
Пріоритетні напрями діяльності Національної поліції  
України. Харків, 2018 

134 

Таким чином, посадові особи державних органів, котрі 
виявили відповідні ознаки у осіб, що можуть бути потенцій-
ними жертвами торгівлі людьми повинні вжити заходів 
щодо подальшого попередження або розкриття злочинів у 
вищевказаній сфері. 
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ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Підвищення ролі і значення права, його панування, по-
літичний та ідеологічний плюралізм, забезпечення прав лю-
дини є нерозривними складовими демократії. Очевидним є 
те, що не може бути демократії без поваги до прав людини. 
Разом з тим, сьогоднішній соціально-економічний стан кра-
їни ускладнює повномасштабне формування демократич-
них інститутів. Вочевидь, захист і забезпечення прав лю-
дини є одним з ключових чинників ефективного розв’я-
зання складних завдань перехідного періоду, створення га-
рантій демократичного розвитку. У цій ситуації особливого 
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значення набуває правоохоронна діяльність держави. Вра-
ховуючи зазначене, метою даної наукової статті є визна-
чення теоретичних аспектів правоохоронної діяльності зага-
лом, а саме надання визначення поняттю «правоохоронна 
діяльність», виокремлення мети, завдань і характерних оз-
нак цього виду діяльності, а також дослідження нормати-
вно-правової бази, що регламентує безпосередньо правоохо-
ронну діяльність органів внутрішніх справ України. Окремі 
теоретико-правові аспекти правоохоронної діяльності ОВС 
України досліджувались у працях М. І. Ануфрієва, О. М. Бан-
дурки, М. В. Білоконя, В. С. Венедіктова, І. П. Голосніченка, 
Я. Ю. Кондратьєва, О. П. Корєнєва, Ю. Ф. Кравченка,  
О. І. Остапенка, В. М. Плішкіна, В. П. Петкова, Г. А. Тума-
нова, О. В. Плетньова, О. М. Шмакова та ін.  

Конституція України в ст. 1 проголошує Україну право-
вою державою, в якій одним з головних завдань є створення 
реального та діючого механізму захисту прав, свобод і охо-
ронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб . 
Центральне місце у сфері правового захисту в державі посі-
дають правоохоронні органи. У правовій літературі серед 
плюралізму поглядів учених на визначення поняття «право-
охоронна діяльність» можна виокремити переважну біль-
шість науковців, на думку яких правоохоронна діяльність є 
різновидом державної діяльності, яка здійснюється з метою 
охорони права спеціально уповноваженими державними 
органами шляхом застосування юридичних заходів впливу 
в точній відповідності з законом і за неухильного дотри-
мання встановленого порядку. Варто зауважити, що мета 
такого виду діяльності вже передбачається в наведеному 
визначенні, а саме охорона та захист прав, свобод і закон-
них інтересів людини й громадянина України від протипра-
вних посягань. Відповідно до зазначеної мети можна виок-
ремити наступні завдання правоохоронної діяльності: – за-
хист встановленого Конституцією України суспільного ладу 
держави; – захист прав і законних інтересів громадян, під-
приємств, організацій, установ, суб’єктів усіх форм власно-
сті; – захист суверенітету та територіальної цілісності Укра-
їни; – захист прав і свобод людини, її життя, здоров’я, честі, 
гідності, недоторканності та безпеки. Через те, що держава 
зобов’язує всі державні органи, установи, посадових осіб по-
важати й дотримуватися законних прав і свобод громадян 
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України, це дозволяє розглядати правоохоронну діяльність в 
широкому та вузькому розумінні.  

