні системи МВС й  створення  органу виконавчої влади, 
який буде захищати права і свободи суспільства стало при-
йняття  Закону України «Про Національну поліцію»  від  
02.07.2015 року. Згідно до статті першої цього Закону, Наці-
ональна поліція України (далі - поліція) - це центральний 
орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом 
забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії зло-
чинності, підтримання публічної безпеки і порядку. У своїй 
діяльності Національна поліція керується Конституцією 
України, міжнародними договорами України, Законом 
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України «Про національну поліцію» та іншими законами 
України, актами Президента України і Кабінету Міністрів 
України, а також виданими відповідно до них актами Мініс-
терства внутрішніх справ України, іншими нормативно-
правовими актами. 

Першим кроком реформування системи правоохорон-
них органів стала ліквідація ДАІ і створення нової патруль-
ної служби. Патрульна поліція ─ це структурний підрозділ 
Національної поліції, який виконує функції з  підтримання 
громадського порядку і забезпечення безпеки на вулицях 
міст і на дорогах, а також профілактика злочинів шляхом 
механізованого або пішого патрулювання.  

Етапи проходження конкурсного відбору наступні:  
1. Заповнення анкети. Бланк складається з 15 питань  

(в анкетні дані входить загальна особиста інформація про 
кандидата), це можна зробити онлайн або ж принести вже 
написаний бланк за адресою, яку визначає МВС окремо для 
кожного регіону проведення відбору в патрульну поліцію. 

2. Проходження тестування. Претендентів, чиї дані, 
вказані в анкеті підійдуть, запрошують для перевірки еле-
ментарних навичок, таких як, логічне мислення, культура 
мови і письма, вміння спілкуватися.  

3. Перевірка психіки кандидата. Бажаючі вступити до 
лав патрульної  поліції мають пройти тестування де визна-
чається їх індивідуальні психологічні особливості, емоційна 
зрілість  і стабільність, мотивація, самооцінка, комунікабе-
льність, ─ елементів, відсутність яких породжує непрофесі-
оналізм у роботі патрульного.  

4. Медогляд. Кандидат на навчання має пройти огляд 
у хірурга, окуліста, кардіолога, психолога, гінеколога, отола-
ринголога, стоматолога, терапевта; здати на аналіз венозну 
кров, проводиться тестування на вживання наркотичних 
засобів (абітурієнтом має надатися довідка про обстеження у 
нарколога і психіатра); 

5. Перевірка навичок водіння автомобілем. Здійснен-
ня перевірки   володіння  водіями  практичними  навичками 
керування легковим автомобілем під час руху на спеціально 
обладнаній для цього території, із постановкою завдань, пе-
редбачених програмою підготовки водіїв.   
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6.  Особиста співбесіда. Проведення особистої  
співбесіди дає можливість  з'ясувати в кандидата на посаду 
патрульного поліцейського, які відомості останній знає про 
роботу в обраній системі, надати змогу претенденту навести 
аргументи, чому саме він підходить для роботи в поліції, які 
особисті цілі він переслідує, розповісти про свої сильні і 
слабкі сторони .   

 Програма навчання курсантів патрульної поліції 
України відрізняється від програми навчання в поліцейській 
академії США в першу чергу строками, в нашій державі во-
но складає всього лише 2 місяці (10 тижнів), в поліцейській 
академії США ─ 6-9 місяців, причому перевага віддається 
тим, хто відслужив в армії. З нашої точки зору, 10-ти тижнів 
занадто мало, для того щоб навчити оволодівати теоретич-
ними і практичними знаннями, вміти гармонійно поєднува-
ти їх в майбутньому. Що стало помітно в перші тижні робо-
ти патрульних поліцейських ─ пошкоджені автомобілі, нев-
міння оцінювати небезпечність ситуації, безпомічність у ви-
рішенні проблем. Проте згодом, набравшись справжньої 
практики ці  неполадки усунулися самі собою. 

 Процес кадрового забезпечення патрульної служби 
України доволі клопіткий, та в першу чергу в ньому закладе-
на ідея  створення нашої держави як правової. Тому, проана-
лізувавши шлях  реформування в МВС, а саме початковий 
етап ─ створення нової патрульної служби, можна зробити 
висновки, що сам цей процес відбувається досить активно і 
потребує підтримки з боку, насамперед ─ громадян, сприяння 
їх ініціативності. Служба в патрульній поліції покладає на 
працівників велику відповідальність і тому  кадрове забезпе-
чення має бути настільки успішним, щоб підготувати в пода-
льшому високоосвічених і бездоганних фахівців.  
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЄЮ ЗАРУБІЖНИХ 
КРАЇН ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ДОСВІДУ  

В УКРАЇНІ 

За своїм змістом державне управління органами полі-
ції є об’єктивно необхідним різновидом діяльності, що скла-
дається із свідомого та цілеспрямованого впливу суб’єктів 
управління на систему поліцейських органів з метою під-
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вищення ефективності їх функціонування, приведення їх у 
відповідність до об’єктивних закономірностей розвитку сус-
пільства. В. Плішкін справедливо наголошує, що управління 
правоохоронними органами має розглядатися в двох аспек-
тах. По-перше, мається на увазі управління цією системою 
як об’єктом з боку держави. По-друге, потрібно враховувати 
управління, яке здійснюється всередині системи, при якому 
об’єктами є співробітники, служби, підрозділи, органи, а 
суб’єктами – керівники та управляючі апарати, які діють на 
відповідних рівнях і складають у своїй сукупності управля-
ючу підсистему всієї системи цих органів загалом і кожного 
зокрема. Організаційні форми поліції і принципи державно-
го управління її діяльністю зумовлені історичними, еконо-
мічними, політичними, географічними та іншими особливо-
стями кожної конкретної країни. На думку західних дослід-
ників, сучасна модель управління діяльністю поліції повною 
мірою корелюється з різними формами державного устрою: 
унітарним, федеративним і конфедеративним.  

Сьогодні за кордоном спостерігаються три моделі 
управління правоохоронними органами: централізована, де-
централізована та Комбінована (інтегрована). 

Централізовану модель системи забезпечення внутрі-
шньої безпеки використовують низка країн континенталь-
ної Європи. Ця модель системи забезпечення внутрішньої 
безпеки функціонує у 2 видах. 

До першого з них належать держави, які забезпечують 
свою внутрішню безпеку тільки силами цивільної поліції: 
Швеція, Данія, Норвегія, Ірландія, Фінляндія. Для них хара-
ктерним є невисокий рівень злочинності, відсутність серйо-
зних політичних і соціальних конфліктів, тому вони не пот-
ребують спеціальних поліційних формувань збройних сил.  

До країн другого (основного) виду централізованої мо-
делі належать держави з постійним використанням спеціа-
льних поліцейських формувань – жандармерії: Франція, Іс-
панія, Італія, Португалія, Бельгія, Голландія, Люксембург. 
Для цих країн властива не тільки жорстка централізація ді-
яльності правоохоронних органів, але й традиційне викори-
стання національної поліції та жандармерії. Суттєвим недо-
ліком централізованої системи можна назвати те, що полі-
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ція переважно зосереджувалась на вирішенні загальнодер-
жавних проблем і недостатньо враховувала інтереси окре-
мих територіальних громад. 

Розбудова сучасної структури поліцейської системи кра-
їни характеризується своєрідною централізацією, коли безпо-
середнє керівництво  поліцейською діяльністю здійснюється в 
межах особливих ланок міністерства – департаментів або ди-
рекцій, яким безпосередньо підпорядковуються і всі галузеві 
служби. У Фінляндії, як і у всіх скандинавських країнах, полі-
ція функціонує у вигляді централізованого державного органу 
та підпорядкована міністру внутрішніх справ. Структура МВС 
Фінляндії характеризується наявністю низки департаментів: 
адміністративного, з муніципальних питань, регіонального ро-
звитку, з надзвичайних ситуацій, у справах імміграції, прико-
рдонної охорони і поліцейський департамент. Поліція, своєю 
чергою, ділиться за територіальною ознакою на загальнонаці-
ональну, провінційну, місцеву. На відміну від Фінляндії і Шве-
ції, у Норвегії та Данії поліція підпорядкована Міністерству 
юстиції. У Данії функціонує досить ефективна та спрощена 
територіальна структура організації поліції, де визначальну 
роль у забезпеченні внутрішньої безпеки відіграють районні 
президії поліції. Важливо, що на рівні кожної адміністративної 
одиниці (району) функціонують місцеві комітети, які повинні 
сприяти подоланню проблем, що виникають у населення у 
контексті діяльності поліції.  

Доречно зазначити, що централізована модель управ-
ління поліцією тривалий час зберігалась у багатьох постсо-
ціалістичних державах Центральної та Східної Європи, зок-
рема й Росії. Між тим на сьогоднішній день багато країн 
Центральної та Східної Європи стають на шлях децентралі-
зації поліцейської діяльності.  

Децентралізована модель охорони правопорядку функ-
ціонує у країнах із розвинутою демократією (Швейцарія, 
США, Канада). У сучасній Європі модель децентралізованої 
поліції, організованої на принципах самоврядування, зберіга-
ється лише у Швейцарії. Тут відсутній централізований та 
монолітний корпус державної поліції, чисельність органів 
правопорядку і принципи їх функціонування визначають 
окремі місцеві (кантональні) органи влади. Усього в Швейца-
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рії нараховується 26 кантональних корпусів поліції та понад 
100 підрозділів поліції в громадах. Незважаючи на цю грани-
чну децентралізацію, у країні діють чіткі форми взаємовідно-
син і правила регіонального співробітництва у сфері право-
порядку, розроблені конфедерацією кантональних комендан-
тів поліції Швейцарії та об’єднанням шефів міської поліції [2]. 
Унікальний досвід децентралізації поліцейської діяльності 
нагромаджений у Сполучених Штатах Америки. У поліцейсь-
кій системі США на сьогодні нараховується майже 40 тис. по-
ліцейських формувань різних рівнів. Особливістю поліцей-
ської системи Канади є те, що вона поділяється на федераль-
ну, провінційну та муніципальну. У своїй діяльності кожна з 
цих інституцій керується спеціальним Статутом про поліцію 
Канади, Кримінальним кодексом Канади, законами провінцій 
і муніципальними законами [1]. На території Канади діє май-
же 800 поліцейських формувань та департаментів. Всі полі-
цейські підрозділи є підконтрольними цивільній владі. Пред-
ставницькими органами влади на місцях є поліцейські ради 
(комісари), а в провінції – генеральний прокурор.  

Комбінована (інтегрована) модель управління поліцією 
характерна для Великобританії, ФРН, Японії, Нідерландів, 
де поєднуються ознаки двох вищезгаданих моделей. Зокре-
ма, у Великобританії поліцейська система ґрунтується на 
поєднанні повноважень держави й органів місцевого самов-
рядування у сфері правопорядку. Систему підрозділів полі-
ції в Англії та Уельсі утворюють незалежні формування 
провінційних сил поліції, столична поліція (складовою час-
тиною її є Новий Скотленд-Ярд), самостійна поліція лондон-
ського Сіті, у Шотландії – об’єднання поліцейських загонів 
та окремі підрозділи поліції міст. Міністр внутрішніх справ 
Великобританії не здійснює безпосереднє керівництво полі-
цією графств (місцевою поліцією). Також систему управлін-
ня охороною правопорядку доповнюють незалежні спеціа-
льні поліцейські організації (транспортна поліція, поліція 
відомства з питань атомної енергетики, військова поліція).  

Цікавим є досвід Нідерландів. На початок 50-х рр. ХХ ст. 
у країні було забезпечено умови для співіснування держав-
ної поліції та муніципальної поліції. Підрозділи державної 
поліції відігравали допоміжну роль у системі охорони гро-
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мадського порядку. Вони підпорядковувалися міністру юс-
тиції, а питань охорони громадського порядку – вимогам ор-
ганів місцевого самоврядування [3].  

Без сумніву, вивчення досвіду державного управління 
поліцією зарубіжних країн має не тільки теоретичне, але й 
практичне значення в аспекті впровадження в діяльність 
правоохоронних органів України сучасних форм і методів 
діяльності. Але під час здійснення реформування правоохо-
ронних органів України без сумніву мають враховуватися, 
насамперед, національні особливості і запозичати із зарубі-
жного досвіду необхідно лише найефективніші важелі 
управлінської діяльності, спрямовані на вдосконалення фу-
нкціонування поліцейських інститутів. 
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ФОТО- І ВІДЕОФІКСАЦІЯ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

Сьогодні у світі широко застосовуються прилади тех-
нічного користування. Наприклад в: побутових, професій-
них, особистих та інших сферах. Діяльність поліції також 
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можна пов’язати з використанням технічних приладів, зок-
рема у процесі здійснення фото і відео-фіксації. Вона грає 
велику роль у пошуках злочинців та правопорушників, до-
помагає збирати докази, досліджувати документи та інших 
речові докази. 

Верховна Рада України ввела фото і відео-фіксацію 
при порушенні Правил дорожнього руху, з метою зменшен-
ня корупції на дорогах. Так, і в Закон України Про Націона-
льну Поліцію у статті 40 закріплено, що поліція «може за-
кріплювати на форменому одязі, службових транспортних 
засобах, монтувати/розміщувати по зовнішньому периметру 
доріг і будівель автоматичну фото- і відеотехніку, а також 
використовувати інформацію, отриману із автоматичної 
фото- і відеотехніки, що знаходиться в чужому володінні» 
[1]. Положення зазначеної статті перш за все направлені на 
забезпечення публічної безпеки і порядку, зокрема попере-
дження, виявлення, фіксування правопорушень, охорони 
громадської безпеки та власності, забезпечення особистої 
безпеки, а також забезпечення правил дорожнього руху. 

Таким чином, поліція використовує різного роду тех-
нічні засоби, засоби фото- та відео-фіксації та засоби фікса-
ції звуку під час документування обставин скоєння злочинів 
і проступків, в тому числі й в громадських місцях, а також 
безпосередньо дій працівників Національної поліції, під час 
виконання покладених на них завдань. Саме по собі застосу-
вання технічних приладів та технічних засобів, що мають 
функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і 
кінозйомки, відеозапису, є значним, прогресивним кроком 
уперед, який спрямований у першу чергу на підвищення 
якості публічної безпеки громадян та взагалі утвердження 
правосуддя в державі.  

З метою попередження зловживань використанням 
зазначених технічних приладів вищезазначена стаття міс-
тить вимогу про інформування осіб щодо наявності змонто-
ваної (розміщеної) автоматично фото- та відеотехніки, шля-
хом її розміщення на видному місці.  

Взагалі, матеріали отримані внаслідок застосування 
фото і відео-фіксації поліцейськими за своїми властивостя-
ми не є доказами, – це додатки до протоколу. Фото- і відео-
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запис відображає те, що зафіксовано в протоколі слідчої дії, 
судового розгляду та оперативно-розшукових документах і 
висновках експертів. Фотографія відображає лише статику 
об’єкта, а відео-фіксація дозволяє зафіксувати об’єкт у про-
цесі руху. 

Отже, на мою думку, застосування фото- і відео-
фіксації у діяльності поліції важко недооцінювати. Впрова-
дження фото і відео-фіксації в поліцейську практику дозво-
ляє значно підвищити рівень слідства, більш ефективно ве-
сти профілактичну роботу, а в майбутньому  стати переду-
мовою зменшення рівня шахрайства, хабарів, адміністрати-
вних та кримінальних правопорушень. 
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ПРИНЦИП ЗАКОННОСТІ ЯК ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про Національну 
поліцію» від 2 липня 2015 року № 580-VIII поліція діє виклю-
чно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визна-
чені Конституцією та законами України. Поліцейському за-
боронено виконувати злочинні чи явно незаконні розпоря-
дження та накази. Накази, розпорядження та доручення 
вищих органів, керівників, посадових та службових осіб, 
службова, політична, економічна або інша доцільність не 
можуть бути підставою для порушення поліцейським Кон-
ституції та законів України. 

Враховуючи викладене, при здійсненні своїх функцій 
поліція повинна діяти тільки на підставі закону, дотримува-
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тись особистих прав громадян і не вчиняти довільних або про-
тивоправних дій. Це є основним принципом для правової дер-
жави й діяльності силових структур в умовах демократії. За-
безпечене у такий спосіб верховенство закону в діяльності по-
ліції повинне фокусувати увагу не тільки на тому, що робить-
ся, але й на тому, як це робиться. Це також передбачає, що ті, 
хто створює, тлумачить або застосовує закон, самі йому підко-
ряються. Від персоналу Національної поліції очікується, тим 
самим, що вона буде надавати приклад у слідуванні законам, 
застосування яких вона забезпечує. У своїй повсякденній дія-
льності персонал поліції, наприклад, має дотримуватися на-
ступних вимог: неухильне дотримання закону при виконанні 
службових обов’язків; повага особистої гідності й дотримання 
прав людини; відсутність упередженості, відкритість і співро-
бітництво, особиста порядність; використання сили строго 
пропорційно до наявної погрози і тільки у випадках явної не-
обхідності; дотримання конфіденційності; повна відмова від 
катувань, жорстокого та нелюдського поводження; охорона 
здоров’я затриманих і арештованих; відмова від втягнення у 
будь-які акти корупції; повага до вимог законів і статутів, про-
тидія будь-яким спробам їхнього порушення; особиста відпові-
дальність за кожний свій вчинок.  

Принцип верховенства закону передбачає також пер-
шочергове закріплення у законодавчих актах максимально 
деталізованого спектру завдань, функцій та повноважень, 
що має зменшити ризик зловживання поліцейськими влас-
ними дискреційними повноваженнями та як результат – мі-
німізувати ризик порушення закону. Останнє положення є 
особливо актуальним для нормативної бази, що регулює дія-
льність Національної поліції. Остання відрізняється надзви-
чайною різноманітністю законодавчих, міжвідомчих та ві-
домчих норм з дисбалансом на користь останніх, що на 
практиці призводить до суперечностей між законним і пі-
дзаконним рівнями регулювання роботи персоналу. 

Досить ефективним мірою, як показує практика європей-
ських країн, є максимальна регламентація дій посадових осіб 
шляхом розробки деталізованих нормативно-правових актів, на-
станов, рекомендацій, що передбачають усі можливі варіанти 
поведінки персоналу в стандартних та нестандартних ситуаціях. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ БАЗ В РОБОТІ ПОЛІЦІЇ 

На даному етапі розвитку суспільства виникають нові, 
унікальні можливості для покращення й розвитку економі-
ки, політики, держави та суспільства, підвищення рівня 
життя громадян. У цьому процесі впровадження інформа-
ційних технологій у діяльність поліції є можливим та необ-
хідним кроком. Важко уявити роботу будь-якого підрозділу 
без інформаційної підтримки, інформаційного забезпечен-
ня, створення баз даних, упорядкування та накопичення ін-
формації в них. Не виключенням є й робота Національної 
поліції України. 

Основу сучасного інформаційного забезпечення було 
закладено в 1971 році. Приблизно з цього періоду почалося 
впровадження штабів та підрозділів, що працювали з обчис-
лювальної техніки, а на початку 80-х років виникла необхід-
ність створення автоматизованих інформаційних процесів.  

У 1988 році, вперше в Україні, після інформаційного 
наповнення, інформаційно-пошукові системи почали нада-
вати практичну допомогу і стали невід’ємною частиною  по-
всякденної роботи правоохоронних органів: впроваджува-
лись нові бази даних, по обліку криміногенної ситуації, не-
розкритих злочинів, та інформації яка  безпосередньо допо-
магала та сприяла їх розкриттю. 

Пізніше почалася робота над створенням єдиної сис-
теми інформаційного забезпечення в якій інформація обро-
блялась за єдиною системою, впроваджувались нові бази да-
них. Також, у 1996 році оперативно-пошукова, управлінська 
та профілактична діяльність зазнали змін – розпочалася їх 
автоматизація, за допомогою використання персональної 
комп’ютерної техніки. А з 2007 року працювати з базами да-
них почали безпосередньо на робочих місцях, у міських від-
ділах органів внутрішніх справ і в інших структурних під-
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розділах. На сьогодні, в Україні, функціонує мережа авто-
матизованих банків даних: «Скорпіон», «Розшук», «Оріон» 
та інші. Як можна зрозуміти з попередньої інформації по-
рядок становлення та виникнення баз даних в правоохорон-
них органах проходив досить тривалий період.  

Інформація здобута працівниками поліції має бути 
упорядкована, оскільки в іншому випадку необхідні відомо-
сті буде важко знайти, чи взагалі – неможливо. Також, ви-
никає складність обробки інформації, що надходить до ор-
ганів внутрішніх справ,  тому з’являється необхідність у 
формуванні та використанні нової технології збору та сис-
тематизації здобутої (отриманої) інформації на основі про-
гресивної обчислювальної техніки. Саме тому в діяльності 
поліції було впроваджено створення інформаційних баз.  

З цією метою, а також для забезпечення належного 
виконання покладених на поліцейських обов’язків Закон 
України Про Національну поліцію у ст. 25 закріпив за ними 
право «створювати власні бази даних, необхідні для забез-
печення щоденної діяльності органів (закладів, установ) по-
ліції у сфері трудових, фінансових, управлінських відносин, 
відносин документообігу, а також міжвідомчі інформаційно-
аналітичні системи, необхідні для виконання покладених на 
неї повноважень» [1, с. 13], формувати та користуватися ба-
зами даних Міністерства внутрішніх справ України та ін-
ших органів державної влади. 

Також поліція може доповнювати вже існуючі бази 
даних. Це допомагає полегшити, прискорити та покращити 
роботу, оскільки робота з інформацією є доволі об’ємним 
процесом і займає багато часу, а її зберігання, обробка та пе-
редача інколи взагалі не можлива. Розробка нових та пок-
ращення вже існуючих баз даних має велике практичне 
значення. А перспектива їх розвитку залишається поза сум-
нівом, оскільки, у першу чергу, залежить від роботи техні-
ки, яка постійно розвивається. Це дозволяє створювати нові 
бази даних з більшою кількістю інформації та  більшими 
функціями. 

