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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

 

ВНС – вищі навчальні заклади 

ВРУ – Верховна Рада України 

ГУБОЗ – Головне управління боротьби з організованою злочинністю 

ГУМВС – Головне управління Міністерства внутрішніх справ 

ДАІ – Державна автомобільна інспекція 

ДГБ – Департамент громадської безпеки 

ДПС – Дорожньо-патрульна служба 

ДСБЕЗ – Державна служба боротьби з економічними злочинами 

ЄС – Європейський Союз 

ЗМІ – засоби масової інформації 

ІАС – інформаційно-аналітична система 

КМУ – Кабінет Міністрів України 

КПК – Кримінально-процесуальний кодекс 

МВВС – міський відділ внутрішніх справ 

МВС – Міністерство внутрішніх справ України 

МЗС – Міністерство закордонних справ України; 

Мін’юст – Міністерство юстиції України; 

ОБСЄ – Організація з безпеки і співробітництва в Європі 

ОВС – органи внутрішніх справ 

ОДА – обласна державна адміністрація 

ООН – Організація Об’єднаних Націй 

РВВС – районний відділ внутрішніх справ 

РДА – районна державна адміністрація 

СБУ – Служба безпеки України 

СНД – Співдружність Незалежних Держав 

УВС – управління внутрішніх справ 

УМВС – Управління Міністерства внутрішніх справ України 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Протягом останніх років тривають суттєві структурні 

зміни у всій системі правоохоронних органів в цілому і в системі органів внутрішніх 

справ зокрема. Це зумовлюється перетвореннями, що відбуваються в самій країні, 

які спричинили як позитивні, так і негативні явища; постійною потребою виявляти й 

оцінювати існуючі та потенційні загрози безпеці України з метою визначення 

реальних шляхів і засобів їх вирішення; важливістю дослідження змісту й 

особливостей забезпечення внутрішньої безпеки України, розкриття місця і ролі 

органів внутрішніх справ (ОВС) у протидії внутрішнім загрозам; необхідністю 

визначення й обґрунтування пропозицій подальшого реформування й 

удосконалення діяльності ОВС у сучасних умовах. Органи внутрішніх справ, які є 

складовою державної правоохоронної системи, на теперішній час за своєю 

організацією та діяльністю не повною мірою відповідають потребам соціально-

політичної, економічної та криміногенної ситуації в державі. Ця проблема є досить 

складною і фактично, навіть з огляду на численні спроби її вирішення, продовжує 

такою й досі залишатись. Тому важливим на сьогодні постає питання вдосконалення 

державного управління реформуванням ОВС.  

У сучасних умовах територія України, її суб’єктів із економічної, соціальної 

точок зору зазнає значного впливу з боку внутрішніх загроз, іноді кримінального 

характеру, що призводить до появи не тільки кризових явищ, але й до важких 

наслідків у різноманітних сферах суспільних відносин. У цих умовах має значно 

посилюватись роль ОВС України. Це актуалізує потребу в дослідженні проблем 

стану і розвитку органів внутрішніх справ, їх правових, організаційних, кадрових та 

інших складових, нормативно-правових засад організації та функціонування цих 

органів. З огляду на це актуальність проблеми дослідження зумовлена як науково-

теоретичним, так і практичним значенням питань, пов’язаних із модернізацією 

механізмів державного управління в системі органів внутрішніх справ сучасної 

України. 

Необхідність дослідження питань, пов’язаних з удосконаленням державного 

управління в системі органів внутрішніх справ, зумовлює зростання уваги 
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вітчизняних науковців і практиків до цієї теми. На сьогодні існує значний 

теоретично-науковий доробок з досліджуваної проблематики. Особливе значення 

мають праці, автори яких заклали теоретико-методологічні підвалини досліджень 

механізмів функціонування й модернізації ОВС України, зокрема: В. Бакуменко 

[32], В. Богданович [58], В. Горбулін [98, 99], О. Данільян [117], О. Дзьобань [135], 

А. Качинський [99], В. Ліпкан [332-334], О. Литвин [330], С. Лихачов [331], Н. 

Нижник [390, 391], В. Плішкін [435, 436], Г. Пономаренко [457-459], В. Садковий 

[452,453], Г. Ситник [609-612]  та ін. 

Дослідженню основних напрямків діяльності ОВС із забезпечення 

внутрішньої безпеки держави і суспільства присвятили свої дослідження Ю. 