Так, у широкому розумінні під правоохоронною діяльні-
стю слід розуміти діяльність всіх державних органів (зако-
нодавчої, виконавчої та судової влади), що забезпечують до-
тримання прав і свобод громадян, їх реалізацію, законність 
і правопорядок . Забезпечуючи режим законності, реаліза-
цію прав своїх громадян, відстоюючи законні інтереси дер-
жави, вони тим самим опосередковано беруть участь у пра-
воохоронній діяльності, тобто сприяють охороні права від 
порушень. Відзначимо, що це важливий, але не єдиний ас-
пект правоохоронної діяльності більшості державних орга-
нів. На першому плані в них виступають інші завдання – 
господарські, культурні, соціальні, для вирішення яких вони 
створюються. Слід відзначити, що деякі правоохоронні фу-
нкції вони виконують разом зі здійсненням своїх основних 
завдань. У вузькому розумінні правоохоронна діяльність яв-
ляю собою діяльність спеціально уповноваженого (компете-
нтного) органу щодо забезпечення законності й правопоря-
дку, який існує тільки для виконання таких завдань, як ви-
явлення, припинення та попередження правопорушень, за-
стосування різних санкцій до правопорушників і реалізація 
заходів впливу (покарання). Надаючи характеристику тео-
ретичним аспектам правоохоронної діяльності, не можна не 
зупинитися на її специфічних ознаках. Так, по-перше, така 
діяльність реалізується в певному порядку, встановленому 
законом: контроль за дотриманням прав і свобод громадян 
і організацій, попередження, припинення й виявлення по-
рушень цих прав, вжиття заходів до усунення порушень та 
їх наслідків, застосування до винних заходів впливу. По-
друге, така діяльність може здійснюватися не будь-яким 
способом, а лише за допомогою застосування юридичних за-
ходів впливу. До них прийнято відносити примусові заходи 
й стягнення, регламентовані законом. Наприклад, під час 
кримінального провадження таким державним примусом є 
заходи процесуального примусу (затримання підозрюва-
ного, особистий обшук підозрюваного, особиста порука та 
ін.). По-третє, атрибутивною ознакою правоохоронної діяль-
ності є встановлений законом вичерпний характер застосову-
ваних у процесі її здійснення юридичних заходів впливу, 
тобто вони повинні відповідати приписам закону. Наприклад, 
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Кримінальним кодексом України встановлено обов’язковий 
для суду перелік видів покарань, розташованих у певному 
порядку з урахуванням їх характеру та порівняльної тяжко-
сті (від менш суворого до більш суворого) . По-четверте, пра-
воохоронна діяльність реалізується у встановленому зако-
ном порядку з дотриманням певної процедури. Рішення про 
застосування чи незастосування юридичних заходів впливу 
приймаються за встановленими законом правилами, дотри-
мання яких є обов’язковим. Наслідком порушення цих пра-
вил може бути визнання прийнятого рішення незаконним 
чи недійсним. Так, наприклад, порушення встановлених 
чинним Кримінальним процесуальним кодексом України 
правил розгляду кримінальної провадження в суді є підста-
вою для скасування вироку. По-п’яте, правоохоронній дія-
льності притаманна така істотна ознака, як обов’язковість 
рішень і дій правоохоронних органів, їх посадових осіб, 
прийнятих у межах їх компетенції та відповідно до закону, 
для громадян, органів і організацій, яким вони адресовані; 
можливість безперешкодно оскаржити ці рішення у встано-
вленому законом порядку, зокрема й у суді, а також встано-
влена законом відповідальність посадових осіб правоохо-
ронних органів за шкоду, заподіяну громадянам або органі-
заціям своїми неправомірними діями, і компенсація завда-
ної шкоди. Важливою ознакою правоохоронної діяльності є 
й те, що її реалізація покладається насамперед на спеціа-
льно уповноважені державні органи – правоохоронні ор-
гани, наділені владними повноваженнями, виконання яких 
забезпечується примусовою силою держави. Правоохоронну 
діяльність можуть здійснювати тільки особи, які перебува-
ють на службі в правоохоронних органах. Присвоєння ін-
шими особами права здійснювати правоохоронну діяльність 
є неприпустимим і за певних умов може кваліфікуватися як 
злочин . Відзначимо, що аналізуючи теоретичний бік право-
охоронної діяльності, стає зрозумілим, що правоохоронна ді-
яльність виходить за межі діяльності лише правоохоронних 