Отже, накопичення, систематизація, узагальнення ін-
формації, яка використовується для розв’язання широкого 
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кола покладених на поліцію завдань становить невід’ємну та 
необхідну частину роботи поліції. 
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 Реформування системи Міністерства внутрішніх 
справ (МВС України) передбачає перехід на новий якісний 
професійний рівень діяльності новоствореної Національної 
поліції, яка повинна гарантувати додержання в Україні 
принципів верховенства права, додержання прав і свобод 
людини, і громадянина та їх ефективний захист. У зв’язку з 
чим у процесі реформування окрему увагу слід звернути на 
методи оцінки діяльності правоохоронних органів. Аналізу-
ючи недоліки системи оцінки діяльності правоохоронних 
органів, головним з недоліків можна визнати те, що протя-
гом доволі тривалого часу головну роль відігравали певні 
статистичні показники, які обчислювалися на основі внут-
рішніх відомчих звітів - так звана «палочна» система звітно-
сті. Так, донедавна це був «загальний процент розкриття 
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злочинів», абсолютизація ролі якого призвела до поширення 
практики приховування деяких категорій правопорушень, 
фабрикації доказів, застосування незаконних методів розс-
лідування, а також до ухилення від реєстрації та розсліду-
вання «небажаних» злочинів та розгляду здебільшого адмі-
ністративних правопорушень [1]. Що в свою чергу, як наслі-
док, створило підґрунтя для виникнення латентної злочин-
ності, зниження рівня довіри населення до правоохоронців 
та відмову громадян від взаємодії з правоохоронними орга-
нами. Для того, щоб визначити шляхи вирішення протидії 
негативним факторам, які породжуються «паличною» сис-
темою, звернемося до зарубіжного досвіду.  

Як приклад, розглянемо особливості побудови та дія-
льності підрозділів поліції США. Перш за все характерною 
ознакою можна вважати відсутність «поліції», як єдиної ор-
ганізації: кожна адміністративна одиниця, тобто кожне те-
риторіальне утворення, що володіє виборним самовряду-
ванням, створює, або може створити, своє поліцейське 
управління. Основне навантаження лягає на поліцію міст та 
округів. У зовсім невеликому місті чи селі це може бути 
лише дві особи, у типовому 20-30. Найбільші поліцейські 
управління мають великі міста: поліція Нью-Йорка, найбі-
льша в США, складається з 120 дільниць і володіє чисельніс-
тю близько 40000 осіб [2]. 

Існують два різних види підзвітності поліції. У першо-
му випадку, поліція формується виборним органом самов-
рядування, він же приймає рішення про її чисельність та 
структуру. Шеф поліції призначається місцевою радою, ад-
міністративно підпорядковується меру і звітує за свою ро-
боту перед місцевою радою. У другому випадку шериф ви-
бирається загальним голосуванням - за тією ж процедурою, 
що і мер і члени міської ради - і все поліцейське управління 
він формує на свій розсуд. Досить часто у великому муніци-
палітеті існує і поліція, підпорядкована місцевої адміністра-
ції, і шериф. Фінансується робота поліції з бюджету адміні-
стративно-територіального підрозділу, за належністю.  

У загальному випадку, критерії якості роботи поліцейсь-
кого управління визначаються місцевою виборною владою, і 
залежать від задоволеності громадян станом безпеки в муні-
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ципалітеті. Оцінка діяльності конкретного поліцейського базу-
ється на щорічній переатестації, в ході якої безпосередній на-
чальник дає якісну оцінку роботі підлеглого і його службовому 
прогресу, по набору критеріїв, визначених положенням про 
діяльність конкретного поліцейського управління.  

Проблема кількісної оцінки трапляється лише в найбі-
льших поліцейських управліннях, де чисельність співробіт-
ників велика і територія муніципалітету поділена на ділян-
ки. На відміну від України, не існує формальних методів ін-
терпретації статистичних даних, інтерпретація залишається 
на розсуд одержувача даних (вищого начальника всередині 
поліції, чи комітету при органі місцевого самоврядування). 
Спроби введення статистичних показників, як значимої 
складової оцінки діяльності співробітників, періодично при-
зводять до серйозних непорозумінь, пов'язаним з маніпуля-
цією даними, і з «підгонкою» результатів діяльності полі-
цейського під імовірно бажаний результат. Як правило, ін-
формація потрапляє в пресу від окремих співробітників по-
ліції, після чого виявляються задіяні звичайні демократичні 
механізми нормалізації становища [3].  

Аналізуючи перші зміни та перетворення системи МВС 
можна зробити висновок, що перші кроки у напрямку пере-
осмислення завдань, функцій та змісту діяльності правоохо-
ронних органів та ревізування усталених алгоритмів і підхо-
дів до оцінки діяльності поліції вже зроблені, зокрема у Кон-
цепції першочергових заходів реформування системи Мініс-
терства внутрішніх справ зазначається, що авторитет влади 
у сфері протидії злочинності залежить не стільки від показ-
ників розкриття кримінальних правопорушень, скільки від 
довіри населення до правоохоронних органів як до захисників 
індивідуальних та суспільних інтересів, та додержання сило-
вими структурами принципу верховенства права [4].  

Справжнім проривом у цьому напрямку було запрова-
дження в Україні Концепції «100 днів якості Національної 
поліції України», в якій зазначено, що основну роль будуть 
відігравати не кількісні, а якісні показники роботи праців-
ників поліції. Також в Концепції зазначено, що кінцева оці-
нка якості роботи територіальних та структурних підрозді-
лів Національної поліції, а також їхніх керівників і рядових 
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працівників формуватиметься з урахуванням таких показ-
ників як результати зовнішнього соціологічного опитування 
населення; результати оцінки ефективності роботи поліції 
бізнес-середовищем; результати внутрішнього опитування 
працівників Національної поліції; оцінка результатів вико-
нання пріоритетних завдань тощо [5]. 

Ідея залучення громадськості до співпраці, аналізу дія-
льності та контролю, також знайшла своє відображення у Ро-
зділі VIII «Громадський контроль поліції» Закону України 
«Про Національну поліцію», що є безперечно позитивним 
аспектом на шляху боротьбі з застарілими та недопустимими 
методами оцінки діяльності правоохоронних органів.  

Підводячи підсумки, можна говорити про те, що недо-
ліки застарілої та недіючої «паличної» системи звітності 
можуть бути компенсовані противагами у вигляді громадсь-
кого контролю, прямий підзвітності місцевій владі, позити-
вною роботою преси. Ослабленню негативних стимулів, 
створюваних системою статистичних показників - так зва-
ної «палочної» системи звітності, неодмінно будуть сприяти 
наступні чинники:  

1. Розподіл службового підпорядкування і суб'єкта фо-
рмальної оцінки діяльності підрозділів (наприклад, підроз-
діл підпорядковується вищестоящій поліцейській інстанції, 
але його діяльність оцінюється громадськістю).  

2. Зовнішні по відношенню до поліції організації та ор-
гани, що дозволяють вчасно виявляти зловживання, вчинені 
заради гарної звітності (суд, преса, громадські об’єднання).  

3. Заборонити використання в оцінці діяльності під-
розділів статистичні дані, які застосовувались у минулі пе-
ріоди, коли діяльність здійснювалася за старим законом. 
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ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

У межах пострадянської мілітаризованої моделі Мініс-
терство внутрішніх справ (МВС) України продовжувало ку-
льтивувати образ монопольного борця із злочинністю, успі-
шність діяльності якого в цілому не залежала від підтримки 
населення, а ефективність роботи оцінювалась морально 
застарілою системою кількісних показників боротьби із 
злочинністю. Починаючи з 2013 року МВС отримало близь-
ко 195 тисяч звернень громадян стосовно неправомірних дій 
правоохоронців – в середньому по одній скарзі на кожного 
атестованого працівника органів внутрішніх справ (ОВС). 

Реформа правоохоронних органів в Україні вже давно 
назріла, її вимагає українське суспільство, а проведення під-
тримується на міжнародному та національному рівнях. 

Враховуючи, що правоохоронні органи у сучасній 
Україні повинні бути насамперед службами, що допомага-
ють суспільству влаштувати безпечний та законний добро-
бут у власній країні, було запропоновано запровадити стра-
тегію розвитку органів внутрішніх справ [1], яка передбачає 
функціонування МВС України як інституту європейського 
зразку та формування поліції як основного виконавця щодо 
забезпечення безпеки населення. Так, 7 листопада 2015 року 
в Україні набув чинності закон «Про Національну поліцію» 
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[2]. Формально міліція в Україні припинила своє існування, 
їй на зміну прийшла Національна поліція (поліція), проте 
перехідний період триватиме від півроку до року. 

Разом з тим, маємо констатувати, що реформування 
ОВС не позбавлено низки проблем. Розглянемо деякі з них. 

1. Передчасний та не кісний відбір кандидатів на вака-
нтні посади в підрозділах патрульної служби МВС України. 

Як і очікувалося, двох місяців інтенсивного навчання 
не вистачило для того, щоб випустити висококваліфікова-
них патрульних на вулиці. Як результат – у деяких ситуаці-
ях патрульні поліції просто не знають, як себе вести на місці 
події, і часто звертаються до своїх колег за допомогою.  

2. Непрозорість застосування системи відбору кадрів 
на службу до реформованих підрозділів ОВС. 

Досі однозначно не визначено, за якими критеріями 
відбираються керівники структурних підрозділів патрульної 
поліції. Можливо, конкурс і проводять, однак МВС україни 
ніякої інформації з цього приводу не озвучує. Це викликає 
неабияке здивування, в першу чергу, серед самих поліцей-
ських. Вказана кадрова закритість деморалізує поліцейсь-
ких, які розуміють, що існують певні непрозорі шляхи реа-
лізації реформи МВС України. 

3. Виконання службових обов’язків працівниками по-
ліції за «старими схемами». 

Практика застосування законодавства, що регламен-
тує діяльність поліції не напрацьована, як наслідок поліцей-
ські можуть вдаватися до порушення основних принципів 
діяльності поліції, що є більше характерним для діяльності 
міліції. 

4. Соціальна і правова незахищеність працівників по-
ліції. 

Нова поліція опинилася один на один з проблемами 
старої системи. Працівники поліції скаржаться на ненормо-
ваний робочий час без додаткової компенсації, неналежне 
оснащення необхідними засобами індивідуального захисту, 
та іншими засобами, необхідними для виконання поставле-
них завдань. 

5. Сумнівність показників скоєних правопорушень у 
місцях діяльності патрульної поліції. 
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Всі чекали, що після введення практики цілодобового 
патрулювання вулиць, кількість скоєних злочинів та право-
порушень різко впаде вниз. Разом з тим, експерти не радять 
вірити статистиці, яку підносять у МВС України. Раніше в 
міліції діяв суворий порядок фіксування всіх правопору-
шень, і вище керівництво вимагало виконання визначеного 
плану по фіксації злочинів. На теперішній час виконання 
плану, так званих «показників» у підлеглих ніхто не вима-
гає, а отже, кількість порушень на папері знизилося. Але чи 
відображає це реальну ситуацію на теперішній час залиша-
ється невідомим. Сьогоднішнє керівництво правоохоронних 
органів не готове відкрито сказати про недоліки і промахи 
реформи. Саме з публічного визнання недоліків і почина-
ється реформа поліції. Звідси – підвищена довіра до поліції.  

Наприкінці відзначимо, що описані проблеми рефор-
мування органів внутрішніх справ нами здійснено за вибір-
ковим принципом. Відповідно дослідження інших характер-
них проблем становить перспективний напрям подальших 
наукових пошуків. 
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МІСЦЕ І РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СИСТЕМІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

У комплексі заходів, які проводяться органами держа-
вного управління у сфері національної безпеки, важлива 
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роль належить правоохоронним органам, зокрема Націона-
льній поліції України (далі - поліції України), яка являється 
найчисленнішою з них [1]. Пошук і протидія реальним за-
грозам національній безпеці, що здійснюються у формі по-
рушень публічного порядку та безпеки, вимагають чіткого 
визначення в цьому процесі місця, ролі та функцій Націо-
нальної поліції. Саме діяльність цього правоохоронного ор-
гану є надійною гарантією забезпечення охорони прав і сво-
бод людини, а також інтересів суспільства і держави, проти-
дії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку, 
надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги 
особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або 
внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомо-
ги та створення реальних умов для нормального функціону-
вання демократичної правової держави. 

Слід зазначити, що окремі аспекти досліджуваної те-
ми, зокрема загальні питання забезпечення національної 
безпеки України, були розглянуті у працях В. Абрамова,  
В. Білоуса, В. Богдановича, В. Горбуліна, А. Дацюка,  
О. Дзьобана, І. Завидняка, А. Качинського, O. Ліпкана,  
Р. Марутяна, О. Масензова, Р. Мошинського, Н. Нижник,  
П. Петрова, Г. Ситника та ін. Проте напрямки діяльності і 
функцій саме Національної поліції у цій сфері дотепер не 
розглядалися, що і обумовлює актуальність даного дослі-
дження. 

Сьогодні діяльність поліцейських у сфері забезпечен-
ня національної безпеки носить досить складний та не дос-
татньо визначений характер. У механізмі держави вони не є 
спеціальними органами, покликаними безпосередньо гаран-
тувати належний рівень національної безпеки як Служба 
безпеки України. Але в силу багатоаспектності й багатофу-
нкціональності їх діяльності із протидії широкому колу за-
гроз національній безпеці саме національні інтереси, можна 
вважати об’єктом їх захисту. Сфера забезпечення націона-
льної безпеки поліцією України містить у собі декілька груп 
суспільних відносин, зокрема організацію боротьби зі зло-
чинністю (у тому числі й з організованою); забезпечення пу-
блічної безпеки і порядку; протидію кіберзлочинності та на-
ркозлочинності; боротьбу з тероризмом шляхом забезпе-
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чення ефективного використання сил і засобів під час про-
ведення антитерористичних операцій; організацію та здійс-
нення заходів щодо рятування людей, забезпечення їх без-
пеки, охорони майна в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, 
катастроф та ліквідації їх наслідків; вжиття заходів із запо-
бігання та припинення насильства в сім’ї; та інше. 

Об’єктивно існуючий взаємозв’язок цих суспільних ві-
дносин дає змогу розглядати їх як цілісний складний об’єкт 
національної безпеки у сфері діяльності підрозділів правоо-
хоронних органів. Разом з тим у теоретичному плані та 
практичній діяльності потрібно мати на увазі, що ці суспі-
льні відносини не є ідентичними. Це –самостійні інститути, 
що визначають головні напрямки діяльності правоохорон-
ного органу щодо забезпечення основних об’єктів націона-
льної безпеки (особистості, суспільства, держави) від явних і 
потенційних загроз, джерела яких можуть бути розташовані 
на території України або за її межами. 

Для безпосереднього виконання цих завдань поліції 
Україні надається відповідна система прав і функціональ-
них обов’язків. Ця діяльність містить низку організаційно-
правових форм, що характеризуються специфічними озна-
ками й призначеннями, а саме: адміністративну, профілак-
тичну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, 
виконавчу та охоронну функції. Усі функції нерозривно 
пов’язані між собою й утворюють єдиний комплекс діяльно-
сті правоохоронного органу щодо охорони забезпечення пу-
блічної безпеки і порядку та боротьби зі злочинністю як го-
ловною загрозою цим та іншим об'єктам національної без-
пеки [2, c. 85]. При цьому зміст і діяльність Національної по-
ліції України визначається рівнем і напрямком загроз жит-
тєво важливим інтересам України. 

Особливе місце національної поліції у системі забезпе-
чення національної безпеки зумовлене обсягом і складністю 
їх роботи в галузі здійснення правоохоронної діяльності, а 
також тим, що на них покладається основний тягар бороть-
би зі злочинністю та проведення превентивної та профілак-
тичної роботи, спрямованої на запобігання вчиненню право-
порушень з метою реалізації єдиної державної політики бо-
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ротьби зі злочинністю, яка є складовою внутрішньої політи-
ки суверенної та незалежної України.  

Пряме законодавче закріплення діяльності правоохо-
ронного відомства щодо забезпечення національної безпеки 
знайшла в Законі України від 19 червня 2003 р. «Про основи 
національної безпеки України» [3], в якому МВС України 
визначено одним із суб’єктів забезпечення національної 
безпеки як однієї із найважливіших сфер державної політи-
ки України. Та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України цими найважливішими сферами визначено: 1) охо-
рона прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, 
протидія злочинності, забезпечення публічної безпеки і по-
рядку, а також надання поліцейських послуг; 2) захисту 
державного кордону та охорони суверенних прав України в 
її виключній (морській) економічній зоні; 3) цивільного за-
хисту, захисту населення і територій від надзвичайних си-
туацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичай-
них ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної 
та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних 
служб, а також гідрометеорологічної діяльності; 4) міграції 
(імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній 
(незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних 
осіб, біженців та інших визначених законодавством катего-
рій мігрантів [4]. 

При цьому вся їх діяльність щодо забезпечення націо-
нальної безпеки має бути спрямована на захист життєво 
важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і 
держави, при якій забезпечується стабільний розвиток сус-
пільства, своєчасне виявлення, відвернення і нейтралізація 
реальних і потенційних загроз національним інтересам. 

Відповідно до Закону України “Про Національну по-
ліцію”, а також проекту Концепції першочергових заходів 
реформування системи Міністерства внутрішніх справ ос-
новними завданнями новоствореного правоохоронного ві-
домства щодо забезпечення національної безпеки України 
є: 1) реалізація державної політики у сферах забезпечення 
охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і дер-
жави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки 
і порядку; 2) внесення на розгляд Міністра внутрішніх 
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справ пропозицій щодо забезпечення формування держав-
ної політики в зазначених сферах; 3) надання в межах, ви-
значених законом, послуг з допомоги особам, які з особис-
тих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзви-
чайних ситуацій потребують такої допомоги [5]. 

Аналізуючи вищезазначене можна зробити висновок 
про те що підрозділи національної поліції посідають важли-
ве місце серед державних органів покликаних гарантувати 
належний рівень національної безпеки України. Таким чи-
ном, у подальшому надійність і ефективність захисту жит-
тєво важливих інтересів України буде залежати: по-перше, 
від вироблення науково обґрунтованої концепції діяльності 
Національної поліції щодо забезпечення національної без-
пеки; по-друге, від створення ефективної системи гаранту-
вання національної безпеки і механізму її реалізації; по-
третє, від розвитку законодавства в галузі національної без-
пеки і організаційно-правових засад функціонування Націо-
нальної поліції у цьому напрямку; по-четверте, від підви-
щення управлінської діяльності органів державного управ-
ління щодо координації всіх суб’єктів національної безпеки 
з метою відвернення виявлення і усунення явних і потен-
ційних внутрішніх і зовнішніх загроз Україні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ  
В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ 

Етап прийняття управлінських рішень в адміністрати-
вній діяльності правоохоронних органів є наступною (після 
їх підготовки) управлінською стадією та ключовим момен-
том усієї зовнішньо-адміністративної та внутрішньо-
адміністративної діяльності правоохоронних органів, оскі-
льки це і результат попередньої діяльності з їх підготовки, і 
матеріал для подальшого аналізу. Прийняття управлінських 
рішень слід розглядати як особливу й дуже важливу функ-
цію управління. Як творча діяльність процес прийняття 
управлінських рішень спонукає до активної реалізації пере-
творюючої сили людського розуму, так як рішення — це не 
просто елементарне логічне узагальнення інформації, а 
продукт творчого мислення, інтуїції та фантазії. Формальні 
методи і засоби використовуються суб’єктом управління під 
час процесу прийняття рішень як допоміжні інструменти. 
Тому процес прийняття управлінського рішення завжди є 
вольовим актом, соціальною дією, що не лише віддзеркалює 
потреби та інтереси суб’єкту управління, а й інтереси підко-
нтрольних йому об’єктів. Ось чому різко зростає відповіда-
льність управлінців за прийняті рішення та їхні наслідки. 

Проблематика прийняття рішень завжди була у центрі 
уваги представників різних галузей знань: філософів, соці-
ологів, політологів, психологів, управлінців, економістів то-
що. Такі вчені, як П.Анохін, Г.Атаманчук, О.Бандурка, 
В.Бакуменко, А.Дєгтяр, Н.Карданська, Ю.Козелецький, 
Т.Кокорєва, Ю.Мирошниченко, В.Плішкін, О.Ларичев, 
Б.Литвак, Е.Смірнов, Ю.Тихомиров, І.Шадрін розглядали цю 
проблему, як з позиції теорії управління так і з урахуванням 
її філософських, соціологічних, психологічних та економіч-
них аспектів. Звідси, проблема прийняття управлінських 
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рішень в адміністративній діяльності поліції України є ком-
плексною (міждисциплінарною), що вимагає під час її дослі-
дження використання теоретичних напрацювань різних наук. 

В науковій літературі подаються різні визначення по-
няття «прийняття управлінського рішення» та його проце-
дури (елементів, стадій). Не вдаючись до їх детального ана-
лізу відзначимо дві, на нашу думку, загальні помилки: пер-
ша стосується ототожнення таких категорій як «виконання 
управлінських рішень» з подібним «організація виконання 
рішень» [1; 2; 3]; друга в об’єднанні таких стадій, як підгото-
вка та прийняття управлінських рішень в одну [4; 5; 6 та ін.], 
причиною чого є об’єднання (ототожнення) тих чи інших 
процедурних етапів підготовки чи прийняття управлінських 
рішень. Отже, доцільним буде саме аналіз стадій процедури 
прийняття управлінських рішень, які містяться в наукових 
джерелах. 