Аврутін [4], В. Антонов [19], О. Бандурка [33-40], В. Бесчастний [44-50], М. 

Білоконь [56], Ю. Битяк [51], В. Венедіктов [70-72], Л. Власюк [80], В. Гіжевський 

[96], І. Голісниченко [32], В. Грохольський [104], С. Гусаров [114], Є. Додін [32], Ж. 

Жуковська [32], Ю.Загуменн [32] , Є. Зозуля [190-195], І. Зозуля [196-200], Л. 

Івашова [205,206], М. Ільницький [207], І. Казанчук [219], З. Кісіль [232 - 234], О. 

Коваленко [238], М. Ковалів [239,240], В. Ковальська [242-244], Я. Когут [247,248], 

В. Колпаков [254], А. Комзюк [6, 51, 251], С. Кононенко [258], М. Левицька [319-

321], О. Мартиненко [339, 341], Я. Малик [382, 383], Н. Матюхіна [346, 347], В. 

Московець [620], М. Небеська [384, 385], О. Негодченко [386, 387], В. Ортинський 

[408-411], О. Остапенко [416], І. Парубчак [423, 424], О. Проневич [553-557], Ю. 

Римаренко [578], І. Руколайніна [588-590], В. Соболєв [39, 620] та ін.  

Не зважаючи на велику наукову цінність досліджень, які були проведені 

вищеназваними вченими, до цього часу недостатньо дослідженою залишається 

низка питань щодо модернізації державно-управлінських механізмів забезпечення 

процесу реформування діяльності органів внутрішніх справ та системного 

оновлення функціональної компоненти ОВС тощо.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

виконано в рамках науково-дослідної роботи Львівського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України “Удосконалення підготовки державних службовців з питань 

євроінтеграції в контексті співпраці та вступу України в ЄС” (державний 

реєстраційний номер 0107U001597), де автором було проведено аналіз європейських 
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стандартів державного управління органами поліції та внесено комплекс пропозицій 

щодо імплементації європейського досвіду в українські реалії. У рамках виконання 

теми “Управлінські механізми запобігання та протидії корупції: досвід ЄС для 

України” (державний реєстраційний номер 0113U00736) автором проведені 

дослідження проблем модернізації державного управління органами внутрішніх 

справ щодо запобігання та протидії корупції.  

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає в комплексному 

аналізі та системному висвітленні проблеми модернізації механізмів державного 

управління в системі органів внутрішніх справ сучасної України. Відповідно до 

визначеної мети, поставлено такі завдання:  

 оцінити стан наукової розробки проблеми і розкрити теоретичні основи 

дослідження механізмів державного управління в системі органів внутрішніх справ;  

 узагальнити та системно відобразити еволюцію теорії і практики 

державного управління діяльністю органів внутрішніх справ; 

 визначити пріоритетні напрями і механізми державного управління в 

системі органів внутрішніх справ сучасної України; 

 розкрити роль міжнародного співробітництва в процесі модернізації 

механізмів державного управління в системі органів внутрішніх справ України; 

 окреслити зміст і особливості базових механізмів (нормативно-правового, 

інституційного, організаційного, кадрового, ресурсного, інформаційно-аналітичного 

та інших) державного управління діяльністю органів внутрішніх справ  в Україні; 

 розробити, науково обґрунтувати і внести теоретико-методологічні й 

практичні рекомендації щодо модернізації механізмів державного управління в 

системі органів внутрішніх справ  сучасної України. 

Об’єктом дослідження є механізми державного управління в системі органів 

внутрішніх справ.  

Предметом дослідження є пріоритетні напрями, засоби та технології 

модернізації механізмів державного управління в системі органів внутрішніх справ 

сучасної України. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційної роботи становить 

сукупність методів і прийомів наукового пізнання, вибір яких визначався метою та 
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завданнями з урахуванням його об’єкта і предмета досліджуваної наукової 

проблеми. Для вирішення поставлених завдань дослідження використовувались 

методи, які були здатні забезпечити отримання об’єктивних, достовірних 

результатів з цієї проблематики. Філософські методи (у тому числі принцип 

об’єктивності) застосовувалися насамперед для систематизації фактологічного 

матеріалу, встановлення у ньому вірогідності і повноти інформації (розділи 2-4). Логіко-

семантичний метод сприяв поглибленню понятійного апарату (підрозділ 1.2). 