органів. Окремі її функції виконують законодавча й викона-
вча гілка влади, президентські органи, інститути громадян-
ського суспільства тощо. Відповідно, суб’єктами правоохо-
ронної діяльності є: держава, яку представляють законода-
вчі, виконавчі, судові органи, прокуратура; деякі громадські 
організації та об’єднання; окремі громадяни, яким державою 
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делеговано певні повноваження з урахуванням розподілу 
серед них компетенції, форм і засобів здійснення. Будучи 
суб’єктом правоохоронної діяльності, ОВС являють собою 
державний озброєний орган виконавчої влади, який захи-
щає життя, здоров›я, права й свободи громадян, власність, 
природне середовище, інтереси суспільства й держави від 
протиправних посягань . Варто зауважити, що правоохо-
ронна діяльність органів внутрішніх справ України регламе-
нтується Конституцією України, низкою нормативних актів, 
серед яких головним є Закон України «Про Національну по-
ліцію» , що, у свою чергу, визначає основні засади діяльності 
поліції. Так, правоохоронна діяльність органів внутрішніх 
справ України полягає в забезпеченні особистої безпеки гро-
мадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів; запобі-
ганні правопорушенням та їх припинення; охороні й забез-
печенні громадського порядку; виявленні кримінальних 
правопорушень; участі в розкритті кримінальних правопо-
рушень і розшуку осіб, які їх вчинили, у порядку, передба-
ченому кримінальним процесуальним законодавством; за-
безпеченні безпеки дорожнього руху; захисті власності від 
злочинних і кримінально протиправних посягань; вико-
нанні адміністративних стягнень; участі в поданні соціаль-
ної та правової допомоги громадянам, сприянні в межах 
своєї компетенції державним органам, підприємствам, ус-
тановам і організаціям у виконанні покладених на них за-
коном обов’язків. Водночас варто зазначити, що правоохо-
ронна діяльність поліції будується на принципах законності, 
гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, вза-
ємодії з трудовими колективами, громадськими організаці-
ями й населенням. Отже, досліджуючи правову природу 
правоохоронної діяльності, було визначено, що під право-
охоронною діяльністю слід розуміти такий вид державної ді-
яльності, який здійснюється з метою охорони права спеціа-
льно уповноваженими органами шляхом застосування юри-
дичних заходів впливу з суворим дотриманням встановле-
ного законом порядку. Разом з тим, було виокремлено, що 
як форма активного й усвідомленого ставлення до навколи-
шнього світу будь-яка діяльність, також і правоохоронна, 
включає в себе мету, засіб, результат і сам процес діяльності. 
Водночас можна зробити висновок про те, що велика кіль-
кість державних органів виконує правоохоронні функції, 
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але найбільше правоохоронну діяльність здійснюють безпо-
середньо правоохоронні органи, серед яких і органи внутрі-
шніх справ України. Правоохоронна діяльність поліції міс-
тить елементи службово-бойової діяльності, саме тому, з ме-
тою з’ясування окремих особливостей згаданих видів діяль-
ності ОВС, вважаємо за необхідне дослідити це питання в 
наступній науковій статті. 

Одержано 24.11.2018 
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МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ  
ПІД ЧАС ВОГНЕВОГО КОНТАКТУ У ПРАЦІВНИКІВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

За проведеним соціологічним опитуванням, для 53 % 
співробітників Національної поліції України застосування 
вогнепальної зброї є стресовою ситуацією. Саме тому вдос-
коналення навичок контролю власного організму в стресо-
вій ситуації, а також досконалого володіння зброєю і ура-
ження цілі в будь-яких умовах є обов’язковим для кожного 
працівника поліції. Розвиток таких навичок можливий за-
вдяки постійним тренуванням в екстремальних умовах та 
пристосуванням до них. 

Одним із видів тренування навичок поводження зі 
зброєю під впливом стресових факторів є відпрацювання 
спеціально змодельованих тактичних ситуацій та маршру-
тів в умовах постійного впливу стресових чинників, так зва-
них «стрес-тестів». Мета даної методики, автором якої є аме-
риканський дослідник А. Коун, полягає у вдосконаленні 
практичних навичок, підвищенні психологічної стійкості та 
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