Так, А.О. Дєгтяр до таких стадій відносить: доведення 
управлінських рішень до виконавців; організацію реалізації 
рішення; моніторинг виконання рішення; оцінку рішення та 
отриманих результатів [7, с.33-35]; В.М. Плішкін: з’ясування 
рішення; визначення наявності необхідних організаційних 
передумов для реалізації рішення; деталізація рішення і ро-
зробка організаційних заходів (плану); добір виконавців; до-
ведення рішення до виконавців та їх інструктора; ресурсне 
забезпечення роботи виконавців; оперативне керівництво 
виконанням рішення; контроль за перебігом виконання; пі-
дбиття підсумків виконання рішення; інформування (звіти) 
про виконання рішення [4, с.489-490]; О.М. Бандурка: 
з’ясування і конкретизацію рішення; підбір, розстановку, 
інструктаж і навчання виконавців; забезпечення їх діяльно-
сті та взаємодії; контроль і облік; корегування рішення в 
процесі виконання і прийняття нових рішень з метою вико-
нання попередніх [5, с.155]. 

Як бачимо, вчені пропонують різне бачення стадійнос-
ті процедури прийняття управлінських рішень. Однак, до 
загальних недоліків виокремлення окремих стадій дослі-
джуваної процедури необхідно віднести: відсутність логічної 
послідовності стадій, коли спочатку виділяється така стадія, 
як доведення рішень до виконавців а потім — вибір вико-
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навців; передбачення такої стадії, як контроль, який здійс-
нюється на всіх етапах процедури прийняття управлінських 
рішень. 

Вважаємо, що до стадій процедури прийняття управ-
лінських рішень в адміністративній діяльності органів вну-
трішніх справ необхідно віднести: 1) ухвалення управлінсь-
кого рішення; 2) підбір і розстановку виконавців; 3) дове-
дення управлінського рішення до виконавців (деталізація 
рішення); 4) забезпечення виконання управлінського рі-
шення; 5) коригування управлінського рішення; 6) підбиття 
підсумків. Однак, слід відзначити і те, що залежно від виду 
управлінського рішення (усне чи письмове; нормативне чи 
індивідуальне; правове чи неправове), характеру вирішува-
ної проблем деякі із перелічених вище стадії можуть бути 
факультативними. 

Отже, після того, як проект управлінського рішення 
доопрацьовано, тобто до нього внесені відповідні зауважен-
ня та пропозиції — розпочинається стадія ухвалення управ-
лінського рішення, яку ми відносимо не до процесу підгото-
вки управлінських рішень а їх прийняття. Це ми пояснюємо 
тим, що підготовчий процес себе вичерпав, так як було здій-
снено усі необхідні підготовчі дії. Результатом даної стадії є 
єдине прийняте рішення, тому дану стадію часто називають 
актом ухвалення рішення [8, с.149]. У рішенні визначається 
програма дій з його виконання, вказуються зміст, виконавці, 
термін та форми виконання, а також ті, хто контролює ви-
конання рішення. 

Стадії підбору і розстановки виконавців полягає у ви-
значенні їх місця у процесі виконання управлінського рі-
шення відповідно до їх індивідуальних якостей, знань, нави-
чок та інших обставин. Як відзначає В.М. Плішкін, «підбір і 
розстановка виконавців — завдання, що потребує творчого 
підходу»                          [4, с. 250]. Звичайно, щоб підібрати не-
обхідних виконавців суб’єкт управління повинен добре зна-
ти своїх підлеглих, а працівник, який виконує правоохорон-
ні функції — основи психології поведінки людей в тих чи 
інших ситуаціях (наприклад, під час охорони місця події, 
обшуку чи огляду правопорушника його конвоювання то-
що). Стадія доведення управлінського рішення до виконав-
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ців (деталізація рішення) починається з доведення конкрет-
них завдань (заходів), предметів і засобів виконання до відо-
ма конкретних осіб - виконавців. Виконавцями можуть бути, 
як органи (працівники поліції), так і окремі фізичні чи юри-
дичні особи. 

Стадія забезпечення виконання управлінських рішень 
передбачає застосування правових, кадрових, інформацій-
них, психологічних, фінансових та матеріально- технічних 
умов. На цій стадії суб’єкт управління має створити вико-
навцям умови для їх ефективної діяльності. Передумовами 
успішного забезпечення виконання управлінського рішення 
є узгодженість розподілу завдань відповідно до реального 
потенціалу виконавців і дотримання балансу між зрозумі-
лими обов’язками і наданими правами (ресурсами). Забезпе-
чення виконання управлінських рішень передбачає активне 
використання механізму стимулювання і відповідальності, 
який реалізується в рамках можливостей переконувати, 
спонукати і примушувати. 

Важливою стадією процесу прийняття управлінських 
рішень в адміністративній діяльності правоохоронних орга-
нів є коригування. Сутність цієї стадії полягає у внесенні 
певних коректив, які можуть стосуватися різних аспектів 
(сил та засобів, які задіяні для виконання рішення; елемент-
ного складу самого рішення: нова мета, нові завдання, інші 
терміни виконання управлінського рішення тощо). Для сво-
єчасного внесення коректив в управлінське рішення важли-
вим є порівняння відповідності діючих установок виконува-
ним завданням та умовам діяльності органів, що можливо 
лише при наявності добре налагодженої системи контроль-
но-наглядової діяльності. 

Заключна стадія процедури прийняття управлінських 
рішень в адміністративній діяльності поліції України - під-
биття підсумків, яка дає змогу розкрити недоліки, допущені 
при організації виконання рішення. Ця стадія управлінсько-
го процесу передбачає встановлення зворотного зв’язку що-
до реалізації рішення, пошук його нових альтернатив, кори-
гування рішення (навіть перегляд поставленої мети). Мо-
жуть бути використані різні форми підбиття підсумків ор-
ганізації виконання управлінських рішень: обговорення на 
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нарадах, засіданнях колегій, видання наказів, оглядів і т. ін. 
Однак цю стадію не слід ототожнювати із підбиттям підсум-
ків після виконання управлінського рішення, так як вона 
немає ніякого відношення до досліджуваної нами у цій стат-
ті заключної стадії прийняття управлінського рішення, а 
саме підбиття підсумків. Отже, сутність такої стадії, як під-
биття підсумків полягає у ретельному аналізі суб’єктом 
управління всього комплексу виконаної роботи з організації 
виконання (реалізації) управлінського рішення, у зіставлен-
ні кінцевих результатів цієї роботи із її основними цілями та 
завданнями, із заходами, які розроблені та спрямовані на 
повноцінне виконання управлінських рішень. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

В умовах реформування системи МВС України вини-
кає багато складних питань, одне з яких стосується проблем 
в українському адміністративно-процесуальному законодав-
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стві.  Стале введення у дію норм нового Закону України 
«Про Національну поліцію» та забезпечення належного фу-
нкціонування правоохоронної системи є неможливим без 
внесення змін до нормативно-правових та кодифікованих 
актів, якими керується поліцейський при здійсненні служ-
бових обов’язків, а також під час виконання покладених на 
нього завдань та функцій. 

Перший аспект стосується проблеми регулювання 
правовідносин, які виникають у зв’язку із вчиненням таких 
адміністративних правопорушень, як: «Розпивання пива, 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених зако-
ном місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигля-
ді» (ст. 178 КУпАП); «Куріння тютюнових виробів у заборо-
нених місцях» (ст. 175 – 1 КУпАП); «Злісна непокора закон-
ному розпорядженню або вимозі працівника поліції, члена 
громадського формування з охорони громадського порядку і 
державного кордону, військовослужбовця» (ст. 185 КУпАП). 
Названі адміністративні правопорушення на сьогоднішній 
день є найпоширенішими та потребують не аби якої уваги з 
боку законодавця [2]. 

У даному випадку необхідно поглянути у корінь про-
блеми. По-перше, це правовий нігілізм особи; по-друге, особа 
– правопорушник не відчуває караності за діяння передба-
чені КУпАП, що пов’язано з надто незначними покарання-
ми, передбаченими санкціями статті. 

Аналіз судового реєстру справ про адміністративні 
правопорушення дозволяє чітко уявити, що у переважній 
більшості за правопорушення, передбаченими ст. 175 – 1 
КУпАП, а також ст. 178 КУпАП застосовується адміністра-
тивні стягнення у вигляді попередження або накладення 
штрафу у мінімальному розмірі. Вважаємо, що зміна санк-
ції у бік посилення штрафних санкцій сприятиме форму-
ванню у кожного пересічного громадянина уявлення про 
межі, за які він може виходити, а за які – ні. 

Найбільша користь від зміни покарання буде у тому 
випадку, коли стягнення буде здійснюватись на користь 
держави. Наприклад, за ст. 175 – 1 КУпАП, ст. 178 КУпАП 
встановити альтернативну санкцію у вигляді накладення 
штрафу у процентному відсотку залежно від майнового та 



126 
 

соціального стану правопорушника. Адже, якщо встановити 
одну санкцію для всіх, то для заможного прошарку населен-
ня, це не створить того ефекту виховання, який ми очікує-
мо. У разі неможливості сплатити штраф через матеріаль-
ний стан особи застосувати інше стягнення, наприклад, гро-
мадські роботи. 

Особливої уваги також потребує санкція статті 185 
КУпАП. На сьогодні, можна побачити ситуацію, коли грома-
дянин, у більшості випадків, у стані алкогольного сп’яніння 
намагається принизити честь, гідність та недоторканість 
працівника правоохоронних органів при виконанні своїх 
службових обов’язків. Працівник поліції, у свою чергу, не 
відчуває того належного захисту з боку держави, який по-
винен здійснюватися за допомогою регулятивної, охоронної 
та превентивної функції права. 

Відповідно до ст. 23 КУпАП метою адміністративного 
стягнення є виховання особи, яка вчинила правопорушення 
у дусі додержання законів України, а також запобігання 
вчиненню нових правопорушень з боку правопорушників та 
інших осіб [2]. Насамперед,  реалізація норми ст. 23 КУпАП 
може бути забезпечена лише у випадку збільшення санкції 
статті, у першу чергу, підвищення штрафу та забезпечення 
невідворотності застосування стягнення за вчинення даного 
правопорушення. У вказаних видах правопорушень, штраф 
є основним видом адміністративного стягнення через те, що 
він є впливом на свідомість правопорушника за допомогою 
визначених обмежень економічного характеру, які обумов-
люють зміну його негативної антигромадської поведінки. У 
зв’язку з цим, штраф буде лише тоді впливати на свідомість 
правопорушника, коли його сплата спричинить значні ма-
теріальні витрати [3, с. 162 - 164]. 

Таким чином, враховуючи викладене, пропонуємо аль-
тернативну санкцію щодо застосування її за правопорушен-
ня, передбачені статтею 185 КУпАП: як основне покарання – 
накладення штрафу у процентному відсотку залежно від 
майнового та соціального стану особи або громадські роботи 
від шістдесяти  до вісімдесяти годин, або виправні роботи на 
строк від одного до двох місяців з відрахуванням тридцяти 
відсотків заробітку. 
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У даному контексті, доцільно було б звернути увагу на 
диспозицію норми. Як уже зазначалося раніше, поліцейсь-
кому потрібен не аби який захист з боку держави, який мо-
же бути здійснений лише шляхом внесення доповнень до 
законодавчих актів. 

У чинному адміністративному процесуальному зако-
нодавстві немає жодної статті, за яку було б передбачено 
покарання за образу (приниження честі та гідності) правоо-
хоронця. Якщо поглянути на викладену проблему з боку за-
гальних прав людини і громадянина, що встановлені у зако-
нодавчіх актах, то ми побачимо таку ситуацію: ст. 28 Кон-
ституції України закріплює положення про те, що кожен 
має право на повагу до його гідності; Цивільний Кодекс 
України містить окремі статті, присвячені захисту прав на 
повагу до гідності та честь, а також право на недоторканість 
ділової репутації. Враховуючи той факт, що вітчизняне за-
конодавство прагне відповідати європейських стандартам, 
на жаль, жодного кроку у даному напрямку з огляду на за-
хищеність поліцейського ще не зроблено. Саме тому, пропо-
нуємо диспозицію ст. 185 КУпАП викласти у такому вигляді: 
«Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі 
працівника поліції, члена громадського формування з охо-
рони громадського порядку і державного кордону, військо-
вослужбовця, а також дії, які можуть принизити честь та 
гідність цих осіб». 

 Отже, ми звернули увагу лише на найбільш розпо-
всюджені адміністративні проступки, які потребують вне-
сення суттєвих змін до санкцій за їх вчинення. Внесення 
змін до статей кодифікованого акту про адміністративні 
правопорушення, введення додаткових норм, які зможуть 
гарантувати захищеність правоохоронця з боку держави 
покращать функціонування механізму правоохоронних ор-
ганів. Лише шляхом всебічного, повного, об’єктивного розг-
ляду і вирішення проблем реалізації норм права та пока-
рань у сфері адміністративних правопорушень дозволить 
поліпшити умови розвитку правової держави, виховувати 
населення у поважному дусі до права та зниження правопо-
рушень. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ  
В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ 

Етап прийняття управлінських рішень в адміністрати-
вній діяльності правоохоронних органів є наступною (після 
їх підготовки) управлінською стадією та ключовим момен-
том усієї зовнішньо-адміністративної та внутрішньо-
адміністративної діяльності правоохоронних органів, оскі-
льки це і результат попередньої діяльності з їх підготовки, і 
матеріал для подальшого аналізу. Прийняття управлінських 
рішень слід розглядати як особливу й дуже важливу функ-
цію управління. Як творча діяльність процес прийняття 
управлінських рішень спонукає до активної реалізації пере-
творюючої сили людського розуму, так як рішення — це не 
просто елементарне логічне узагальнення інформації, а 
продукт творчого мислення, інтуїції та фантазії. Формальні 
методи і засоби використовуються суб’єктом управління під 
час процесу прийняття рішень як допоміжні інструменти. 
Тому процес прийняття управлінського рішення завжди є 
вольовим актом, соціальною дією, що не лише віддзеркалює 
потреби та інтереси суб’єкту управління, а й інтереси підко-
нтрольних йому об’єктів. Ось чому різко зростає відповіда-
льність управлінців за прийняті рішення та їхні наслідки. 

Проблематика прийняття рішень завжди була у центрі 
уваги представників різних галузей знань: філософів, соці-
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ологів, політологів, психологів, управлінців, економістів то-
що. Такі вчені, як П.Анохін, Г.Атаманчук, О.Бандурка, 
В.Бакуменко, А.Дєгтяр, Н.Карданська, Ю.Козелецький, 
Т.Кокорєва, Ю.Мирошниченко, В.Плішкін, О.Ларичев, 
Б.Литвак, Е.Смірнов, Ю.Тихомиров, І.Шадрін розглядали цю 
проблему, як з позиції теорії управління так і з урахуванням 
її філософських, соціологічних, психологічних та економіч-
них аспектів. Звідси, проблема прийняття управлінських 
рішень в адміністративній діяльності поліції України є ком-
плексною (міждисциплінарною), що вимагає під час її дослі-
дження використання теоретичних напрацювань різних наук. 

В науковій літературі подаються різні визначення по-
няття «прийняття управлінського рішення» та його проце-
дури (елементів, стадій). Не вдаючись до їх детального ана-
лізу відзначимо дві, на нашу думку, загальні помилки: пер-
ша стосується ототожнення таких категорій як «виконання 
управлінських рішень» з подібним «організація виконання 
рішень» [1; 2; 3]; друга в об’єднанні таких стадій, як підгото-
вка та прийняття управлінських рішень в одну [4; 5; 6 та ін.], 
причиною чого є об’єднання (ототожнення) тих чи інших 
процедурних етапів підготовки чи прийняття управлінських 
рішень. Отже, доцільним буде саме аналіз стадій процедури 
прийняття управлінських рішень, які містяться в наукових 
джерелах. 

Так, А.О. Дєгтяр до таких стадій відносить: доведення 
управлінських рішень до виконавців; організацію реалізації 
рішення; моніторинг виконання рішення; оцінку рішення та 
отриманих результатів [7, с.33-35]; В.М. Плішкін: з’ясування 
рішення; визначення наявності необхідних організаційних 
передумов для реалізації рішення; деталізація рішення і ро-
зробка організаційних заходів (плану); добір виконавців; до-
ведення рішення до виконавців та їх інструктора; ресурсне 
забезпечення роботи виконавців; оперативне керівництво 
виконанням рішення; контроль за перебігом виконання; пі-
дбиття підсумків виконання рішення; інформування (звіти) 
про виконання рішення [4, с.489-490]; О.М. Бандурка: 
з’ясування і конкретизацію рішення; підбір, розстановку, 
інструктаж і навчання виконавців; забезпечення їх діяльно-
сті та взаємодії; контроль і облік; корегування рішення в 
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процесі виконання і прийняття нових рішень з метою вико-
нання попередніх [5, с.155]. 

Як бачимо, вчені пропонують різне бачення стадійнос-
ті процедури прийняття управлінських рішень. Однак, до 
загальних недоліків виокремлення окремих стадій дослі-
джуваної процедури необхідно віднести: відсутність логічної 
послідовності стадій, коли спочатку виділяється така стадія, 
як доведення рішень до виконавців а потім — вибір вико-
навців; передбачення такої стадії, як контроль, який здійс-
нюється на всіх етапах процедури прийняття управлінських 
рішень. 

Вважаємо, що до стадій процедури прийняття управ-
лінських рішень в адміністративній діяльності органів вну-
трішніх справ необхідно віднести: 1) ухвалення управлінсь-
кого рішення; 2) підбір і розстановку виконавців;  3) дове-
дення управлінського рішення до виконавців (деталізація 
рішення); 4) забезпечення виконання управлінського рі-
шення; 5) коригування управлінського рішення; 6) підбиття 
підсумків. Однак, слід відзначити і те, що залежно від виду 
управлінського рішення (усне чи письмове; нормативне чи 
індивідуальне; правове чи неправове), характеру вирішува-
ної проблем деякі із перелічених вище стадії можуть бути 
факультативними. 

Отже, після того, як проект управлінського рішення 
доопрацьовано, тобто до нього внесені відповідні зауважен-
ня та пропозиції — розпочинається стадія ухвалення управ-
лінського рішення, яку ми відносимо не до процесу підгото-
вки управлінських рішень а їх прийняття. Це ми пояснюємо 
тим, що підготовчий процес себе вичерпав, так як було здій-
снено усі необхідні підготовчі дії. Результатом даної стадії є 
єдине прийняте рішення, тому дану стадію часто називають 
актом ухвалення рішення [8, с.149]. У рішенні визначається 
програма дій з його виконання, вказуються зміст, виконавці, 
термін та форми виконання, а також ті, хто контролює ви-
конання рішення. 

Стадії підбору і розстановки виконавців полягає у ви-
значенні їх місця у процесі виконання управлінського рі-
шення відповідно до їх індивідуальних якостей, знань, нави-
чок та інших обставин. Як відзначає В.М. Плішкін, «підбір і 
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розстановка виконавців — завдання, що потребує творчого 
підходу»                          [4, с. 250]. Звичайно, щоб підібрати не-
обхідних виконавців суб’єкт управління повинен добре зна-
ти своїх підлеглих, а працівник, який виконує правоохорон-
ні функції — основи психології поведінки людей в тих чи 
інших ситуаціях (наприклад, під час охорони місця події, 
обшуку чи огляду правопорушника його конвоювання то-
що). Стадія доведення управлінського рішення до виконав-
ців (деталізація рішення) починається з доведення конкрет-
них завдань (заходів), предметів і засобів виконання до відо-
ма конкретних осіб - виконавців. Виконавцями можуть бути, 
як органи (працівники поліції), так і окремі фізичні чи юри-
дичні особи. 

Стадія забезпечення виконання управлінських рішень 
передбачає застосування правових, кадрових, інформацій-
них, психологічних, фінансових та матеріально- технічних 
умов. На цій стадії суб’єкт управління має створити вико-
навцям умови для їх ефективної діяльності. Передумовами 
успішного забезпечення виконання управлінського рішення 
є узгодженість розподілу завдань відповідно до реального 
потенціалу виконавців і дотримання балансу між зрозумі-
лими обов’язками і наданими правами (ресурсами). Забезпе-
чення виконання управлінських рішень передбачає активне 
використання механізму стимулювання і відповідальності, 
який реалізується в рамках можливостей переконувати, 
спонукати і примушувати. 