Системний підхід дав можливість виявити сутнісні особливості системи управління 

національною безпекою в Україні та з’ясувати роль у ній МВС та різних підрозділів 

ОВС (підрозділ 2.1). Поєднання історичного і логічного методів дало змогу 

дослідити в хронологічній послідовності процес державного управління 

реформуванням органів внутрішніх справ (підрозділ 2.2, розділ 5). Вони також 

забезпечили проведення порівняльного аналізу ролі механізмів міжнародного 

співробітництва ОВС України в контексті забезпечення внутрішньої безпеки 

(підрозділ 2.4). Статистичний метод використовувався для розкриття досягнень і 

недоліків діяльності органів внутрішніх справ у різних сферах забезпечення 

внутрішньої безпеки (підрозділи 2.3, 4.3, 5.3). Завдяки порівняльному методу 

розкрито особливості державного управління впровадженням нормативно-правових 

засад діяльності ОВС у сфері внутрішньої безпеки (розділ 3). Для формування 

рекомендацій та пропозицій щодо шляхів удосконалення державного управління 

реформуванням ОВС у сучасних умовах використовувалися методи індукції, 

узагальнення (розділ 5).  

У цілому, в дисертаційній роботі використовувався комплексний підхід, який 

забезпечив вивчення політичних, соціально-економічних, ідеологічних факторів 

впливу на зміст механізмів діяльності ОВС України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим комплексним, системним дослідженням проблеми модернізації механізмів 

державного управління в процесі реформування органів внутрішніх справ сучасної 

України. Проведене дослідження дало змогу сформулювати ряд висновків, 

пропозицій і рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети.  У 

результаті наукових досліджень у дисертації  
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вперше: 

 розроблено та науково обґрунтовано державно-управлінську сервісно- 

орієнтовану модель модернізації механізмів державного управління в системі 

органів внутрішніх справ, яка спрямовує вплив організаційного, нормативно-

правового, інституційного механізмів державного управління та механізму 

міжнародного співробітництва на перетворення базової спеціалізованої інституції 

виконавчої влади з силового, мілітаризованого, авторитарного відомства на 

правоохоронний орган європейського зразка, а також враховує сукупність чинників, 

які відображають прикладний характер впливу на якість формування структури 

національної поліції відповідно до європейських стандартів правоохоронної 

діяльності;  

 розроблено інноваційний організаційний механізм державного управління 

діяльністю органів внутрішніх справ, що базується на гуманістично-правових 

принципах функціонування цільової, функціональної та адаптуючої підсистеми 

управління кадрами, а також передбачає імплементування закордонного досвіду 

реформування правоохоронної системи; впровадження правових регуляторів 

професійної поведінки співробітників органів внутрішніх справ; розробку 

стандартів та прийняття єдиного комплексного документа - Кодексу етичної 

поведінки поліцейських; вжиття комплексу заходів з підвищення якості правового 

виховання та правової культури, декларування ціннісних орієнтирів; 

 системно оформлено комплексний підхід до визначення концепту 

підвищення ефективності механізмів інформаційно-аналітичного забезпечення 

органів внутрішніх справ, який передбачає: розроблення комплексу організаційних, 

правових, технічних і технологічних заходів, методів і засобів, які забезпечують 

інформаційні зв’язки між елементами керованої системи; утворення інформаційних 

багатоцільових підсистем функціонування органів внутрішніх справ; запровадження 

єдиної політики інформаційного забезпечення; централізацію банків даних та 

інтеграцію їх інформації на всі рівні;  

удосконалено: 

 підхід до реалізації механізмів та форм впливів державного управління в 

системі органів внутрішніх справ у процесі реформування їх діяльності на основі 
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виокремлення профільних комплексів державно-управлінських дій, які дають 

можливість забезпечити скоординовану, дієву та цілеспрямовану діяльність усіх 

підрозділів даних органів; належний організаційний та управлінський вплив на стан 

гарантування внутрішньої безпеки держави; проводити інституційну декомпозицію 

правоохоронної системи держави, забезпечуючи її адресність і цільовий характер 

функціонального впливу;  