Важливою стадією процесу прийняття управлінських 
рішень в адміністративній діяльності правоохоронних орга-
нів є коригування. Сутність цієї стадії полягає у внесенні 
певних коректив, які можуть стосуватися різних аспектів 
(сил та засобів, які задіяні для виконання рішення; елемент-
ного складу самого рішення: нова мета, нові завдання, інші 
терміни виконання управлінського рішення тощо). Для сво-
єчасного внесення коректив в управлінське рішення важли-
вим є порівняння відповідності діючих установок виконува-
ним завданням та умовам діяльності органів, що можливо 
лише при наявності добре налагодженої системи контроль-
но-наглядової діяльності. 
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Заключна стадія процедури прийняття управлінських 
рішень в адміністративній діяльності поліції України - під-
биття підсумків, яка дає змогу розкрити недоліки, допущені 
при організації виконання рішення. Ця стадія управлінсько-
го процесу передбачає встановлення зворотного зв’язку що-
до реалізації рішення, пошук його нових альтернатив, кори-
гування рішення (навіть перегляд поставленої мети). Мо-
жуть бути використані різні форми підбиття підсумків ор-
ганізації виконання управлінських рішень: обговорення на 
нарадах, засіданнях колегій, видання наказів, оглядів і т. ін. 
Однак цю стадію не слід ототожнювати із підбиттям підсум-
ків після виконання управлінського рішення, так як вона 
немає ніякого відношення до досліджуваної нами у цій стат-
ті заключної стадії прийняття управлінського рішення, а 
саме підбиття підсумків. Отже, сутність такої стадії, як під-
биття підсумків полягає у ретельному аналізі суб’єктом 
управління всього комплексу виконаної роботи з організації 
виконання (реалізації) управлінського рішення, у зіставлен-
ні кінцевих результатів цієї роботи із її основними цілями та 
завданнями, із заходами, які розроблені та спрямовані на 
повноцінне виконання управлінських рішень. 
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ДО ПИТАННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВНОВАЖЕНЬ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Нещодавно Україна обрала шлях на європейську інте-
грацію, що зумовило необхідність формування у населення 
європейського мислення, іншої культури поведінки у суспі-
льстві. Щоб досягти цього, в першу чергу необхідно приділи-
ти увагу боротьбі зі злочинністю, яка мала місце і тенденцію 
до постійного зростання в останні роки. Рівень довіри насе-
лення до міліції значно знизився. Так, відповідно до офіцій-
них даних (хоча насправді, на нашу думку, цифра є значно 
заниженою), порівняно з 1994 роком, на сьогоднішній день 
рівень довіри населення знизився майже на 10 відсотків, що 
є недопустимим з огляду на ситуацію, яка склалась в Украї-
ні у 2014-2015 рр. Отже, нагальним є питання щодо рефор-
мування української міліції та виникнення такого нового 
центрального органу виконавчої влади як Національна по-
ліція України, адже лише такі докорінні зміни зможуть 
«зламати» систему, та дійсно наблизити Україну та її суспі-
льство до Європейського рівня життя. В той же час варто 
відзначити, що діяльність поліції буде ефективною лише за 
умови чіткого закріплення її повноважень. 

Треба підкреслити той факт, що законодавець розді-
ляє повноваження на основні та додаткові. В свою чергу, на 
нашу думку, основні повноваження необхідно поділити на 
такі три групи: контрольно-наглядові, охоронні та організа-
ційні.  

Контрольно-наглядові повноваження Національної 
поліції України можна визначити як регламентовану адмі-
ністративно-процесуальними нормами послідовну діяль-
ність органів поліції із забезпечення законності та дисцип-
ліни у правоохоронній сфер.  
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Наступною групою повноважень є охоронні - це ком-
плекс дій що здійснюється поліцією, які спрямовані на по-
передження правопорушень, та боротьбу щ ними у межах, 
що передбачені чинним законодавством України.  

Найбіль широкою групою, що відноситься до основних 
повноважень є організаційні: сукупність дій, які вчинює по-
ліція на підставі чинного законодавства України, що спря-
мовані на зниження рівня злочинності та на запезпечення 
законних прав та інтересів суспільства.  

Наступною великою групою повноважень, якими наді-
лена Національна поліція є додаткові, виконання яких може 
бути покладене на поліцію виключно законодавством Укра-
їни. Такі повноваження поліції здебільшого пов’язані з ін-
формаційними ресурсами. Повноваження поліції в сфері 
інформації мають важливе значення не лише для діяльності 
зазначеного органу, а й для суспільства, оскільки дає мож-
ливість поліції більш ефективно та якісно здійснювати свою 
діяльність. Законодавці виділяють наступні види додатко-
вих повноважень, що стосуються сфери інформації: повно-
важення поліції у сфері інформаційно-аналітичного забез-
печення; формування інформаційних ресурсів поліцією; 
використання поліцією інформаційних ресурсів [1]. Інфор-
маційно-аналітична діяльність - це сукупність інформацій-
них процесів (збір, пошук, переробка інформації), необхід-
них для якісного та ефективного здійснення соїх обов’язків 
поліцією.  Відповідно до інформаційно-аналітичних повно-
важень, поліція може створювати власні бази даних, необ-
хідні для забезпечення щоденної діяльності органів (закла-
дів, установ) поліції у сфері трудових, фінансових, управ-
лінських відносин, відносин документообігу, а також міжві-
домчі інформаційно-аналітичні системи, необхідні для ви-
конання покладених на неї повноважень. Наступним важ-
лими повноваженням є використання поліцією інформацій-
них ресурсів. Кожна дія поліцейського щодо отримання ін-
формації з інформаційних ресурсів, передбачених статтями 
26, 27 Закону України «Про національну поліцію», фіксуєть-
ся у спеціальному електронному архіві, ведення якого пок-
ладається на службу інформаційних технологій Міністерст-
ва внутрішніх справ України [1]. 
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Наступним видом додаткових повноважень є форму-
вання інформаційних ресурсів поліцією. Поліція наповнює 
та підтримує в актуальному стані бази (банки) даних, що 
входять до єдиної інформаційної системи Міністерства вну-
трішніх справ України. 

Таким чином, ідея реформування міліції шляхом ство-
рення такого органу як Національна поліція України та до-
корінне реформування законодавства є актуальною і перс-
пективною, а також потребує і заслуговує на глибоке опра-
цювання.  

Вважаємо за необхідне виділити наступні основні пов-
новаження поліції: профілактика правопорушень; протидія 
правопорушенням; реагування на заяви та повідомлення; 
досудове розслідування кримінальних правопорушень; ро-
зшук осіб; накладання штрафів; затримання підозрюваних; 
забезпечення громадського порядку; регулювання дорож-
нього руху та контроль за дотриманням правил дорожнього 
руху; надання дозволів на рух транспортних засобів в окре-
мих випадках; надання первинної медичної допомоги; вста-
новлення особи; безпека осіб, що взяті під захист; контроль 
за опікою та піклуванням над дітьми та запобігає насильст-
ву в сім'ї; охорона об'єктів права державної власності та, на 
договірних засадах, приватної власності та фізичних осіб; 
контроль за зберіганням та використанням зброї; зберігання 
та знищення зданої зброї; контроль за рівнем радіації в зоні 
забруднення; сприяння режиму воєнного або надзвичайного 
стану; виконання запитів від іноземних правоохоронців.  

Список використаних джерел: 
1.  «Про національну поліцію» Закон України від 02.07.2015 

[Електронний ресурс] Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19. 
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Роскошанська Вікторія Володимирівна, 
курсант групи ФПС-13-2  

Харківський національний університет внутрішніх справ  
Науковий консультант:  

Резанов Сергій Анатолійович, 
доцент кафедри адміністративної діяльності ОВС 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

ПРАВОВА КОЛІЗІЯ НОРМ ЗУ «ПРО НАЦІОНАЛЬНУ 
ПОЛІЦІЮ» ЩОДО ТИМЧАСОВОГО ЗАМІЩЕННЯ ОСІБ,  

ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВІТПУСТЦІ 

2 вересня 2015 Кабінет Міністрів України відповідно до 
Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 
580-VIII прийняв рішення щодо створення центрального ор-
гану виконавчої влади — Національна поліція, яка підпо-
рядковується Міністерству внутрішніх справ України. 

Відповідний Закон вступив в силу 07 листопада 2015 
року. Досліджуючи даний Закон можна побачити чимало 
прогалин, помилок та юридичних колізій. В нашому дослі-
дженні, хотілося б звернути особливу увагу щодо однієї з 
юридичних колізій яка присутня в статті 69 Закону України 
«Про Національну поліцію», а саме нас зацікавив п 4. 

Перш за все, згідно статті 1, Національна поліція 
України - це центральний орган виконавчої влади, який 
служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і 
свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної 
безпеки і порядку. Діяльність поліції спрямовується та ко-
ординується Кабінетом Міністрів України через Міністра 
внутрішніх справ України згідно із законом. Зауважимо, що 
в статті 69 йдеться про порядок тимчасового виконання 
обов’язків поліцейським. А саме: у зв’язку зі службовою не-
обхідністю на поліцейського, який займає штатну посаду, 
може бути покладено тимчасове виконання обов’язків за 
іншою посадою, а саме: 

1) вакантною - за його згодою; 
2) невакантною - у разі тимчасової відсутності або вна-

слідок усунення чи відсторонення від посади поліцейського, 
який займає таку посаду, незалежно від його згоди. 

Безперервний строк тимчасового виконання обов’язків 
не повинен перевищувати чотирьох місяців. Тимчасове ви-
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конання обов’язків покладається на поліцейських письмо-
вим наказом керівника органу (закладу, установи) поліції, 
який уповноважений призначати на відповідну посаду згід-
но з цим Законом. Керівники органів (закладів, установ) по-
ліції можуть уповноважувати керівників структурних під-
розділів таких органів (закладів, установ) самостійно прий-
мати рішення про тимчасове покладення обов’язків за ін-
шою невакантною посадою цього підрозділу на поліцейсь-
ких, які їм підпорядковані. 

Для тимчасового заміщення посад, що займають полі-
цейські, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за 
медичними показниками), на період перебування в таких 
відпустках керівники органів поліції можуть призначати на 
ці посади інших поліцейських, а також приймати на роботу 
з призначенням на посади, що займають поліцейські в під-
розділах забезпечення, цивільних осіб, у тому числі держав-
них службовців, які мають споріднені спеціальності, з укла-
денням з ними на цей період строкового трудового договору 
відповідно до вимог закону. Варто зазначити,  що саме на 
місце, яке займають поліцейські, перебуваючи у відпустках 
по догляду за дитиною , може бути тимчасово призначена 
цивільна особа. 

Ми прослідковуємо, що призначення на відповідні по-
сади цивільних осіб суперечить положенням ч. 1 ст. 59 За-
кону, згідно з якого: служба в поліції є державною службою 
особливого характеру, яка є професійною діяльністю полі-
цейських з виконання покладених на поліцію повноважень. 

Для зайняття посади поліцейського потрібно на зага-
льній умові пройти професійне навчання поліцейських, яке 
складається з: 

1) первинної професійної підготовки; 
2) підготовки у вищих навчальних закладах із специ-

фічними умовами навчання; 
3) післядипломної освіти; 
4) службової підготовки - системи заходів, спрямова-

них на закріплення та оновлення необхідних знань, умінь та 
навичок працівника поліції з урахуванням оперативної об-
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становки, специфіки та профілю його оперативно-
службової діяльності. 

Тому виникає питання до пункту 4 статті 69, як може 
буди призначена на посаду поліцейського особа, яка не про-
ходила професійне навчання та являється цивільною? 

Також підкреслимо що, займаючи посаду поліцейсько-
го є певні вимоги, а саме громадянство України, складання 
Присяги поліцейського, проходження служби на відповід-
них посадах у поліції і  присвоєння спеціального звання по-
ліції. То ж цивільна особа, для перебування на посаді полі-
цейського повинна відповідати ряду вимог які встановленні 
Законом. 

Тому ми бачимо в даній статті 69 Закону України «Про 
Національну Поліцію» колізію по відношенню до статті 59, а 
також інші порушення з боку Закону про питання прийнят-
тя на посаду поліцейського цивільної особи. То ж згідно ная-
вності даної проблеми ми пропонуємо до даного Закону вне-
сти виправлення щодо цієї статті. 

 
Савчук Юлія Анатолійовна,  

курсант групи ФГБ-13-5 ФПФПМГБ та КМСД 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

Науковий консультант: 
Руколайніна Ірина Євгенівна,  

доцент кафедри адміністративної діяльності ОВС 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

ПОЛІЦІЯ ТА ПОЛІЦЕЙСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  
РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ 

7 листопада 2015 року набув чинності Закон України 
"Про Національну поліцію" і Положення про Національну 
поліцію, затверджене Постановою КМУ 28 жовтня 2015 р. З 
цього дня міліція в Україні офіційно припинила своє існу-
вання. Згідно з законом: Стаття 1. Національна поліція 
України 

 Національна поліція України (далі - поліція) - це 
центральний орган виконавчої влади, який служить суспі-
льству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, 
протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і по-
рядку. 
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 Діяльність поліції спрямовується та координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх 
справ України згідно із законом.  

1. Поліцейським є громадянин України, який склав 
Присягу поліцейського, проходить службу на відповідних 
посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання полі-
ції. 

2. Поліцейський має службове посвідчення та спеціа-
льний жетон. Зразки та порядок видання службових посвід-
чень та спеціальних жетонів затверджує Міністр внутріш-
ніх справ України. 

Поліцейський зобов’язаний: 
1) неухильно дотримуватися положень Конституції 

України, законів України та інших нормативно-правових 
актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги по-
ліцейського; 

2) професійно виконувати свої службові обов’язки від-
повідно до вимог нормативно-правових актів, посадових 
(функціональних) обов’язків, наказів керівництва; 

3) поважати і не порушувати прав і свобод людини; 
4) надавати невідкладну медичну допомогу особам, які 

постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, 
а також особам, які опинилися в безпорадному стані або 
стані, небезпечному для їхнього життя чи здоров’я; 

5) зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка 
стала йому відома у зв’язку з виконанням службових 
обов’язків; 

6) інформувати безпосереднього керівника про обста-
вини, що унеможливлюють його подальшу службу в поліції 
або перебування на займаній посаді. 

Також можуть бути додаткові обов’язки, пов’язані з 
проходженням поліцейським служби в поліції, можуть бути 
покладені на нього виключно законом. 

Згідно зі Статтею 2 Закону України «Про Національну 
поліцію» завданнями поліції є надання поліцейських послуг 
у сферах: 

1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів су-

спільства і держави; 
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3) протидії злочинності; 
4) надання в межах, визначених законом, послуг з до-

помоги особам, які з особистих, економічних, соціальних 
причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують 
такої допомоги. 

 Поліція здійснює свою діяльність на засадах відкрито-
сті та прозорості (ст.9 Закону України «Про Національну 
поліцію України» ) в межах, визначених Конституцією та 
законами України.   

Систему Національної поліції складають: 
- центральний орган управління Національною поліцією; 
- територіальні органи Національної поліції. 
До складу апарату центрального органу управління 

Національної поліції входять організаційно поєднані між 
собою структурні підрозділи, що забезпечують діяльність 
керівника Національної поліції, а також виконання покла-
дених на Національну поліцію завдань. 

Кримінальна поліція — центральний орган виконавчої 
влади, який спрямовується і координується міністерством, 
відповідальним за державну політику у сфері забезпечення 
публічного порядку і захисту осіб, суспільства і держави від 
протиправних посягань. Кримінальна поліція розслідує 
кримінальні правопорушення в порядку, визначеному Кри-
мінальним процесуальним кодексом. 

Патрульна поліція виконує функції з підтримання 
громадського порядку і забезпечення безпеки на вулицях 
міст і на дорогах, а також профілактику злочинів шляхом 
механізованого або пішого патрулювання. У її складі ді-
ють піші, автомобільні та мотопатрулі, а також кінний пат-
руль для паркових зон, і річковий патруль. Кожен патруль-
ний має нагрудну камеру та планшет, через який по базі да-
них відразу на місці може дізнатися всю потрібну інформа-
цію про водія-порушника. У базі вони позначені для зручно-
сті за кольорами: зелений колір — це значить у водія немає 
проблем, жовтий — не сплачено штраф, червоний — маши-
на в розшуку, або є серйозні порушення. Також через 
планшет патрульний заповнює протоколи за шаблоном: до-
сить вказати номер статті та прізвище з ім'ям водія, а все 
інше заповнюється автоматично. Таким чином, процес шви-
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дкий і не затягується — на все іде п'ять хвилин. Після цього 
порушник отримує електронний протокол та квитанцію або 
при бажанні зможе розплатитися банківською карткою на 
місці. 
      Відповідно до ст. 38 КПК органами досудового розсліду-
вання (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідст-
во) є слідчі підрозділи: 

• органів внутрішніх справ; 
• органів безпеки; 
• органів, що здійснюють контроль за додер-

жанням податкового законодавства; 
• органів державного бюро розслідувань 

  Поліція охорони  - єдина державна структура, яка на-
дає повний комплекс якісних послуг охорони. Поліція охо-
рони виконує свою роботу і, враховуючи вир змін до діючого 
законодавства щодо органів внутрішніх справ, надалі дина-
мічно і успішно розвивається, виконуючи свої професійні 
обов’язки – захист майна та життя громадян від злочинних 
посягань. Після створення Національної поліції, юридичні 
та фізичні особи, котрі користувалися послугами Державної 
служби охорони перейшли під захист поліції охорони. 
         Спеціальна поліція – призначена для забезпечення 
громадського порядку на об'єктах і територіях, які мають 
особливе значення або постраждали від стихійного лиха, 
екологічного забруднення, катастрофи, Міністерством вну-
трішніх справ України з дозволу Кабінету Міністрів Украї-
ни можуть створюватись спеціальні підрозділи поліції. У 
2014 році в зв'язку з загостренням пробле-
ми сепаратизму та тероризму під керівництвом МВС були 
створені спецпідрозділи охорони громадського порядку. В 
2015 році після створення Національної поліції ці спецпідро-
зділи перейдуть в її підпорядкування та будуть діяти до тих 
пір, доки в них буде потреба. 
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АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСУДУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

У державно-правовому регулюванні суспільних відно-
син важливу роль відіграє застосування права. Владна дія-
льність органів внутрішніх справ забезпечує переведення 
загальних правил поведінки, які містяться в нормативно-
правових актах, і діяльності різноманітних суб’єктів, у пло-
щину їх індивідуально-конкретної дії. Проблема полягає у 
широкому застосуванню адміністративного розсуду під час 
винесення індивідуально-правових актів. Ця діяльність 
здійснюється у встановлених законом формах, хоча сам 
процес використання адміністративного розсуду норматив-
но неврегульований. 

Застосування права носить підзаконний та індивідуа-
льний характер, оскільки безпосереднім об’єктом застосу-
вання права є окремий конкретний випадок, а припис пра-
возастосовчого акта стосується персонально визначених 
осіб. Відсутність чітких методологічних позицій при розк-
ритті поняття, сутності і призначення стадій правозастосов-
чого процесу в ОВС призводить до того, що в основу його 
розподілу лягають різні ознаки. 

Стадії правозастосовчого процесу – це вироблені нау-
кою і практикою й закріплені в законі необхідні ступені пі-
знання істини. У побудові правозастосовчого процесу та по-
слідовності його стадій закладена реальна гарантія встанов-
лення істини. Відносини в сфері правозастосування ОВС 
являють собою особливу форму суспільних відносин. Їм 
найбільш властиві усвідомленість, нормативно-оціночний 
характер і організаційна оформленість. Своє ідеологізоване 
вираження вони одержують у нормі права, тобто в імпера-
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тивній моделі, правилі взаємодії, сформульованій у тексті 
закону. 

Усі стадії правозастосовчого процесу досить тісно 
пов‘язані з застосуванням дискреційних повноважень. Ін-
шими словами в діях ОВС дуже часто існує певна свобода 
вибору – можливість застосування адміністративного розсу-
ду. 

Так, серед інших підстав для порушення адміністрати-
вної справи також може бути безпосереднє виявлення по-
рушення уповноваженою особою, яке відрізняється від ін-
ших підстав насамперед тим, що вирішується за власною 
ініціативою осіб, які здійснюють адміністративний нагляд. 
Зазначена підстава має деякі особливості. По-перше, безпо-
середній розсуд уповноваженої особи  не фіксується і тому 
незавжди підлягає контролю. По-друге, припущення про 
порушення виникає тільки в свідомості уповноваженої осо-
би [1, с. 49]. 

Адміністративний розсуд може проявлятися в наданні 
поліцейському можливості на власний розсуд оцінювати 
юридичний факт. Певний аспект свободи вибору існує під 
час накладення стягнень за адміністративні правопорушен-
ня. Стягнення за адміністративні правопорушення наклада-
ється в межах, встановлених нормативним актом, який пе-
редбачає відповідальність за вчинене правопорушення, в 
точній відповідності з КУпАП та іншими актами про адміні-
стративні правопорушення.  

З метою індивідуалізації відповідальності закон (ч. 2 
ст. ЗЗ КпАП) вимагає від органу (посадової особи), уповно-
важеного розглядати справу про адміністративне правопо-
рушення, при накладенні стягнення враховувати ряд фак-
торів: характер вчиненого правопорушення, особу поруш-
ника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що 
пом’якшують і обтяжують відповідальність [2].  

Свою точку зору по даному питанню висловив А. П. 
Коренєв [3]. Так, доцільність він тісно пов’язує з адміністра-
тивним розсудом, під яким допускається визначена рамками 
законодавства відома ступінь свободи органа (посадової осо-
би) у правовому вирішені індивідуальної конкретної управ-
лінської справи, що надається з метою прийняття оптима-
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льного рішення в справі. Адміністративний розсуд може ви-
ражатися в наданні співробітнику поліції можливості за йо-
го розсудом оцінювати юридичний факт. Так, при малозна-
чності вчиненого адміністративного правопорушення спів-
робітник міліції, уповноважений вирішувати справу, може 
відповідно до КУпАП звільнити порушника від адміністра-
тивної відповідальності й обмежитися усним зауваженням. 
Тут вирішення питання «малозначності» залишається на 
розсуд співробітника. 

Різновидом адміністративного розсуду можна вважати 
також надання посадовій особі ОВС права за його розсудом 
видавати акт (приймати рішення) на основі вільного вибору 
одного з декількох рівнозначних, із погляду  законності, ва-
ріантів рішення справи, передбачених нормою права. На-
приклад, начальник органа внутрішніх справ відповідно до 
КУпАП може піддати особу, що вчинила дрібне хуліганство, 
штрафу або направити справу на розгляд у суд. 

 Адміністративний розсуду виражається в прийнятті 
посадовцем ОВС рішення на основі «гнучких» правових 
норм, що містять розтяжні формулювання: «приймає не-
гайні заходи», «якщо є достатні підстави», «вправі викорис-
товувати будь-які підручні засоби». Співробітник поліції сам 
повинен усвідомити зміст і призначення таких понять. При 
цьому зовсім не значить, що він абсолютно вільний у своїх 
діях. Від нього потрібно таке розуміння формулювань цих 
правових норм, яке має найбільш широке поширення в да-
ний момент у тій або іншій сфері життєдіяльності. Надання 
посадовцю ОВС можливості диференціювати підходити до 
рішення індивідуальних справ дозволяє йому найбільше оп-
тимально реалізувати норми права в життя. Проте гнуч-
кість норми права має свої межі, виходити за які він не по-
винен. Отже, посадова особа ОВС не діє абсолютно вільно.  

Виходячи з вище викладеного, можна зробити висно-
вок, що проблема застосування адміністративного розсуду 
набула досить великої гостроти. Представник ОВС повинен 
застосовувати розсуд в залежності від конкретних обставин 
справи. Не потрібно заздалегідь визначати, яким чином він 
буде розглядати справи в майбутньому. Використання адмі-
ністративного розсуду та дискреційних повноважень в пра-
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возастосувальній діяльності ОВС є беззаперечним. Тільки 
існування певної свободи в діях посадової особи під час при-
йняття управлінського рішення може зробити цю діяльність 
найбільш ефективною. Усі стадії управлінського процесу 
досить тісно пов’язані з застосуванням дискреційних повно-
важень, і якщо позбавити працівників ОВС права діяти на 
власний розсуд – це може призвести до негативних наслід-
ків. Неможливо досконально закріпити повноваження поса-
дових осіб ОВС у законах та інших нормативно-правових 
актах. Закони розраховані на звичайні умови та нормальні 
обставини. Тому існування адміністративного розсуду та 
дискреційних повноважень є невід‘ємною частиною право-
застосувальної діяльності ОВС. 
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НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ЯК ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
ОРГАН ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

На сьогоднішній день, державно-правовий розвиток 
органів виконавчої влади в Україні, характеризується реор-
ганізацією інститутів виконавчої влади та процесом приве-
дення власного законодавства у відповідність до європейсь-
ких стандартів. Разом з тим, для здійснення євроінтеграції 
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українського законодавства необхідно проводити відповідні 
реформи. Поява української національної поліції стала пе-
ршим та найяскравішим доказом проведення реформ в 
Україні, а Закон України "Про національну поліцію" став 
основоположним нормативно-правовим актом на шляху до 
вступу у Європейський Союз. 

Перед тим як розпочати розгляд даної теми, варто з'я-
сувати саме поняття національної поліції, а також визначи-
ти його особливості серед інших органів виконавчої влади. 
Під терміном національна поліція, відповідно до ст. 1 Закону 
України "Про національну поліцію", розуміють центральний 
орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом 
забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії зло-
чинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Також, 
визначаються напрями діяльності поліції, які спрямовують-
ся та координуються Кабінетом Міністрів України через 
Міністра внутрішніх справ України. Безумовно, що пріори-
тетним напрямом діяльності нової поліції є функція надан-
ня послуг населенню (сервісна функція) поліції в основу 
якої закладений девіз американської поліції: «служити і за-
хищати». 

У ст. 5 ЗУ "Про національну поліцію" зазначаються 
особливості та порядок взаємодії поліції з органами держав-
ної влади та органами місцевого самоврядування, а також 
наголошується що "поліція у процесі своєї діяльності взає-
модіє з органами правопорядку та іншими органами держа-
вної влади, а також органами місцевого самоврядування від-
повідно до закону та інших нормативно-правових актів". 

Варто також наголосити на особливостях системи по-
ліції. Так, відповідно до ст. 13 ЗУ "Про національну поліцію" 
систему поліції складають центральні органи управління 
поліцією та територіальні органи поліції. Структуру 
центрального органу управління та кошторис поліції за-
тверджує керівник поліції за погодженням з Міністром вну-
трішніх справ України. 

У складі поліції функціонують: 
1) кримінальна поліція; 
2) патрульна поліція; 
3) органи досудового розслідування; 
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4) поліція охорони; 
5) спеціальна поліція; 
6) поліція особливого призначення. 
Доречно звернути увагу на те, що ЗУ "Про національну 

поліцію" керується Конституцією України, міжнародними 
договорами України, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, іншими законами України, ак-
тами Президента України та постановами Верховної Ради 
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 
України, актами Кабінету Міністрів України, а також вида-
ними відповідно до них актами Міністерства внутрішніх 
справ України, іншими нормативно-правовими актами. 

На нашу думку, Закон про Національну поліцію є до-
сить детальним і комплексним документом, особливо що 
стосується кадрових питань. Однак у нього є декілька недо-
ліків пов’язаних з незрозумілою структурою та повнова-
женнями Національної поліції. Передусім це специфічні та 
нетипові для європейського законодавства медичні заклади 
при МВС, які обслуговують лише поліцейських.  На наш по-
гляд така вимога суперечить основоположним принципам 
Європейського кодексу поліцейської етики.  

Другим важливим  моментом, на який варто звернути 
увагу експертам, є відсутність визначення повноважень і 
чіткої структури підрозділів поліції, що є порушенням 
принципу законності. Без опису повноважень цих структу-
рних одиниць не зрозуміло, чим вони будуть займатися. 

Також варто конкретизувати структури, що входять 
до складу центрального органу управління поліції. Адже 
надмірна концентрація влади в руках керівника Національ-
ної поліції не відповідає "розвитку демократичної культури 
в українській поліції та не відображає повною мірою прин-
ципам, які визначені у статтях 17 (чітка підпорядкованість) 
та 18 (ефективні структури поліції) Європейського кодексу 
поліцейської етики. 

Підбиваючи підсумки проведеного дослідження, варто 
зазначити, що Закон про Національну поліцію є досить ґру-
нтовним та системним нормативно-правовим актом, хоча 
він як і будь-який інший нормативний документ має багато 
прогалин. На наш погляд законодавець обрав правильний 
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вектор розвитку нашого законодавства спрямовуючи свій 
погляд на Європейський Союз та його стандарти у законо-
давстві, оскільки подальший розвиток нашої держави тісно  
пов'язаний із Європою. 

 
Сорокотяга Катерина Михайлівна,  

курсант групи ФГБ-13-5 ФПФПМГБ та КМСД 
Харківського національного університету внутрішніх справ 

Науковий консультант:   

Руколайніна Ірина Євгенівна,  
доцент кафедри адміністративної діяльності ОВС 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

ГОЛОВНІ ЯКОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРИ  ВИКОНАННІ 
СЛУЖБОВИХ ЗАВДАНЬ В  НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ 

УКРАЇНИ 

Національна поліція України (далі - поліція) - це 
центральний орган виконавчої влади, який служить суспі-
льству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, 
протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і по-
рядку. 

Націонал́ьна полі́ція Украї ́ни — центральний орган 
виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забез-
печення охорони прав і свобод людини, протидії злочиннос-
ті, підтримання публічного порядку та громадської безпеки. 
Діяльність Національної поліції спрямовується та коорди-
нується Кабінетом Міністрів України через Міністра внут-
рішніх справ згідно із законом. 

Поліція призначена для захисту життя, здоров'я, прав і 
свобод громадян України, іноземних громадян, осіб без гро-
мадянства; для протидії злочинності, охорони громадського 
порядку, власності та для забезпечення громадської безпе-
ки. В межах своєї компетенції керівництво діяльністю полі-
ції здійснюють Президент України безпосередньо або через 
Міністра внутрішніх справ, керівники територіальних орга-
нів Міністерства внутрішніх справ і керівники підрозділів 
поліції. 

 Діяльність поліції спрямовується та координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх 
справ України згідно із законом. 
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Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у 
сферах: 

1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів су-

спільства і держави; 
3) протидії злочинності; 
4) надання в межах, визначених законом, послуг з до-

помоги особам, які з особистих, економічних, соціальних 
причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують 
такої допомоги. 

Систему поліції складають: центральний орган управ-
ління поліцією та територіальні органи поліції. У складі по-
ліції функціонують: 

• кримінальна поліція 
• патрульна поліція 
• органи досудового розслідування 
•  поліція охорони 
• спеціальна поліція 
• поліція особливого призначення. 
При виконанні своїх службових завдань поліцейські 

мають єдиний однострій, який вони отримують безкоштов-
но. Зразки предметів однострою поліцейських затверджує 
Кабінет Міністрів України. На однострої поліцейського роз-
міщується нагрудний знак із чітким зазначенням його спе-
ціального жетона. Поліцейському заборонено знімати  одно-
стрій чи приховувати нагрудний знак, а також будь-яким 
іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на 
ньому або фіксуванню її за допомогою технічних засобів. 
Поліцейський, який виконує функції в цивільному одязі, 
зобов'язаний мати при собі нагрудний знак, передбачений 
цією частиною, крім випадків, коли наявність нагрудного 
знака перешкоджає проведенню негласної слідчої (розшу-
кової) дії. Поліцейському з підрозділу особливого призна-
чення номерний нагрудний знак додатково зазначається на 
однострої і на шоломі таким чином, щоб його було можливо 
прочитати або зафіксувати за допомогою технічних засобів, 
крім випадків, коли такі поліцейські відповідно до рішень 
уповноважених осіб поліції виконують завдання в режимі 
секретності. Правила носіння та норми належності одност-
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рою поліцейських затверджує Міністр внутрішніх справ 
України. Використання спеціальних звань, відзнак, одност-
рою і службового посвідчення поліцейською особою, яка не є 
поліцейським, заборонено і має наслідком відповідальність 
відповідно до закону. 

Вертикаль нової поліції складається з міністра, засту-
пника міністра, департаменту поліції і поліції у містах. Мі-
ністр внутрішніх справ не впливає на роботу служби. Вона 
підпорядковується лише власному керівництву у містах. 
Але міністр, все таки, призначає керівника поліції. Серед 
нових патрульних, які пройшли жорсткий відбір у нову по-
ліцію, вимальовуються неформальні лідери, з якими прово-
дять окремі тренінги і яких готують до керівних посад. Вони 
підпорядковуватимуться Департаменту поліції. 

Поліцейським є громадянин України, який склав При-
сягу поліцейського, проходить службу на відповідних поса-
дах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції. 
Також кожен поліцейський має службове посвідчення та 
спеціальний жетон. Зразки та порядок видання службових 
посвідчень та спеціальних жетонів затверджує Міністр вну-
трішніх справ України. 

На службу до нової поліції приймають кандидатів ві-
ком від 21 до 35 років.  Це повинна бути людина, яка не мала 
судимостей. 

Основні критерії відбору - це мотивація, готовність 
працівника до якісних, позитивних змін. Від кандидатів ви-
магається наявність повної середньої освіти, бажано мати 
вищу освіту, але це не є обов'язковим, адже передбачене на-
вчання працівників у ВНЗ. Важливим є вміння спілкуватися 
з людьми, дисциплінованість та почуття особистої відпові-
дальності. Новий працівник повинен вміти діяти швидко, 
приймати рішення в екстремальних ситуаціях, працювати 
відповідно до чинного законодавства. 

Відібрані кандидати проходять медичну комісію, зда-
ють психологічні тести, проходять тестування щодо визна-
чення стану здоров'я та рівня фізичної підготовки. 

Особистісні якості кожного поліцейського: 
– Мотивація 
– Комунікабельність, ввічливість 
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– Навички аргументовано висловлювати свою думку 
– Дисциплінованість, відчуття відповідальності 
– Вміння прийняти рішення та діяти в екстремальних 

ситуаціях 
ВИСНОВОК У поліції вперше з'явився такий пункт, як 

"репутація", оцінка діяльності працівників. Нові молоді люди 
зацікавлені, насамперед, повернути довіру громадян до пра-
воохоронних органів. 

В новій поліції особовий склад може висловлювати 
свої думки щодо вдосконалення органу, пропонувати, змі-
нювати, впливати. 

Поки що створили лише патрульну службу. Патрульні 
поліцейські після спеціального навчання, першими приїж-
джатимуть на виклики, реагуватимуть на скарги і порушен-
ня правопорядку. Полісмени розбиратимуться з хуліганами, 
мають право, затримати і запросити до відділку для прове-
дення опитування (а не допиту). Патрульні можуть оштра-
фувати водія, який порушує ПДР, перевіряти документи у 
підозрілих осіб, конфіскувати підозрілу річ. Проте, умови 
вилучення та список речей наразі в законі не уточнюють. 
Викликати наряд нової патрульної поліції можна так само, 
як і звичайну міліцію, але приїжджають вони на виклик на-
багато швидше (за декілька хвилин) на відміну від старої мі-
ліції. 

Патрульна служба цілодобово патрулює місто, перша 
реагує на порушення. Наразі створено піший і автомобіль-
ний патрулі. Автомобілі патрулів оснащені сучасними засо-
бами зв’язку та підключені до електронних баз. Кожен пат-
рульний має нагрудну камеру та планшет. Весь процес пе-
ревірки та оформлення протоколів  займає не більше п’яти 
хвилин. Сам порушник може отримати електронний прото-
кол та квитанцію і за бажанням зможе оплатити адміністра-
тивне порушення банківською карткою також на місці. 

 
Список використаних джерел: 

1. Про Національну поліцію : закон України (набирає чин-
ність 07 листопада 2015 р.). [Електронний ресурс] – Режим доступу 
: http://www.golos.com.ua/article/257729. 
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ПОЛІЦЕЙСЬКЕ ПІКЛУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Протягом останнього часу Україна почала рівнятись на 
високорозвинені європейські держави, стрімко розвиватись в 
усіх сферах діяльності, вносити зміни та корективи в законо-
давство. Зокрема відбувся початок реформування правоохо-
ронної системи, а саме створення Національної поліції України.  

7 листопада 2015 року набрав чинності Закон України 
«Про Національну поліцію», який визначив правові засади 
організації, діяльності Національної поліції України, статус 
поліцейських, а також порядок проходження служби в На-
ціональній поліції. 

При детальному розгляді  даного закону,  передусім 
хочеться відзначити його обсяг – 105 статей замість 
27 статтей Закону України "Про міліцію". 

Наступним моментом, на який звертаєш увагу, – це 
використання терміна "поліцейський" замість поняття "спів-
робітник міліції". Законодавець у даному випадку надає ін-
дивідуальності цій професії. Замість слова "співробітник", 
поліцію представляє конкретна особа – поліцейський.  

Також Закон України "Про Національну поліцію" за-
проваджує нове поняття таке як "поліцейські заходи", під 
якими розуміють дію або комплекс дій примусового чи пре-
вентивного характеру, що обмежують певні права й свободи 
людини та застосовуються для забезпечення виконання по-
кладених на поліцію повноважень.  

Поліцейські заходи примусу, до яких належать: 
– фізичний вплив (сила); 
– застосування спеціальних засобів; 
– застосування вогнепальної зброї. 
Превентивні заходи, до яких належать: 
– перевірка документів особи; 
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– опитування особи (за її згоди); 
– поверхнева перевірка й огляд (особи, речі, транспор-

тного засобу); 
– зупинення транспортного засобу; 
– вимога залишити місце й обмеження доступу до пев-

ної території; 
– обмеження пересування особи, транспортного засобу 

або фактичного володіння річчю; 
– проникнення до житла чи іншого володіння особи; 
– перевірка дотримання вимог дозвільної системи ор-

ганів внутрішніх справ; 
– застосування технічних приладів і технічних засобів, 

що мають функції фото- й кінозйомки, відеозапису, засобів 
фото- й кінозйомки, відеозапису; 

– перевірка дотримання обмежень, установлених за-
коном щодо осіб, які перебувають під адміністративним на-
глядом, або інших категорій осіб; 

– поліцейське піклування. [1]. 
З вище перерахованого, новизною даного закону явля-

ється – поліцейське піклування, яке хоч і використовувалося 
в практиці, але не мало такого широкого значення. Отже, 
стаття 41 закону України «Про Національну поліцію» дає 
повне роз’яснення поліцейського піклування та застосуван-
ня його в подальшій роботі поліцейських. 

 Поліцейське піклування може здійснюватися щодо: 
1) неповнолітньої особи віком до 16 років, яка залиши-

лася без догляду; 
2) особи, яка підозрюється у втечі з психіатричного за-

кладу чи спеціалізованого лікувального закладу, де вона 
утримувалася на підставі судового рішення; 

3) особи, яка має ознаки вираженого психічного розла-
ду і створює реальну небезпеку оточуючим або собі; 

4) особи, яка перебуває у публічному місці і внаслідок 
сп’яніння втратила здатність самостійно пересуватися чи 
створює реальну небезпеку оточуючим або собі. 

 Поліцейське піклування  має наслідком щодо: 
1) осіб, зазначених у пункті 1 частини першої цієї стат-

ті, - передання батькам або усиновителям, опікунам, піклу-
вальникам, органам опіки та піклування ; 
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2) осіб, зазначених у пунктах 2, 3 частини першої цієї 
статті, - передання відповідному закладу; 

3) осіб, зазначених у пункті 4 частини першої цієї стат-
ті, - передання у спеціальний лікувальний заклад чи до міс-
ця проживання. 

Поліцейський зобов’язаний негайно повідомити особі 
зрозумілою для неї мовою підставу застосування поліцейсь-
кого заходу, а також роз’яснити право отримувати медичну 
допомогу, давати пояснення, оскаржувати дії поліцейського, 
негайно повідомити інших осіб про її місце перебування. 

Повідомлення про права і їх роз’яснення поліцейським 
може не проводитися у випадку, коли є достатні підстави 
вважати, що особа не може усвідомлювати свої дії і керува-
ти ними. 

Поліцейський уповноважений вилучити у особи зброю 
чи інші предмети, якими особа може завдати шкоди оточу-
ючим чи собі, незалежно від того, чи заборонені вони в обігу. 

Поліцейському заборонено здійснювати обшук особи, 
щодо якої здійснюється  поліцейське піклування . 

Про застосування поліцейського   піклування   склада-
ється  протокол, в якому зазначаються: місце, дата і точний 
час (година і хвилини) застосування поліцейського заходу; під-
стави застосування; опис вилученої зброї чи інших предметів; 
клопотання, заяви чи скарги особи, якщо такі надходили, ная-
вність чи відсутність видимих тілесних ушкоджень. 

Протокол підписується поліцейським і особою. Копія 
протоколу негайно під розпис вручається особі. Протокол 
може не надаватися особі для підписання, а його копія - вру-
чатися особі у випадку, коли є достатні підстави вважати, 
що вона не може усвідомлювати свої дії і керувати ними. У 
такому випадку протокол надається особі чи органу, перед-
баченому абзацом другим частини першої цієї статті. 

Про кожне застосування поліцейського заходу полі-
цейський одразу повідомляє за допомогою технічних засобів 
відповідального поліцейського в підрозділі поліції. 

У разі наявності достатніх підстав вважати, що пере-
дання особи тривало довше, ніж це необхідно, відповідаль-
ний поліцейський в підрозділі поліції зобов’язаний провести 
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перевірку для вирішення питання про відповідальність ви-
нуватих у цьому осіб. 

Поліцейський зобов’язаний надати особі можливість 
негайно повідомити про своє місце перебування близьких 
родичів, членів сім’ї чи інших осіб за вибором цієї особи. 

Поліцейський зобов’язаний негайно повідомити батьків 
або усиновителів, опікунів, піклувальників, орган опіки та  
піклування  про місце перебування неповнолітньої особи. [2]. 

Наприкінці, підкреслимо, нововведення, які були при-
йняті в Законі України «Про Національну поліцію», будуть 
втілюватися на практиці і таким чином піднімати авторитет 
поліції України.  
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СТАТУС ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПРИ ПРОХОДЖЕННІ СЛУЖБИ  
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

07 листопада 2015 р. Вступив в силу Закон України 
«Про Національну поліцію». Цей Закон визначає правові 
засади організації та діяльності Національної поліції Украї-
ни, статус поліцейських, а також проходження служби в 
Національній поліції України. 

Національна поліція в Україні- це центральний орган 
виконавчої влади, який служить суспільству, шляхом забез-
печення охорони прав і свобод і людини, протидії злочинно-
сті, підтримування публічної безпеки і порядку.  
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Оновлення підходів до розуміння ролі поліції в сучас-
ному суспільстві вважається складовою частиною ниніш-
ньої правової політики держави, реформування правоохо-
ронних органів загалом і органів внутрішніх справ зокрема. 
Поряд з цим у зв’язку з виконанням зобов’язань, які взяла 
на себе Україна перед Європейським співтовариством з пе-
реорієнтування всієї діяльності МВС України з "силової" мо-
делі до "сервісного підходу", задоволення потреб громадян, 
захист прав і свобод кожного визнаються пріоритетними та 
визначаються основним завданням правоохоронних органів. 
Сучасна система поліції має головними напрямами діяльно-
сті зробити забезпечення охорони та захисту прав і свобод 
громадян, надання громадянам правової та соціальної допо-
моги, якісних послуг у сфері правоохоронної діяльності, під-
вищення рівня профілактики правопорушень. 

Законодавцем встановлено правові основи організації 
та діяльності Національної поліції України, статус поліцей-
ського, а також порядок проходження служби в Національ-
ній поліції. Визначено, що діяльність Національної поліції 
здійснюється у тісній співпраці та взаємодії з населенням, 
територіальними громадами та інститутами громадянського 
суспільства на принципах партнерства і спрямована на ви-
рішення їхніх потреб. У законі йдеться, що рівень довіри 
населення до поліції є основним критерієм оцінки ефектив-
ності діяльності органів і підрозділів поліції. Оцінка рівня 
довіри населення до поліції проводиться незалежними соці-
ологічними службами в порядку, визначеному Кабінетом 
міністрів України. 

У законі «Про Національну поліцію» йдеться, що рівень 
довіри населення до поліцейського є основним критерієм 
оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. 