 концептуальні положення стратегічної міжнародної взаємодії органів 

внутрішніх справ, що дають можливість, об’єднавши зусилля сторін, сформувати 

постійно діючі канали співробітництва за такими напрямами, як боротьба зі 

злочинністю, зокрема з її транснаціональними проявами (незаконний обіг 

наркотиків, зброї, викраденого автотранспорту, торгівля людьми тощо); миротворча 

діяльність; обмін досвідом; підготовка кадрів; проведення наукових досліджень; 

запозичення міжнародного досвіду; залучення міжнародних організацій до 

реалізації програм реформування органів внутрішніх справ України, та 

передбачають модернізацію механізмів інформаційного забезпечення, участь 

органів внутрішніх справ у міжнародних системах безпеки, опрацювання та 

реалізацію в практичній діяльності науково обґрунтованих, передових методик і 

прийомів в управлінні поліцейськими органами, розроблення та поширення нових 

організаційних, тактичних і технічних прийомів у роботі поліції; формування 

мотивації працівників поліції на успіх та підтримання професійних стандартів у 

роботі, колективній та особистій поведінці; 

 основні вимоги до механізмів нормативно-правового забезпечення 

діяльності органів внутрішніх справ, що враховують необхідність виконання 

багатокомплексних завдань з охорони порядку громадян; забезпечують 

цілеспрямованість, системність і розподіл відповідальності та функцій; 

встановлюють правові норми щодо охорони інтересів країни, громади, забезпечують 

захист недоторканності, чесності, гідності, прав і свобод громадян; сприяють 

виявленню, припиненню та попередженню правопорушень; визначають форми, 

методики, порядок і способи превентивних заходів та профілактичної діяльності;  

 напрями функціональної модернізації механізмів матеріально-технічного 

забезпечення системи органів внутрішніх справ, що спрямовані на вдосконалення 
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роботи Департаменту матеріального забезпечення МВС та раціоналізацію 

використання фінансових ресурсів шляхом упровадження на спеціалізованій базі 

виготовлення ряду товарів та надання послуг, необхідних для належного рівня 

ресурсного підкріплення професійної діяльності;  

 компетентнісний підхід до оптимізації механізмів кадрового забезпечення 

органів внутрішніх справ та практичної реалізації положень сучасної освітньої 

парадигми, який передбачає впровадження у процес професійної підготовки методів 

активізації внутрішньо мотивованих характеристик особистості з метою 

формування ситуативної, інтелектуальної, функціональної та соціальної 

компетентності, підвищення потенціалу та професіоналізму персоналу; 

дістали подальшого розвитку: 

 понятійно-категоріальний апарат дослідження змісту механізмів 

державного управління діяльністю органів внутрішніх справ, а також 

співвідношення та взаємозв’язок між такими категоріями, як “управління”, 

“державне управління діяльністю органів внутрішніх справ” та “система 

забезпечення внутрішньої безпеки”, що сприятиме розкриттю ролі органів 

внутрішніх справ у вирішенні питань внутрішньої безпеки держави. В роботі 

«державне управління діяльністю органів внутрішніх справ» запропоновано 

розглядати як характерологічний вид діяльності відповідних органів виконавчої 

влади зі здійснення покладених на них функцій держави, спрямованих на 

забезпечення законності та правопорядку, захист від протиправних посягань на 

життя, здоров’я, права та свободи громадян, власність, природне середовище, 

інтереси суспільства та держави, а також фахового призначення персоналу щодо 

комплектування національної поліції, гарантування їх якісного функціонування та 

розвитку з метою результативного вирішення завдань з боротьби з організованою 

злочинністю, охорони громадського порядку та гарантування внутрішньої безпеки 

держави; 

 систематизація напрямів модернізації правоохоронної діяльності органів 

внутрішніх справ України, які узгоджені з положеннями сучасної концепції 

демократичної правової держави, орієнтовані на підвищення дієвості механізмів 

державного управління діяльністю органів внутрішніх справ та ефективності 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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функціонування поліції як найбільш місткого за обсягом здійснюваних 

правоохоронних функцій інституту забезпечення гарантій, прав і свобод, а саме: 

створення на базі органів внутрішніх справ багатопрофільної поліції, національної 

гвардії і муніципальної поліції; впровадження системних змін у роботу органів 

внутрішніх справ відповідно до першорядних домінантів реформування 

правоохоронних органів на засадах деполітизації, верховенства закону, 

децентралізації, демілітаризації, підзвітності, прозорості та співпраці з населенням 