На етапі формування поліції повинна бути людина, що 
не має жодних зв'язків із міліцією і старим бюрократичним 
апаратом, яке люто чинить опір реформам. Головне, щоб ця 
людина була здатна зруйнувати внутрішню корупцію у пра-
воохоронній системі і сформувати команду своїх заступни-
ків з числа фахівців – а не колишніх правоохоронців. Дер-
жава повинна змінити статус  поліції і перетворити  її з  за-
старілого  формування на службу, яка надає суспільству по-
слуги щодо забезпечення безпеки і правопорядку. Поліцей-
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ські повинні визнаватися державними службовцями, а не 
військовослужбовцями. 

Суть реформи − зробити поліцію захисником прав лю-
дини, як це і повинно бути. Поліцейським створені необхідні 
матеріальні умови, в тому числі зарплата в районі 6000-8000 
тис. гривень, щоб не було спокус корупції. Співробітники 
поліції мають власні жетони з певним персональним кодом, 
який є унікальним і допомагає швидше відшукати поліцей-
ського в разі потреби. Слід відмітити те, що на спеціальному 
одязі поліцейського розміщуються відеокамери, які фіксу-
ють будь-які контакти поліцейського з населенням під час 
виконання ним службових обов’язків. Службова діяльність 
співробітників поліції базується на відкритості та прозорос-
ті (якщо дозволяють обставини справи), активній співпраці з 
народом та постійного звітування щодо виконання роботи 
поліцейськими. Громадянам надається цілодобова допомога, 
в якій працівник поліції не може відмовити навідь у неробо-
чий для нього час. 

Закон України «Про Національну поліцію» надає право 
робітникам, які вступили до лав поліцейських, на стабільну та 
гідну оплату праці, заохочує та підтримує ініціативність, пра-
целюбність і самовідданість по відношенню до служби. Взятий 
курс на запобігання та протидії корупції, з метою підтримання 
іміджу поліцейського і правоохоронної системи загалом.  
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Реформування ОВС України потребує значного фі-
нансування. Проблема фінансування посідає чинне місце 
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при забезпеченні діяльності держави та, зокрема, діяльності 
ОВС України. Відтак, вважаємо доцільним відмітити окремі 
питання фінансування діяльності Національної поліції 
України в умовах їх становлення. 

В умовах, коли в суспільстві активно обговорюється 
думка, що поліцейський не може отримувати таку заробітну 
платню яку отримував міліціонер постає таке питання: хто 
платить зарплату поліцейському? Звичайно ж відповідні 
видатки несе український бюджет. 

Кошик, з якого фінансуються державні видатки, треба 
наповнити. Наразі економіка України в стагнації. Відтак і 
доходи держави не збільшуються. Тому як витратити кош-
ти, котрих немає?  Вважаємо, проблема не в низьких подат-
ках, а у неефективних видатках на утримання правоохорон-
них органів. Повинно відбуватися скорочення витрат. Для 
цього потрібне не тільки пряме скорочення витрат, але і 
реформуванням ОВС України в цілому. 

Ми здатні створити ефективну Національну поліцію 
України. Але цьому має передувати вироблення моделі, фі-
лософії Національної поліції України та ув’язки її з іншими 
елементами правоохоронної системи. 

Останні роки лунали гучні заяви про необхідність ре-
формування міліції в поліцію. І ось, нарешті, було прийняте 
вольове рішення і процес становлення Національної поліції 
України розпочався з листопада 2015 року. Проте зміна на-
зви не означає, що враз припиняться всі негативні прояви в 
діяльності тепер вже  Національної поліції України, а боро-
тьба із злочинністю та порушеннями громадського порядку 
дозволять досягти небачених досі результатів. 

Не станемо заперечувати наявності низки проблем в 
діяльності колишньої міліції в Україні. Але стверджуємо: 
проблема неналежного фінансування міліції в Україні при-
звела до появи низки інших проблем, головна із яких, кору-
пція. Саме проблему боротьби з корупцією намагаються 
тримати як прапор українського прориву. Хоча першопри-
чина корупції в багатьох випадках криється в площині фі-
нансування державних органів і поліції, зокрема.  

Донині в державних органах часто фінансування недо-
статньо просто для виконання своїх службових обов’язків. 
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Елементарна відсутність паперу, паливо-мастильних мате-
ріалів для автомобілів та інших необхідних для роботи речей 
штовхали працівників міліції на «вирішення питань» задля 
забезпечення службової діяльності. При цьому керівники 
дотримувалися правила «мовчазної згоди», адже робота ви-
конувалася, а забезпечити підлеглих всім необхідним у за-
конний спосіб вони не мали фінансової можливості. 

Працівник Національної поліції України, вважаємо, не 
повинен перейматися питанням де дістати коштів, щоб 
прожити місяць до наступної заробітної пати. Нажаль, рі-
вень оплати праці у міліції був вкрай низьким. Це підтвер-
джують і декларації про доходи працівників міліції, в кот-
рих все коштовне майно записане на близьких родичів, 
оскільки сам працівник, з своїм офіційним рівнем доходів, 
не міг собі дозволити ані автомобіль, ані житло. 

Відтак, вважаємо, що становлення Національної полі-
ції України повинно відбуватися виходячи з фінансових 
можливостей держави. По-перше, кількість Національної 
поліції України повинна бути такою, щоб держава могла за-
безпечити фінансування заробітної плати працівників на 
рівні від 6 тисяч гривень і вище. По-друге, суб’єкти, що фо-
рмують штат Національної поліції України повинні, знов-
таки, виходити з можливостей держави забезпечити фінан-
сово належне його функціонування. Мова йде про технічне 
оснащення, матеріальне забезпечення тощо. Тобто – держа-
ва повинна залишити рівно стільки Національної поліції 
України, скільки може належним чином профінансувати. 

Тепер щодо організаційного аспекту. Відносно не так 
складно здійснити реформу міліції в поліцію, адже є міжна-
родний досвід. За однієї умови – якщо ми розуміємо, що хо-
чемо. «Якщо людина не знає, до якої пристані тримає шлях, 
жоден вітер не буде для неї попутним», писав Сенека. Нара-
зі всі бувші працівники міліції дізнаються про зміни вже в 
процесі реформування. Зокрема, окремі працівники постав-
лені перед фактом, що їх посаду скорочено. Більш того, лік-
відуються цілі установи без продуманої кадрової політики. 
Питання про збереження цінних кадрів не стоїть. Кожен 
працівник вирішує питання працевлаштування самотужки. 
З такими проблемами починається становлення Національ-
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ної поліції України. Проте слід віддати належне численних 
позитивним змінам, що відбуваються в процесі реформу-
вання ОВС України., зокрема: скорочення підрозділів, пов-
новаження котрих дублюються; скорочення чисельності по-
ліції; підвищення зарплат; технічне та матеріальне забезпе-
чення патрульної поліції тощо. 
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БОРОТЬБА З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ – 
ПРІОРЕТЕТНЕ ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

Стабільність розвитку соціально-економічних процесів 
та суспільних відносин є одними з найголовніших орієнтирів 
функціонування демократичної держави, які досягаються за 
рахунок панування законності в державі й шляхом забезпе-
чення захисту прав і свобод людини. Правова реальність сто-
їть на варті демократичних цінностей, але вона не є непору-
шною, оскільки суспільні процеси досить часто виходять за 
межі юридичного регулювання. І саме здатність повернути їх 
до меж правового поля є тією характеристикою яка якісно 
відрізняє правову державу. Разом з тим, суспільним проце-
сам, як і будь-яким іншим динамічним процесам, притаманні 
певні відхилення від нормального вектору розвитку який ві-
дповідає вимогам законності встановленим в країні. Такі від-
хилення призводять до появи злочинності, а неспроможність 
влади оперативно реагувати спричиняє її поширення та уко-
рінення в соціальному середовищу. Подальший розвиток 
злочинності приводить до її самоорганізації, що є системною 
проблемою для демократичного розвитку країни. Сучасні те-
нденції в Україні, а також багаторічне проникнення криміна-
льних елементів на всі рівні влади створили передумови поя-
ви надзвичайно організованої, структурно відбудованої сис-
теми злочинних угрупувань, викоренення яких є першочер-
говим завданням нової політичної влади країни  
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Умовою значного підвищення ефективності боротьби з 
організованою злочинністю є нагальна потреба законодавчо-
нормативного визначення практичних дій правоохоронних 
органів. Для прийняття ефективних заходів боротьби з орга-
нізованою злочинністю правоохоронні органи повинні мати 
можливість здійснювати систематичний збір та аналіз інфо-
рмації з усіх відповідних джерел, щоб використовувати опе-
ративні дані як у стратегічних, так і тактичних цілях. Підго-
товка оперативних даних потребує отримання, обробки та 
аналізу великого обсягу інформації про осіб та організації, які 
підозрюються у причетності до вчинення злочину. Методи, 
що застосовуються для отримання й використання такої ін-
формації, мають бути регламентовані законодавством. 

Останнім часом велике значення для розроблення на-
ціонального законодавства у сфері боротьби з організова-
ною злочинністю набувають міжнародно-правові акти, уча-
сником яких стала Україна. Безумовно, намір входження 
України в Раду Європи стимулював розвиток національного 
законодавства в європейському напрямку, однак одним із 
головних стримуючих інтеграцію України в Європейське 
співтовариство факторів саме і є високий рівень організова-
ної злочинності й корупції. 

Організована злочинність – складна і найбільш небез-
печна форма злочинності, яка посягає на політичні, еконо-
мічні, соціальні і правові сфери будь-якого суспільства. 
Проблема організованої злочинності поступово перетворю-
ється на одну з найбільших глобальних проблем сучасності, 
яка своїм корінням сягає прагнення кримінальних структур 
легалізувати власну діяльність або побудувати паралельну 
легальну систему державного управління перетворивши та-
ким чином державу в цілому на власну корпоративну стру-
ктуру. З цього приводу В.В. Лунєєв зазначає, що поняття 
організованої злочинності виходить за межі суто криміна-
льно-правової науки і сягає таких площин суспільних відно-
син як публічне управління, економічна діяльність тощо. 
Саме в цьому дослідник вбачає найбільші ризики та загрози, 
оскільки за таких умов організована злочинність перетво-
рюється в невід’ємний елемент повсякденної правової реа-
льності, що унеможливлює боротьбу із нею [2].  
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Загалом, в основі виокремлення організованої злочин-
ності із загальної протиправної поведінки лежать характер і 
ступінь організованої взаємодії декількох злочинців між со-
бою при здійсненні своєї пролонгованої кримінальної діяль-
ності. На основі цього критерію запропоновано безліч трак-
тувань організованої злочинності як окремої кримінально-
правової категорії, однак на сьогодні не вироблено, єдиного її 
загальноприйнятого тлумачення. Разом з тим, вочевидь її 
можна характеризувати як сукупність злочинів, що часто ви-
ходять за межі державних кордонів і пов'язані не тільки з ко-
рупцією громадських і політичних діячів, отриманням хаба-
рів або таємних змов, але також і з погрозами, залякуванням і 
насильством. Лунєєв В.В. зауважує, що феномен організова-
ної злочинності взагалі є економічним явищем і виступає в 
якості складового елементу тіньової економіки [2, с. 53-54].  

Стан національної безпеки України на сучасному етапі 
залежить від результатів боротьби з організованою злочин-
ністю, особливо в економічній сфері. Організована злочин-
ність, використовуючи корумповані зв’язки з представни-
ками влади, поширює свій вплив практично на всі сфери 
суспільного життя, стає більш активною, зухвалою, добре 
озброєною, гнучкою, швидко пристосовується до нових 
умов. 

Метою боротьби з організованою злочинністю є: вста-
новлення контролю над організованою злочинністю, її лока-
лізація, нейтралізація та ліквідація; усунення причин і умов 
існування організованої злочинності. 

На сучасному етапі очевидно, що розглядаючи органі-
заційно-правові засади боротьби з організованою злочинніс-
тю слід зазначити, що вони напряму залежать від криміно-
логічних властивостей, які проявилися у зв'язку з її проник-
ненням у сферу легального господарства країни. В основі 
організованої злочинності лежить фактор групи, тобто спо-
сіб організації злочинців, злочинних груп, співтовариств, 
підприємств, які здійснюють ті чи інші види злочинів ,в то-
му числі й економічні злочини, без цього домінуючого фак-
тору саме поняття організованої злочинності не має сенсу. 
Крім того, серед основних ознак та характерних рис органі-
зованої злочинності слід виокремити наступні: конспірати-
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вну злочинну діяльність, у ході якої за допомогою ієрархічно 
побудованих структур координуються планування і здійс-
нення незаконних діянь або досягнення законних цілей за 
допомогою незаконних засобів; злочинні угруповання мають 
тенденцію встановлювати часткову або повну монополію на 
надання незаконних товарів і послуг споживачам; організо-
вана злочинність не обмежується лише здійсненням завідо-
мо незаконної діяльності або наданням незаконних послуг. 
Незаконні злочинні угруповання проникають і у дохідні за-
конні види діяльності; наявність зв’язків з корумпованими 
посадовими особами [1]. 

Серед основних напрямків діяльності органів по боро-
тьбі із організованою злочинністю слід відокремити ті, які 
вважаються найбільш ефективними та доцільними: запобі-
гання виникненню організованих злочинних угруповань; 
виявлення, розслідування, припинення і запобігання право-
порушенням, вчинюваним учасниками організованих зло-
чинних угруповань, притягнення винних до відповідальнос-
ті; забезпечення відшкодування шкоди фізичним та юриди-
чним особам, державі, внаслідок діяльності організованих 
злочинних угрупувань; запобігання встановленню корумпо-
ваних зв'язків з державними службовцями та посадовими 
особами, втягненню їх у злочинну діяльність; протидія ви-
користанню учасниками організованих злочинних угрупо-
вань у своїх інтересах об'єднань громадян і засобів масової 
інформації; запобігання легалізації коштів, здобутих зло-
чинним шляхом, використанню суб'єктів підприємницької 
діяльності для реалізації злочинних намірів. Останній на-
прям є особливо актуальним, через економічну природу та 
фінансовий базис діяльності організованої злочинності. 
Якщо позбавити або суттєво обмежити кримінальні струк-
тури в доступі до фінансових ресурсів то це значно знизить 
активність їх діяльності, оскільки позбавить реальних мож-
ливостей впливу на посадових осіб публічного управління, 
спроможності вербування нових членів злочинних угрупу-
вань, мобільності та високого рівня конспіративності, на що 
власне і витрачаються основна частина прямих доходів ор-
ганізованих злочинних формувань [1]. Однак ця система за-
ходів передбачає лише безпосередній фізичний вплив та 
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контакт із представниками організованих злочинних угру-
пувань. Встановлено, що зміна соціальної структури суспі-
льства, поява зубожіння основної маси населення, спричи-
нили загострення демографічної ситуації, втрату етичних 
орієнтирів, наростання негативних соціальних проявів – все 
це обумовлює сплеск злочинності та перетворення її пооди-
ноких проявів у системне явище. В таких умовах постає на-
гальна потреба підвищення ефективності заходів боротьби з 
організованою злочинністю та вдосконалення організаційно-
правових засад такої боротьби. При цьому надзвичайно ва-
жливою є побудова дворівневої системи боротьби із органі-
зованою злочинності. Перший рівень, якої включає заходи 
спрямовані безпосередньо на ліквідацію та нейтралізацію 
діяльності злочинних організацій силами системи правоохо-
ронних органів. Другий рівень такої боротьби передбачає 
долучення надзвичайно широкого кола органів державної 
влади, що відповідають за соціально-економічний розвиток 
України. Метою діяльності органів та установ другого рівня 
є системне зниження рівня соціальної напруженості, під-
вищення рівня життя населення, створення належних умов 
для формування правової держави та громадянського суспі-
льства із високим рівнем правової свідомості, що вже само 
по собі унеможливить появу негативних соціально - еконо-
мічних явищ, найбільш небезпечним з яких є організована 
злочинність. 
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КАНДИДАТІВ У НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ 

Людина, її права та свободи є найбільшою соціальною 
цінністю в Україні [1]. Прийняття Закону України «Про На-
ціональну поліцію» та створення нового органу виконавчої 
влади, покликаного охороняти права та свободи людини, ін-
тересів суспільства й держави, протидіяти злочинності, за-
безпечувати публічну безпеку і порядок, надавати в межах, 
визначених законом, послуги з допомоги відповідним грома-
дянам [2], стало значним кроком у наближенні до станов-
лення правової держави. 

Було впроваджено новітні підходи відбору кандидатів 
на службу до Національної поліції. Так, вперше передбачено 
поліцейську комісію, яка покликана забезпечити прозорий 
добір (конкурс) на підставі об’єктивного оцінювання профе-
сійного рівня та особистих якостей кожної особи, відповідно 
до певної посади  [2].  

Проте, деякі положення нового закону носять вельми 
суперечливий характер. Так, згідно з частиною 2 статті 50 
«Перевірка кандидата на службу в поліції»  Закону України 
«Про Національну поліцію» передбачено можливість вико-
ристання тестування на поліграфі у процесі відбору канди-
датів на посаду. Але, згідно з положеннями цієї ж статті, да-
ний прилад може використовуватися до вказаної категорії 
осіб лише за її згодою [2]. На нашу думку, останнє знижує 
якість відбору працівників до поліції, що може відобразити-
ся на професіоналізмі та дотриманні законодавства майбут-
нім працівником.  Тестування на поліграфі проводитися з 
метою з’ясування фактів можливого вчинення правопору-
шень, корупційних чи інших протиправних діянь кандида-
том на посаду поліцейського під час проходження служби. 
Воно є нешкідливим для життя і здоров'я опитуваного. Під 
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тестування на поліграфі здійснюється аналіз динаміки пси-
хофізіологічної реакції особи у відповідь на психологічні 
стимули, задані у вигляді варіантів відповідей, предметів, 
схем, фото тощо, що дозволяє виявити симуляцію і предста-
вити зареєстровані результати в аналоговій та/або цифровій 
формі [3]. 

Протягом останніх 75 років було проведено понад 250 
досліджень щодо вірогідності, точності й надійності полігра-
фних обстежень. Виходячи з дванадцяти окремих дослі-
джень, що включають у себе 2174 реальні випадки починаю-
чи з 1980 року, точність висновків кваліфікованих полігра-
фологів становить 98% [3]. Дослідження на поліграфі на сьо-
годні серед існуючих такого виду перевірок є найбільш точ-
ними. Саме тому, вважаємо, що вони повинні бути 
обов’язковими не тільки для кандидатів на службу до поліції, 
але й для працівників, що уже працюють. Однак, не слід за-
бувати про можливу похибку помилки тестування на поліг-
рафі у 2 %.  Відтак, означені результати носять не абсолют-
ний характер, а найбільш точний «рекомендаційний» харак-
тер. Остаточне рішення повинно прийматись із урахуванням 
ряду критеріїв, одним із яких є тестування на поліграфі.  

Таким чином, встановлення обов’язковості прохо-
дження перевірки на  поліграфі під час працевлаштування 
громадян України на службу до Національної поліції є інно-
ваційним та обумовлено необхідністю детального дослі-
дження особистісних якостей кандидата. Проте, результати 
означеного заходу повинні використовуватись лише у суку-
пності із результатами медичного й психофізіологічного об-
стеження, перевірки фізичної підготовки, спеціальної та 
іншими передбаченими чинним законодавством перевірка-
ми. Саме тому, пропонуємо внести відповідні зміни до Зако-
ну України «Про Національну поліцію», закріпивши норму, 
яка вказує на обов’язковості проходження кандидатів на 
службу до поліції тестування на поліграфі. 

 
Список використаних джерел: 

1. Конституція України : зі змінами та доповненнями: [при-
йнята на п’ятій сесії Верховної Ради 28 черв. 1996 р.]. – Х.: Весна, 
2015. – 48 с.; 



167 
 

2. Про Національну поліцію : Закон України від 02 липня 
2015 № 580-III [Електронний ресурс] Режим доступу : 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19/page2. 

3. Детектор брехні, поліграф: питання й відповіді : офіцій-
ний сайт Міжнародної ліги поліграфологів [Електронний ресурс] 
Режим доступу : http://www.polygraph.org.ua/faq_ukr.html. 

 
Федорченко Анастасія Миколаївна, 

курсант групи ФПС 14-08  

Харківського національного університету внутрішніх справ 

Науковий консультант: 

Резанов Сергій Анатолійович,  
доцент кафедри адміністративної діяльності ОВС  

Харківського національного університету внутрішніх справ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ 

Конституція України [1] визначає, що людина, її життя 
і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визна-
ються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і 
свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямова-
ність діяльності держави. Держава відповідає перед люди-
ною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов'язком держави. З цією ме-
тою держава створює відповідні правоохоронні органи, се-
ред яких займає чільне місце поліція. 

З метою реалізації заходів з реформування органів 
внутрішніх справ Міністерством внутрішніх справ розроб-
лено Закон України «Про Національну поліцію» [2], котрий  
чітко  визначає правові засади організації та діяльності На-
ціональної поліції України, статус поліцейських, а також 
порядок проходження служби в Національній поліції. 

Згідно Статті 17 Закону України «Про Національну 
поліцію», поліцейським є громадянин України, який склав 
Присягу поліцейського, проходить службу на відповідних 
посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання полі-
ції. У своїй діяльності поліцейський, по-перше, керується 
Конституцією України, міжнародними договорами України, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою Укра-
їни, цим та іншими законами України, актами Президента 
України та постановами Верховної Ради України, прийня-
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тими відповідно до Конституції та законів України, актами 
Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно 
до них актами Міністерства внутрішніх справ України, ін-
шими нормативно-правовими актами ( Ст. 3 Закону України 
«Про Національну поліцію») [2]. 

Важливими для правових засад організації діяльності 
поліцейських у світі є Резолюція Парламентської асамблеї 
Ради Європи «Декларація про поліцію», в котрій визначено, 
що поліцейський повинен діяти чесно, неупереджено із по-
чуттям власної гідності. Зокрема, він повинен утримуватися 
від всіх проявів корупції і рішуче протидіяти їм. 

Аналізуючі основні джерела організації діяльності по-
ліцейських зокрема в Україні, необхідно виокремити додат-
кові Закони України та нормативно-правові акти. Так як на 
службі в органах поліції співробітник керується вичерпним 
переліком законів, указів, постанов, розпоряджень. Прикла-
дом може слугувати те, що поліція для виконання покладе-
них на неї завдань вживає заходів реагування на правопо-
рушення, визначені Кодексом України про адміністративні 
правопорушення [3] та Кримінальним процесуальним коде-
ксом України [4], на підставі та в порядку, визначених зако-
ном. 

Закони України «Про Національну поліцію», «Про Ди-
сциплінарний статут органів внутрішніх справ України», 
«Про організаційно-правові основи боротьби з організова-
ною злочинністю», «Про запобігання корупції» становлять 
нормативно-правову основу діяльності органів внутрішніх 
справ. 

Також невід’ємною складовою правових засад органі-
зації та діяльності поліцейських в Україні є Акти Президен-
та України та Верховної Ради України «Про додаткові захо-
ди щодо запобігання зникненню людей, удосконалення вза-
ємодії правоохоронних та інших органів виконавчої влади в 
їх розшуку», «Про додаткові заходи щодо боротьби з відми-
вання доходів, одержаних злочинним шляхом», «Про заходи 
щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і 
свобод громадян» 

Так як процес реформування системи Міністерства 
внутрішніх справ не завершений, а все ще триває, то відпо-
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відно змінюються  й критерії оцінки діяльності органів вну-
трішніх справ. Визначальною в сучасних умовах стає оцінка 
громадянами діяльності, тепер вже поліції, щодо забезпе-
чення законності та правопорядку, конкретної допомоги на-
селенню на територіях обслуговування, що сприяє встанов-
ленню тісних партнерських стосунків із громадськістю, за-
безпеченню більш надійного захисту конституційних прав і 
свобод всього українського народу. 

Важливим є також те, що Україна активно вивчає за-
рубіжний досвід, налагоджує обмін оперативною та іншою 
інформацією, проводить спільні операції. Україна успішно 
інтегрується до системи Інтерполу, приєдналась до європей-
ських конвенцій з питань кримінального судочинства. Пра-
цівники системи МВС України й надалі продовжують реко-
мендовувати себе як високопрофесійні фахівці у боротьбі зі 
злочинністю.  

Аналізуючи організаційно-правові основи діяльності 
поліцейських в Україні, можна зробити висновок, що право-
вою основою організації та діяльності поліцейських в Украї-
ні є Конституція та закони, а також правові акти, у яких ви-
значаються статус, права та обов’язки, відповідальність 
працівників поліції. Досвід країн Європейського союзу 
останнім часом активно запозичується усіма країнами Єв-
ропи, тому є перспективним напрямком подальших дослі-
джень даної сфери. 
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КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

УКРАЇНИ 

Одним із найважливіших стратегічних завдань в рам-
ках загальнонаціональної реформи системи органів держа-
вної влади та громадянського суспільства є модернізація 
правоохоронної системи та підвищення ефективності кад-
рової політики у даній сфері. Перспективним кроком у на-
прямі вирішення даного питання є з’ясування необхідності 
існування та перспектив відомчих вищих навчальних закла-
дів, особливостей їх взаємодії з загальноосвітніми профе-
сійними організаціями, що знаходяться у підпорядкуванні 
Міністерства освіти і науки України, а також вирішення 
широкого кола проблем, пов’язаних з підготовкою кадрів 
для органів Національної поліції.  

Необхідно звернути увагу, що складний характер за-
вдань, виконання яких покладається на органи поліції в 
умовах докорінних змін у політичному й економічному жит-
ті українського суспільства, реформування системи органів 
поліції, зростання «професіоналізму» в злочинному середо-
вищі, поява нових видів правопорушень висувають високі 
вимоги не лише до рівня знань, умінь, навиків і набору ком-
петенцій майбутніх поліцейських, але й до особистісних 
якостей всіх категорій працівників поліції. Майбутній офі-
цер поліції в умовах оперативно-службової діяльності, що 
змінилися, повинен володіти загальною професійною та 
етичною культурою, що відображає його готовність до вико-
нання покладених на нього обов’язків. 

Особливістю сучасного етапу розвитку системи орга-
нів Національної поліції є оновлення значного масиву зако-
нодавчих актів, що регулюють діяльність усієї правоохорон-
ної системи. Зокрема, мова йде про Закон України «Про На-
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ціональну поліцію» [1], який набрав чинності 07.11.2015 року. 
У зв’язку з цим варто зазначити, що в умовах достатньо 
стрімких перетворень в рамках правоохоронної системи пе-
вне занепокоєння викликає вирішення на законодавчому 
рівні усіх аспектів кадрового забезпечення нової поліції.  

Так, зокрема, частиною 2 статті 50 Закону України 
«Про Національну поліцію» встановлено, що громадяни 
України, які виявили бажання поступити на службу до На-
ціональної поліції, за їх згодою можуть пройти тестування 
на поліграфі в порядку та на умовах, визначених законом та 
іншими нормативно-правовими актами. Тут варто зауважи-
ти, що добровільність тестування на поліграфі створює не-
рівні умови для кандидатів на службу. У зв’язку з цим, на 
нашу думку, доцільно або зробити тестування обов’язковим 
для всіх, або вилучити дане положення. 

Також слід звернути увагу, що у Законі України «Про 
Національну поліцію»  не визначено особливості первинної 
підготовки персоналу та підготовки у вищих навчальних за-
кладах зі специфічними умовами навчання (ст.ст. 72, 73). 
Зокрема, відсутні положення щодо механізму залучення 
громадськості до співбесід та до викладання у зазначених 
закладах. До того ж у зазначеному Законі відсутні положен-
ня про зміст навчання, категорій підготовки у вищих навча-
льних закладах системи МВС, зв’язок рівня освіті з профе-
сійною кар’єрою. Вважаємо, що в законі доречним було б 
відобразити статус особи, яка відряджена до ВНЗ МВС для 
виконання обов’язків інструктора з підготовки прикладних 
дисциплін (термін відрядження, порядок ротації, відбір, збе-
реження оплати тощо). 

Важливим елементом формування кадрового потенці-
алу поліції виступає моніторинг персоналу, основною метою 
якого є розробка процедур діагностики та прогнозування 
кадрової ситуації [2, c. 23].  

Таким чином, на сучасному етапі реформування орга-
нів внутрішніх справ України важливо визначити суттєві 
індикатори стану кадрового потенціалу поліції, а також роз-
робити комплексну програму постійної діагностики та роз-
витку умінь і навичок працівників. Науково обґрунтована 
кадрова політика в системі органів внутрішніх справ, яка 
враховує сучасні реалії правоохоронної практики та проце-
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си в суспільстві, є запорукою вдосконалення діяльності оно-
вленого органу виконавчої влади – Національної поліції 
України та її структурних підрозділів. 
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ЩОДО ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМНИХ АСПЕКТІВ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

Україна сумлінно і впевнено крокує до стандартів Єв-
ропейської спільноти. На законодавчому рівні приймається 
ціла низка нових нормативно-правових актів, вносяться змі-
ни та доповнення в уже існуючі, здійснюється імплементація 
міжнародно-правових норм тощо. Тобто влада веде активну 
діяльність направлену на покращення добробуту населення.  

Наразі відбуваються суттєві для нашої країни зміни у 
структурі правоохоронної системи. Одним із важливих кро-
ків стало реформування органів Міністерства внутрішніх 
справ України, яке мало на меті налаштування на соціально-
сервісну функцію служби та її наближення до моделі євро-
пейського зразка. Правовим закріпленням даного етапу стало 
прийняття закону України «Про Національну поліцію», який 
набрав чинності 7 листопада 2015 року. В даному норматив-
ному акті чітко визначено усі правові аспекти, що стосується 
поліцейської діяльності, але все ж таки існують певні «прога-
лини» та неточності.  
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Згідно з п. 11 ст. 23 Закону України «Про національну 
поліцію» до повноважень і основних завдань поліцейського 
належить регулювання дорожнього руху та здійснення конт-
ролю за дотриманням Правил дорожнього руху його учасни-
ками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів 
на вулично-дорожній мережі [1]. Це обумовило прийняття 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» від 14.07.2015 
р. [2], відповідно до якого у Кодекс України про адміністрати-
вні правопорушення також були внесенні зміни [3]. Проте, 
наприклад у ч. 1 ст. 265-2 Кодексу слова «відповідного підроз-
ділу Міністерства внутрішніх справ» замінено словами «упо-
вноваженого підрозділу». Тобто затримання транспортного 
засобу та його евакуацію має право здійснювати працівник 
уповноваженого підрозділу, що забезпечує безпеку дорож-
нього руху. А отже поліцейський не має правових підстав для 
здійснення таких дій, тому що він не забезпечує безпеку, а 
лише контролює дотримання Правил дорожнього руху. В да-
ній ситуації законодавець не узгодив відповідні терміни у цих 
нормативних актах. 

Також, важливе питання постає щодо поведінки полі-
цейських на дорогах. Одним із атрибутів Національної поліції 
являються спеціальні засоби на автомобілях, а саме проблис-
кові маячки синього або синього та червоного кольорів. Вони 
завжди ввімкнені під час патрулювання міста, незалежно від 
того, чи здійснюють поліцейські невідкладне службове за-
вдання, чи ні. У п. 3.2 Правил дорожнього руху зазначено, що 
«у разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім 
проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигна-
лом водії інших транспортних засобів, які можуть створюва-
ти йому перешкоду для руху, зобов’язані дати йому дорогу і 
забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспорт-
ного засобу (і супроводжуваних ним транспортних засобів)», а 
також водії повинні понизити швидкість руху до сорока кі-
лометрів на годину [4]. Дана швидкість відповідає вимогам п. 
164 Статуту патрульно-постової служби [5] і оптимізує веден-
ня нагляду з машин. Але, така швидкість є замалою для су-
часних умов дорожнього руху, тому оптимальним вирішен-
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ням даної проблеми є видалення з п. 3.2 Правил дорожнього 
руху сполучника «або», для того, щоб обов’язковою умовою 
для пониження швидкості було увімкнення спеціального 
звукового сигналу.  

Отже, нові реформи і нове законодавство, безумовно, по-
кращують діяльність центральних органів виконавчої влади, 
але все ж таки за законодавцем залишається досить великий 
перелік питань, над якими необхідно терміново працювати.  
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ПОЛІЦЕЙСКИХ ЗАХОДІВ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ 

 Проблемам забезпечення  прав і свобод людини і 
громадянина в усі часи приділялося багато уваги як на наці-
ональному так і на міжнародному рівнях. Міжнародна спі-
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льнота вимагає від держав захищати права і свободи та 
сприяти їх відновленню у разі їх порушення. Права людини 
перебувають у площині взаємин людини і держави та мо-
жуть бути обмежені тільки спеціально уповноваженими на 
те органами держави та лише у випадках відповідності до 
закону [1, с.106]. Такими повноваженнями наразі наділена 
Національна поліція України в рамках застосування полі-
цейських заходів. 

 Завданнями Національної поліції на сучасному етапі 
реформування держави взагалі та її правоохоронної систе-
ми зокрема є надання поліцейських послуг у сферах: забез-
печення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод 
людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії 
злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг з 
допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних 
причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують 
такої допомоги. 

 Поліцейський захід – це дія або комплекс дій превен-
тивного або примусового характеру, що обмежує певні пра-
ва і свободи людини та застосовується поліцейськими відпо-
відно до закону про забезпечення використання покладених 
на поліцію повноважень. 

 Слід зауважити, що поліцейський захід застосовуєть-
ся виключно для виконання повноважень поліції і має бути 
законним, необхідним, пропорційним і ефективним. Полі-
цейські заходи використовують у публічному управлінні для 
охорони суспільних відносин, що виникають у окремих 
сферах публічної діяльності, а механізм правового регулю-
вання застосування поліцейських заходів встановлює підс-
тави й порядок застосування відповідних превентивних або 
примусових заходів. Порядок застосування превентивних та 
примусових заходів здебільшого регулюють норми адмініст-
ративного права, що включають норми законодавства або 
адміністративно-правові норми актів виконавчих органів. 

 До видів поліцейських заходів можна віднести: пре-
вентивні поліцейські заходи, поліцейські заходи примусу та 
заходи забезпечення провадження у справах про адмініст-
ративні правопорушення, що закріплені статтею 260 Кодек-
су про адміністративні правопорушення. 
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 Стаття 31 Закону України «Про Національну полі-
цію» закріплює превентивні поліцейські заходи до яких від-
носяться: перевірка документів особи; опитування особи; 
поверхнева перевірка і огляд; зупинення транспортного за-
собу; вимога залишити місце і обмеження доступу до визна-
ченої території; обмеження пересування особи, транспорт-
ного засобу або фактичного володіння річчю; проникнення 
до житла чи іншого володіння особи; перевірка дотримання 
вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ; засто-
сування технічних приладів і технічних засобів, що мають 
функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кі-
нозйомки, відеозапису; перевірка дотримання обмежень, 
установлених законом, стосовно осіб, які перебувають під 
адміністративним наглядом, та інших категорій осіб; полі-
цейське піклування [2]. 

 Стаття 42 Закону України «Про Національну полі-
цію» закріплює, що поліція під час виконання повноважень, 
уповноважена застосовувати такі заходи примусу: фізичний 
вплив (сила); застосування спеціальних засобів; застосуван-
ня вогнепальної зброї [2]. 

 Стаття 260 Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення формулює, що з метою припинення адмініст-
ративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впли-
ву, допускається адміністративне затримання особи, особис-
тий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів,  у 
тому числі посвідчення водія, тимчасове затримання транс-
портного засобу, відсторонення водіїв від керування транспо-
ртними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд 
на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, а 
також щодо перебування під впливом лікарських препаратів, 
що знижують їх увагу та швидкість реакції [3]. 

 За визначенням права людини – це формально-
визначені, юридично гарантовані можливості користувати-
ся соціальними благами, офіційна міра можливості поведін-
ки людини в державно-організованому суспільстві. В основі 
поваги прав людини лежать основи конституціоналізму, 
тобто влада діє на підставі закону і в межах закону, а також 
правової, соціальної і демократичної держави, які забезпе-
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чують втілення поваги гідності і захисту прав кожного чле-
на суспільства. 

 Оскільки поліцейські заходи можуть застосовуватись 
як  до законослухняних громадян та і до правопорушників, 
обмеження особистої свободи за умови помилки у правоза-
стосуванні, може мати місце. Слід відмітити, що встанов-
лення обмежень прав і свобод людей, що можливі при за-
стосуванні поліцейських заходів, повинно бути пропорцій-
ним цінностям правової держави, що захищається як Осно-
вним законом, так і іншими законам держави. Такі обме-
ження повинні враховувати необхідний баланс інтересів 
особистості, суспільства і держави. 

 У зв’язку з цим, зміцнення законності в діяльності 
поліцейських вимагає забезпечення, перш за все послідов-
ної відомчої нормотворчості, адже процедурна форма пра-
возастосування регламентується як законами, так і підза-
конними актами [1, с.109]. При застосуванні поліцейських 
заходів важливо розуміти, що права людини представляють 
собою імперативний стандарт, адже отримуючи закріплення 
у правових нормах, що чітко прописують можливі варіанти 
поведінки поліцейських, права людини стають правилом, 
формально визначеним, обов’язковим для всіх, гарантова-
ним відповідними механізмами забезпечення і процедурами 
захисту. 
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УКРАЇНИ «ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ») 

В продовж усього історичного розвитку органи кримі-
нальної юстиції намагалися надати суспільству найбільш 
оптимальні послуги щодо виявлення, викриття та протидії 
злочинності. Зі здобуттям незалежності, в українському су-
спільстві відбувався кардинальна переоцінка значення та 
співвідношення таких категорій як «людина», «держава», 
«право». В рамках вітчизняного державотворення людина, її 
права та свободи визнаються вищою цінністю про що свід-
чить ст. 3 Конституції України, відповідно до якої людина, її 
життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, більш 
того, Основний закон України закріплює утвердження прав 
і свобод людини основним обов’язком держави.  

Важливою подією в механізмі забезпечення прав і сво-
бод людини стало прийняття Закону України «Про націона-
льну поліцію», у якому на ідеологічному рівні відбилося ро-
зуміння реалізації таких правових категорій, як принцип 
верховенства права, принцип законності та дотримання 
прав і свобод у сфері правоохоронної діяльності під час ви-
конання завдань, покладених на правоохоронні органи. 

Поряд з тим, незважаючи на низку прогресивних по-
ложень у сфері гарантій конституційних прав і свобод, за-
пропонованих Законом України «Про національну поліцію», 
деякі новели запроваджені в рамках реформи органів внут-
рішніх справ (далі – ЗУ «Про НП»), являють собою проблем-
не поле, на якому присутні питання принципового характе-
ру, зокрема, закріплення у ч. 1 ст. 32 ЗУ «Про НП» підстав 
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необхідних для реалізації поліцейським права на перевірку 
документів. 

Так зокрема, виходячи з п. 2 ч. 1 ст. 32 ЗУ «Про НП», 
поліцейський має право вимагати в особи пред’явлення нею 
документів, що посвідчують особу, та/або документів, що 
підтверджують відповідне право особи, у таких випадку, 
якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила 
або має намір вчинити правопорушення.  

З вище викладеного можна зробити висновок, що за-
конодавець у п. 2 ч. 1 ст. 32 ЗУ «Про НП» закріплює дві підс-
тави застосування перевірки документів як превентивного 
заходу: по-перше, це факт вчинення особою правопорушен-
ня і по-друге – наявність наміру вчинити правопорушення. 
Аналізуючи другу підставу, варто зауважити, що закон ви-
користовує термін «намір», проте даний термін, на наш пог-
ляд, дещо не коректний.  

Так, З. Фрейд під поняттям «намір» розуміє імпульс до 
дії, яка вже була схвалена, але виконання якої відсунуто до 
відомого моменту. Т. М. Малкова, вважає, що намір за своєю 
суттю ― це мотиваційна настанова, потенційний мотив. В 
такому випадку варто підкреслити, що дана категорія може 
носити як прихований характер, так і виражений у певній 
формі (письмово усно і т. д.). 

При цьому цей «імпульс» чи «потенційний мотив» ви-
ражений у свідомості людини, ЗУ «Про НП» розглядає без 
фактичної реалізації задуманого. Однак необхідно відміти-
ти, що сучасна правова наука і взагалі право як сукупність 
правових норм не оперують поняттям «намір». Неоднакове 
застосування термінології у нормативно-правових актах 
призводить до правових колізій та неоднакового застосу-
вання правових норм у практичній діяльності.  

Якщо проаналізувати положення Кримінального ко-
дексу України та Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення, можна зробити висновок, що законодавець в 
даному випадку використовує категорію «умисел» як форму 
вини. При чому форма вини це основна ознака суб’єктивної 
сторони будь-якого складу правопорушення, і застосування 
поняття «намір» не охоплюється складом правопорушення.  
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Другу, проблемне питання постає, стосовно обсягу, що 
охоплюється поняттям «намір». Законодавець не уточнює: 
поняття «намір» охоплює тільки виявлення умислу на вчи-
нення правопорушення чи і безпосередньо готування або 
замах на скоєння правопорушення?  

Таким чином, підсумовуючи викладене, зазначимо, що 
незважаючи на свою прогресивність у сфері захисту прав і 
свобод людини  Закон України «Про національну поліцію», 
носить вельми проблемний характер, і потребує вдоскона-
лення понятійно-правового аспекту. В рамках вище сказа-
ного пропонуємо викласти п. 2 ч. 1 ст. 32 Закон України 
«Про національну поліцію» в наступній редакції: поліцейсь-
кий має право вимагати в особи пред’явлення нею докумен-
тів, що посвідчують особу, та/або документів, що підтвер-
джують відповідне право особи, у таких випадку, якщо існує 
достатньо підстав вважати, що особа готується, здійснила 
замах або вчинила правопорушення чи виявила умисел вчи-
нити правопорушення». 
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ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ З 
НАСЕЛЕННЯМ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА ЯК ВАЖЛИВИЙ 

НАПРЯМОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ В КРАЇНІ 

Зміни в сучасному українському соціумі, його еконо-
мічній і політичній сферах закономірно впливають на про-
цес формування нових взаємовідносин між державою, її ін-
ституціями та громадянським суспільством. Це стосується й 
такого державного інституту, як органи внутрішніх справ і 
поліції зокрема.  

Новелою прийнятого 02 липня 2015 року Закону Укра-
їни «Про Національну поліцію» є визначення на державно-
му рівні необхідності встановлення виключно партнерських 
засад взаємодії поліції і населення [1, Ст. 10]. Важливість ін-
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ституту партнерства зумовлена насамперед тими функція-
ми, які поліція виконує у суспільному житті, їх значущістю, 
а також тим, що поліцейська діяльність здійснюється в реа-
льному соціальному просторі у безпосередньому контакті з 
громадянами. Щодня поліцейський вирішує складні профе-
сійні завдання, розв’язує непрості ситуації та конфлікти й 
не має права помилятися. Адже Закон визначає Національ-
ну поліцію як «орган виконавчої влади, який служить суспі-
льству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, 
протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і по-
рядку [1]». За таких умов, виправдовуючи соціальне призна-
чення поліції як сервісної служби,  персонал поліції першо-
чергово має орієнтуватися на реалізацію стратегії 
Community Policing – «партнерство заради спокою» (страте-
гії, апробованої в країнах англосаксонської правової систе-
ми), а також виявленні інноваційних форм діяльності полі-
ції щодо формування безпечного суспільного простору [2]. 

Фактично, діяльність Національної поліції здійсню-
ється в тісній співпраці з населенням, територіальними 
громадами і інститутами громадянського суспільства на за-
садах партнерства і спрямована на вирішення їхніх потреб. 
Вочевидь, оптимізація роботи національної поліції України, 
що ґрунтується на плідній співпраці з населенням, є актуа-
льною проблемою. Узагальнено основоположну ідею парт-
нерства поліції з населенням можна визначити таким чи-
ном: «усвідомлення поліцією необхідності урахування думки 
і побажань громадськості при визначенні та оцінці своєї ро-
боти, співпраця з населенням з метою виявлення і вирішен-
ня місцевих проблем, і яка має бути зорієнтована на преве-
нцію правопорушень [3, с. 602]». Іншими словами, населення 
має сприйматися як партнер поліції і повноправний учасник 
діяльності з покращання роботи поліції. Ефективність дія-
льності органів поліції, рівень професійної компетентності 
поліцейських впливають на громадську думку про роботу 
поліції загалом. Адже у законі прописано, що рівень довіри 
населення до поліції є основним критерієм оцінки ефектив-
ності діяльності органів і підрозділів поліції. Отже, Страте-
гія «партнерство заради спокою» розрахована на усвідом-
лення поліцейськими необхідності налагодження взаємодії з 
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населенням, ґрунтованої на двох основних пріоритетах: кон-
сультації – вивчення думки населення з метою подальшої 
оцінки ефективності поліцейської діяльності, обов’язкове 
урахування потреб територіальних громад; співробітництва 
– співпраця заради досягнення спільних цілей по досягнен-
ню правопорядку в країні. У першому напрямку, зокрема, 
розділ «Громадський контроль Національної поліції» перед-
бачає: звіт про поліцейську діяльність; прийняття резолюції 
недовіри керівникам органів поліції; взаємодію між керів-
никами територіальних органів поліції і представниками 
органів місцевого самоврядування [1]. Щодо реалізації дру-
гого пріоритету поліції треба: перейти від декларацій щодо 
налагодження партнерських стосунків із населенням до ре-
альних кроків у цьому напрямі, утілювати в повсякденній 
діяльності принцип «Людина – понад усе»; постійно підви-
щувати свій професійний і культурний рівень, поширювати 
світогляд, формувати повагу до поліцейського всіма засоба-
ми (рівень спілкування з громадянами, чесність, професійні 
навички, охайний зовнішній вигляд тощо); зміцнювати вза-
ємодію з органами місцевого самоврядування; своїми діями 
активно здобувати підтримку широких верств населення, 
повернути загальну повагу до поліції; широко інформувати 
громадськість і засоби масової інформації про роботу полі-
ції, активно залучати громадян та громадські об’єднання до 
профілактики правопорушень, всебічно сприяти журналіс-
там у виконанні їх місії об’єктивного висвітлення подій. 

Дослідження поліцейської практики свідчать, що сьо-
годні процес взаємодії працівників поліції та населення 
(громадських об’єднань) позитивно впливає на поліцейську 
діяльність, з одного боку, й формування позитивного іміджу 
в очах населення – з другого [4, с. 6]. Слід констатувати, що 
до цього часу розвиток співробітництва з громадянами від-
бувався спонтанно, без належної організації і системного 
підходу. Заходи щодо залучення громадськості до правоохо-
ронного процесу проводилися, як правило, внаслідок гучних 
і резонансних подій із масштабними негативними наслідка-
ми для суспільного життя. Позитивним прикладом партнер-
ства поліції (насамперед поліцейських патрульної поліції) і 
громадськості є спільна діяльність з громадськими форму-
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ваннями, які вже тривалий час функціонують на підставі 
Закону України «Про участь громадян в охороні громадсь-
кого порядку і державного кордону» [5, с. 88-90]. Спектр за-
ходів, які в тісній взаємодії з працівниками поліції викону-
ють сучасні дружинники, досить широкий: патрулювання 
житлових масивів і селищ; участь у розшуку зниклих безві-
сти; участь у розшуку та затриманні підозрюваних у скоєнні 
злочину; спільне проведення профілактичних, просвітниць-
ких, виховних заходів серед різних категорій населення; ро-
бота з особами та підлітками з «групи ризику»; робота з же-
ртвами насильства, у тому числі насильства в сім’ї, тощо.  
На жаль, таких позитивних прикладів іще не так багато – 
бракує досвіду й громадської самосвідомості. Неабиякий ін-
терес становить зарубіжний досвід участі громадськості в 
правоохоронній та правозахисній діяльності та його адапта-
ція в Україні [3, с.603-604]. Тому в умовах сьогодення взаємо-
дія поліції з громадськими формуваннями повинна плану-
ватися і формуватися на ефективній науково обґрунтованій 
управлінській основі. Відповідно, оптимізація взаємодії по-
ліції з громадськими інституціями та населенням у контекс-
ті правоохоронної діяльності має основну мету – надати но-
вого  імпульсу вітчизняним формам співпраці, що існували 
раніше, та запровадити перевірений часом зарубіжний дос-
від участі громадськості в правоохоронній та правозахисній 
діяльності.  

Таким чином, поглиблення партнерської взаємодії по-
ліції і громадськості є могутнім чинником розбудови правової 
держави і ствердження громадянського суспільства. Напря-
мками покращення цього соціально-правового інституту є: 

1. Закріплення у тексті Закону України «Про Націо-
нальну поліцію» визначення поняття, змісту та форм парт-
нерства поліції і населення.  

2. Розвиток нових форм взаємодії поліції із громадя-
нами. Зокрема, своєрідною формою партнерської співпраці 
є проведення «громадських консультацій», що сприяє кра-
щому поінформуванню суспільства щодо пріоритетів полі-
цейської діяльності та формування громадської думки щодо 
актуальних проблем у правоохоронній сфері. Розуміючи 
виключну значущість «громадських консультацій» у нала-
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годженні контактів з населенням поліція зможе ефективно 
виконувати правоохоронні завдання. Крім того, це важли-
вий канал отримання достовірної інформації щодо очіку-
вань громадян та існуючих на місцевому рівні загроз для пу-
блічної безпеки або ж окремих випадків порушення «миру 
та спокою» на рівні громади (агресивна поведінка молоді, 
порушення норм суспільної моралі, споживання алкоголю в 
публічних місцях, інші події, важливі для безпеки грома-
дян). 

3. Покращення стану комунікативної та загальної ку-
льтури поліції. 

4. Активна співпраця з представниками засобів масо-
вої інформації, у тому числі з метою об’єктивного інформу-
вання населення про діяльність поліції. 

5. Постійне формування і підтримання позитивного 
зовнішнього та внутрішнього іміджу (з урахуванням міжна-
родного досвіду) органів поліції шляхом підвищення рівня 
професійної компетентності поліцейських, покращення ре-
зультатів їх діяльності. 

6. Забезпечення безпосереднього діалогу між поліцією 
і населенням під час особистих зустрічей громадян із керів-
никами Національної поліції, найкращими поліцейськими, 
які забезпечують правопорядок на конкретній території. 

7. Проведення активної профілактичної, виховної, 
просвітницької роботи серед різних верств населення з метою 
запобігання правопорушенням, формування в різних катего-
рій громадян відчуття особистої причетності до правового 
порядку в суспільстві, підвищення рівня правосвідомості 
суспільства. 

8. Залучення найактивніших громадян до співпраці та 
стимулювання їх допомоги поліції у виконання конкретних 
правоохоронних завдань. 
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ВИКОРИСАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ  
У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ 

Ефективність боротьби зі злочинністю визначається рі-
внем організації оперативної, слідчої, профілактичної роботи, 
що проводиться органами внутрішніх справ. У свою чергу, ре-
зультати цієї роботи залежать від якості інформаційної  підт-
римки, оскільки основні зусилля практичних працівників у 
розслідуванні, розкритті та запобіганні злочинів так чи інакше 
пов'язані з одержанням необхідної інформації, саме  ці  функ-
ції і  покликані забезпечити система інформаційного забезпе-
чення органів внутрішніх справ, яка підтримує в Нині значний 
обсяг інформації. До складу системи входять близько 6 тисяч 
міськрайорганів, 109 інформаційних центрів міністерств та 
управлінь, 60 інформаційних підрозділів управлінь внутрішніх 
справ на транспорті, а також велика кількість підприємств та 
установ. 

Для повного, всебічного і об’єктивного виконання 
обов’язків, які стоять перед поліцейськими необхідно вико-
ристовувати інформаційні бази даних. 

База даних - це сукупність взаємозв'язаних даних, що 
зберігаються разом.   

На даний час існують такі інформаційні бази даних у 
діяльності поліції: 
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1) «Аркан» — інтегрована міжвідомча автоматизована 
система обміну інформацією з питань контролю осіб, транс-
портних засобів та вантажів, які перетинають державний 
кордон. Яка складається з інтегрованої інформаційно-
телекомунікаційна система «Гарт-1», Банк даних-13 (банк 
даних викрадених транспортних засобів) та «Відомості про 
осіб, які перетнули державний кордон України»;  

2) Державний реєстр фізичних осіб — платників по-

датків (скорочено ДРФОПП або ДРФО) — автоматизова-
ний банк даних, створений для забезпечення єдиного дер-
жавного обліку фізичних осіб, які зобов'язані сплачувати 
податки, збори, інші обов'язкові платежі до бюджетів та 
внески до державних цільових фондів у порядку і на умовах, 
що визначаються законодавчими актами України; 

3)  «СКОРПІОН» - інформаційна аналітично-
пошукова система. Головне управління по боротьбі з органі-
зованою злочинністю; 

4) Єдиний інтегрований інформаційно-аналітичний 

центр на базі інформаційних ресурсів Мінфіну, Державної 
податкової адміністрації, Держмитслужби, Державного каз-
начейства, Мінекономіки, МВС, Національного банку; 

5) «І-24/7» - інформаційно-пошукова система . Вико-
ристовується Інтерполом та Національним центральним 
бюро Інтерполу; 

6) «Армор» - інтегрована інформаційно-пошукова си-
стема. Органи та підрозділи міністерства внутрішніх справ 
України; 

7) «Сова» - інформаційно-аналітична система  Інфор-
маційний центр управління міністерства внутрішніх справ 
України в Луганській області. Видану інформацію оформ-
лено у вигляді довідки-досьє із включенням у її склад розго-
рнутої схеми зв'язків фігуранта (кримінальних, родинних, 
ділових, співкамерників, через телефонні розмови тощо); 

8) «АРГУС» - спеціалізована біометрична система. 
Банк фотозображень, Інформаційні технології у боротьбі зі 
злочинністю;  

9) «Біженець» - автоматична інформаційна система.  
Міграційні служби взаємний електронний обмін інформаці-
єю, в тому числі щодо дактилоскопії осіб, які звернулися за 
отриманням притулку, та біженців; 
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10)  «Єдиний реєстр досудових розслідувань 

(ЄРДР)» — це створена за допомогою автоматизованої сис-
теми електронна база даних, відповідно до якої здійснюєть-
ся збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення 
даних про кримінальні правопорушення та хід досудового 
розслідування у кримінальних провадженнях; 

11) «Державна інформаційна система реєстраційного 
обліку фізичних осіб та їх документування»; 

12) «Державний реєстр актів цивільного стану громадян»; 
13) «Автоматизовані системи управління «Експрес-2», 

«Експрес-УЗ» (Південна-Західна залізниця), «Експрес-УЗМ» 
(Львівська залізниця), від 2006 р. Єдина автоматизована систе-
ма керування пасажирськими перевезеннями (АСК ПП УЗ)»; 

14) «Інтегрований національний банк даних (ІНБД) про 
транспортні засоби»; 

15) «Автоматизовані інформаційно-пошукові системи»; 
16) «Єдиний реєстр досудових розслідувань»; 
17) «Реєстри Міністерства юстиції України». 
Таким чином, поліція здійснює інформаційно-

аналітичну діяльність виключно для реалізації своїх повно-
важень. Формує бази даних, що входять до єдиної інформа-
ційної системи Міністерства внутрішніх справ України. Ко-
ристується базами даних Міністерства внутрішніх справ 
України та інших органів державної влади.  
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РОЛЬ КЕРІВНИКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

Здатність керувати вважається «восьмим чудом світу», 
її простіше відчувати і осмислити, ніж сформулювати і за-
стосувати. У всьому світі найефективніші керівники, як у 
бізнесі, так і в урядових структурах, визнають існуючий па-
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радокс: управління починається з лідера, але лідер у ньому 
другорядний. Керівник це особа яка має владні повнова-
ження та користується можливістю застосування певних 
важелів впливу на підлеглих, він являється центральною 
постаттю у колективі правоохоронних органів. Насправді 
потреба у керівництві виникає одразу після початку буд-
якої колективної праці. На керівника завжди покладаються 
обов’язок виробляти стратегію управління, консолідувати 
зусилля своїх підлеглих на розв’язання найважливіших за-
вдань управління, використовуючи при цьому не лише свою 
владу, а й уміння налагоджувати ефективну взаємодію все-
редині керованого підрозділу та з кожним окремим праців-
ником. Духовна сторона керівництва важлива не менше, 
ніж технічні прийоми управління, адже якість здійснення 
керівником управління персоналом в правоохоронних орга-
нах має вплив на всі стосунки в колективі.  

Основоположним принципом керівника правоохорон-
ного органу при управлінні персоналом є індивідуальний 
підхід до кожного працівника. Організація та управління 
системою неофіційних стосунків часто здійснюється через 
лідерство. У контексті управління поняття лідерство - це 
здатність впливати на окремі особистості та групи, спрямо-
вуючи їх зусилля на досягнення цілей організації. Хоча бі-
льшість науковців вважає, що лідерство виникає переважно 
в структурі неформальної організації, воно має важливе 
значення для функціонування системи в цілому.  

Питанням розроблення психодіагностичної моделі ке-
рівника, у тому числі правоохоронних органів, присвячені 
роботи О. М. Бандурки, Я. Ю. Кондратьєва, Н. П. Матюхіної, 
Т. С. Кілбоурна тощо. Аналіз наукових досліджень зазначе-
них авторів дозволило визначити поняття «психодіагности-
чної моделї управлінця правоохоронними органами», яка 
являє собою систему ієрархічно взаємопов’язаних відносно 
стійких психологічних якостей співробітника, найбільш ва-
жливих і діагностично достатніх для прогнозування успіхів 
у службовій діяльності [1]. 

Усталеною є точка зору, згідно з якою колектив функ-
ціонує більш ефективно, якщо його керівник є одночасно і 
лідером. Таке поєднання дає можливість керівнику не тіль-
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ки формально, за наказом, але й фактично очолювати коле-
ктив, враховувати і найбільш повно виражати його суспіль-
но значущі цілі та інтереси, створювати в підпорядкованому 
підрозділі сприятливий соціально-психологічний клімат і 
моральну атмосферу, підтримувати зі своїми підлеглими 
конструктивні та творчі стосунки. Ефективність роботи ке-
рівника залежить від того, наскільки керівник співпрацює з 
іншими лідерами в колективі і чи вони підтримують його. 
Одне із визначень терміна «керівництво» тлумачить його як 
уміння залучати лідерів, в тому числі «неформальних», до 
сумісної діяльності, підтримувати та координувати їхню ро-
боту [2]. 

Авторитет керівника припускає творчу спрямованість 
мислення і самостійність вчинків. Підопічним завжди імпо-
нує керівник, який уміє виробити, висловити і відстояти 
свою думку і відповідати за дії підлеглих. Саме на цей ас-
пект управління звертав увагу В. І. Ленін, коли говорив, що 
політичний керівник відповідає не тільки за те, як він керує, 
але і за те, що роблять керовані ним. Цього він іноді не знає, 
цього він часто не хоче, але відповідальність лягає на нього. 
Керівник повинен не тільки володіти якостями творчого 
стилю мислення і самостійності вчинків, але і вміло прояв-
ляти їх. 

Вищевказані положення безпосередньо стосуються 
керівників правоохоронних органів різного рівня. Посадові 
обов’язки керівника, його владні повноваження - це меха-
нізм, який забезпечує управління персоналом, тільки на зо-
внішньому рівні. Вони регулюють діяльність керівника, під-
креслюють його статус та виконують деякі інші функції. Ра-
зом із тим украй потрібним і значущим є вплив внутрішніх 
механізмів управління персоналом. Серед них перш за все 
треба відзначити: авторитет керівника; явище лідерства; 
вміння працювати в команді. Коли вказані механізми поєд-
нуються і стають єдиним цілим, це свідчить про високий рі-
вень управлінської культури керівника поліції України. 

Професійні знання керівника, його вміння та навички, 
особисті якості, особливості поведінки знаходять своє відо-
браження у стилі управління. Під стилем управління розу-
міють особливості взаємодії керівника з підлеглими, сукуп-
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ність прийомів та засобів, що використовуються керівником 
в процесі управління. Якщо керівник намагається досягти 
максимальної ефективності своєї роботи та отримати від 
підлеглих найбільшої віддачі, то він має навчитися викорис-
товувати різні стилі та методи управління, враховуючи ко-
жну конкретну ситуацію. При цьому керівник завжди має 
враховувати індивідуальні якості своїх підлеглих, що зумов-
люється різним рівнем підготовки, освіти, життєвим досві-
дом, типом особистості та іншими факторами. 

Особливу увагу начальник повинен приділяти вивчен-
ню індивідуальних якостей підлеглих, додержанню статут-
них відносин між ними, згуртуванню колективу, вчасному 
встановленню причин проступків підлеглих і запобіганню 
їм, створенню обстановки нетерпимого ставлення до пору-
шників дисципліни. При цьому він зобов’язаний всіляко ви-
користовувати силу громадського впливу колективу [3]. Ви-
користання стилів управління має бути гнучким, обґрунто-
ваним, виваженим та повинно сприяти зацікавленості пра-
цівників у покращенні результатів своєї діяльності. Постій-
не вдосконалення різних стилів та методів управління до-
зволить керівнику правоохоронного органу більш ефектив-
но організувати роботу своїх підлеглих, мотивувати їх пра-
цю та добитися від кожного працівника максимально проду-
ктивної роботи та чіткого і неухильного виконання постав-
лених завдань [2]. В свою чергу ефективність стилю керів-
ництва визначається не тільки кінцевими результатами дія-
льності системи, але - не меншою мірою - і способами їх до-
сягнення. Стиль цей може бути правильно оцінений тільки в 
контексті суспільних відносин, оскільки він формується під 
впливом ідейно-політичних, соціально-економічних і етич-
но-психологічних чинників, обумовлених соціальною приро-
дою суспільства. Будучи втілені переважно в нормативних 
актах, вони виражають фундаментальні вимоги до діяльно-
сті керівника, фіксуючи тим самим межі його волевиявлен-
ня. Головним чином впливають на формування стилю віко-
вий і статевий склад колективу, загальноосвітній рівень і 
рівень кваліфікації його працівників, звичаї і традиції, що 
їм імпонують. От чому істотного значення для затверджен-
ня необхідного стилю роботи і забезпечення високоефекти-
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вної управлінської діяльності набувають особисті якості ке-
рівника. Якби стиль керівництва у всіх управлінських сис-
темах вдалося підняти до рівня тих, де він реалізується у 
своїх найрезультативніших формах, то це привело б до по-
мітного підвищення ефективності управлінської діяльності, 
а внаслідок цього - і всього процесу управління. У такому ра-
курсі активне узагальнення і поширення стилю, властивого 
досвідченим керівникам, набуває неоціненного значення. 

На підставі зазначеного деякі автори визначають різ-
номанітні бажані особистісні якості і риси управлінця в 
правоохоронних органах. Так, дослідники виділяють низку 
позитивних особистісних якостей, які повинні бути прита-
манні керівнику правоохоронних органів: пластичність і 
гнучкість, терпимість, комунікабельність, доброзичливість, 
впевненість у собі, реалістичність і практичність, емоційна 
стабільність, готовність ризикувати і брати на себе відпові-
дальність. Вимоги до керівників на різних рівнях управлін-
ня не однакові. Так, О. М. Бандурка вважає, що на рівні під-
розділу більшою мірою цінуються такі якості, як оператив-
ність, рішучість, комунікабельність, сміливість, а на рівні 
начальника управління на перше місце висуваються органі-
заторські здібності, широта мислення, вміння проявляти 
творчий і науковий підхід до роботи, глибина аналізу та оці-
нювання інформації, комплексний підхід у розробленні і 
прийнятті управлінських рішень тощо [1]. 

Відзначають важливість інших рис, таких, наприклад, 
як: професійна спостережливість; уміння диференційовано 
оцінювати суперечливу інформацію та приймати обґрунто-
вані управлінські рішення; здатність до швидкодії в умовах 
дефіциту часу; здатність знаходити доцільну форму спілку-
вання залежно від психологічного стану та індивідуальних 
особливостей співрозмовника; уміння встановлювати кон-
такт із різними категоріями осіб, здійснювати інформацій-
ний обмін та проводити переговори; здатність брати на себе 
відповідальність; врівноваженість та самовладання в екст-
ремальних ситуаціях; здатність до саморегуляції та самоко-
нтролю; сміливість, принциповість; здатність самокритично 
оцінювати результати службової діяльності підрозділу; 
уміння визначати головні та невідкладні завдання при орга-
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нізації службової діяльності підрозділу; здатність адекватно 
впливати на особовий склад методами заохочення та пока-
рання; співчутливість, обізнаність із проблемами підлеглих; 
здатність до сприйняття думки підлеглих; почуття справед-
ливості тощо. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що всі 
зусилля щодо організації управління можуть бути зведені 
нанівець, якщо керівник не володіє авторитетом, і, навпаки, 
найнесприятливіші об’єктивні умови можуть бути подолані, 
якщо керівництво здійснюється особою з беззастережним 
авторитетом серед підлеглих. Завдання керівника в тому, 
щоб стати центром енергії і змін в колективі весь той час що 
він знаходиться під його керівництвом.  
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