та місцевими громадами;  

 методологічний підхід до модернізації функціональної компоненти органів 

внутрішніх справ у системі гарантування національної безпеки країни, що 

передбачає комплексне моделювання правоохоронної організації держави; наукове 

обґрунтування елементів стратегічного планування етапів реформування, 

структурної та параметричної адаптації; удосконалення нормативно-правової бази у 

сфері національної безпеки й організаційно-правових засад діяльності органів 

внутрішніх справ; забезпечення комплексності взаємодії механізмів державного 

управління в системі органів внутрішніх справ та координацію всіх суб’єктів 

суспільних взаємовідносини для виявлення й усунення потенційних та існуючих 

внутрішніх і зовнішніх загроз.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

спрямовані на підвищення ефективності та розвиток механізмів державного 

управління в системі органів внутрішніх справ України. Основні ідеї та висновки 

дослідження доведено до рівня конкретних положень, методик та рекомендацій. 

Вони можуть бути використані у практичній діяльності державними органами 

управління, органами місцевої влади та самоврядування, підприємствами, 

громадськими організаціями. 

Також матеріали дисертації можуть виконувати методологічну й стимулюючу 

роль для подальшого розгортання досліджень щодо державного управління 

діяльністю органів внутрішніх справ України  щодо гарантування внутрішньої 

безпеки; використовуватися в процесі реформування органів внутрішніх справ, 

управління персоналом органів внутрішніх справ, кадрового забезпечення органів 

внутрішніх справ, удосконалення нормативно-правової бази діяльності органів 
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внутрішніх справ, сприяти підвищенню ефективності функціонування підрозділів 

органів внутрішніх справ.  

Положення та висновки дисертації можуть бути використані для підготовки 

підручників та навчальних посібників з курсів “Державне управління”, “Основи 

управління в системі органів внутрішніх справ”, “Управління персоналом органів 

внутрішніх справ України”, “Управління поліцією зарубіжних країн”, у процесі 

викладання відповідних навчальних дисциплін, слугувати матеріалом для 

підвищення рівня підготовки правоохоронців нової генерації. 

Отримані автором результати дослідження були впроваджені у роботу 

Департаменту поліції охорони Національної поліції України (акт №9 від 

24.11.2015 р.), ГУМВСУ у Львівській області (акт №65 від 22.06.2015 р.), УМВСУ 

на Львівській залізниці (акт №7 від 28.01.2015 р.), використані в роботі стосовно 

керівного складу обласного управління ОВС та з підбору керівних кадрів міських та 

районних відділів міліції Рівненської ОДА (акт №01/48-20 від 06.07.2015 р.), 

Острозької РДА (акт №33 від 17.06.2015 р. ), а також громадськими організаціями, 

серед яких «Львівська громада» (довідка №15 від 23.04.2015 р.), «Асоціація 

депутатів Львова» (довідка №21 від 01.05.2015 р.), Західноукраїнський комітет 

сприяння боротьбі з організованою злочинністю та корупцією (довідка №27 від 

11.05.2015 р.). Всеукраїнська громадська організація «Громада і закон» (довідка 

№ 60 від 03.11.2015 р.). 

Теоретичні положення та матеріали дослідження використано в навчальному 

процесі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (акт №11 від 

21.01.2015 р.), Львівського державного університету внутрішніх справ (акт №31 від 

19.06.2015 р.), Одеського державного університету внутрішніх справ (акт №35 від 

25.03.2015 р.), Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ 

при Президентові України (акт №48 від 24.06.2015 р.). 

Апробація результатів. Основні положення дисертаційної роботи були 

викладені й отримали позитивну оцінку на всеукраїнських та міжнародних науково-

практичних конференціях: “Наука України. Перспективи та потенціал” 

(м. Запоріжжя, 2013 р.); “Модернізація системи державного управління: теорія та 

практика. ” (м. Львів, 2013 р.); “Модернізація державного управління та європейська 

інтеграція України” (м. Київ, 2013 р.); “Взаємозв’язок політики і управління: 
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теоретичний і прикладний аспект” (м. Дніпропетровськ, 2013 р.); “Освіта і наука в 

Україні” (м. Дніпропетровськ, 2013 р.); “Гуманістичний всесвіт 2013” (м. Львів, 

2013 р.);  “Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин в умовах 

адаптації позитивного досвіду Європейського Союзу” (м. Донецьк, 2013 р.); 

“Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових 

формувань України” (м. Хмельницький, 2013 р.); “Актуальні проблеми соціально-

гуманітарних наук” (м. Дніпропетровськ, 2013 р.); “Модернізація системи 

державного управління: теорія і практика” (м. Львів, 2014 р.); “Молода наука 

України. Перспективи та пріоритети розвитку” (м. Запоріжжя, 2014 р.); “Правові, 

соціально-психологічні та інформаційні процеси державотворення в контексті 

євроінтеграції” (м. Львів, 2016 р.); “Проблеми розвитку публічного управління в 

Україні” (м. Львів, 2016 р.); “Перспективи розвитку сучасної науки” (м. Чернігів, 

2016 р.). 

Особистий внесок докторанта. Дисертація є самостійною, завершеною 

науковою роботою, одним із перших досліджень процесу модернізації механізмів 

державного управління в системі органів внутрішніх справ сучасної України. 

Результати і висновки, пропозиції та рекомендації, у тому числі й ті, що 

характеризують наукову новизну дисертації, одержані автором особисто.  

Публікації.  Основні положення дисертаційної роботи опубліковано в 41 

наукових працях, загальним обсягом 41,9 обл.-вид. арк., у тому числі: індивідуальній 

монографії, колективній монографії, двох навчальних посібниках (у складі 

колективу авторів); 18 – статті в наукових фахових виданнях України; 5 – статті в 

наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, які включені до 

міжнародних наукометричних баз; 14 – матеріали конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків, додатків, списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації 

становить 474 сторінок (основного тексту – 389 сторінок). Дисертація містить 

6 таблиць, 6 рисунків, 11 додатків. Список використаних джерел – 

721 найменування. 
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РОЗДІЛ 1 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1. Стан наукової розробки проблеми та її джерельна база 

 

Активізація досліджень з питань, пов’язаних з процесом державного 

управління діяльністю органів внутрішніх справ, підтверджує зростання уваги 

вітчизняних науковців і практиків до цієї теми. Аналіз наукового доробку за темою 

дисертаційного дослідження свідчить, що різні її аспекти розглядаються як у 

статтях, монографіях, навчальних посібниках, так і в інших дисертаційних 

дослідженнях. 

Дослідженню і розвитку загальної теорії та практики державного управління, у 

тому числі управлінню діяльністю ОВС, приділялась значна увага в працях багатьох 

відомих українських і зарубіжних учених. Цю літературу умовно можна поділити на 

десять груп.  

Першу групу репрезентують праці, присвячені висвітленню теоретико-

методологічних засад дослідження з питань державного управління. Вперше 

системний огляд розвитку галузі науки “Державне управління” в Україні в контексті 

здійснення суспільних реформ подано у колективній праці “Галузь науки “Державне 

управління” в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку” [89].  

Важливе значення у висвітленні теоретико-методологічних засад дослідження 

питань державного управління різними сферами життєдіяльності суспільства мають 

праці українських та зарубіжних вчених, зокрема В. Авер’янова [130], Р. Агранофа, 

Г. Атаманчука [27], В. Афанасьєва [28], В. Бакуменка[32;642], А. Бєлова, Д. Бостона, 

В. Волкової, О. Воронова, Б. Гаєвського, Б. Гурне, О. Оболенського [128], С. 

О’Доннела, С. Дубенко, П.  Друккера, В. Дункана [149], Ю. Кальниша[401], В. 

Князєва [32], С. Кравченка, А. Краснейчук, Ю. Ковбасюка [245;367], І. Коліушка, Г. 

Кунца, Б. Литвака, В. Лугового, М. Месаровича, М. Мескона, І. Надольного, Н. 
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Нижник [389;390], С. Пирожкова [380], А. Пригожина, Г. Райта [565], О. Руденко 

[131], Ю. Сурміна [131;367], Л. Усаченко, Р. Фатхутдинова, В. Цвєткова [574;666], 

В. Шаповала,  

Л. Штики та ін. [642,c.6]. 

Дослідники справедливо наголошують, що теоретико-методологічна база, на 

якій розвивається наука державного управління, тісно пов’язана з такими науковими 

дисциплінами, як: економіка, менеджмент, політологія, психологія, право, 

соціологія, теорія управління, філософія та інші. Це визначає міждисциплінарний 

характер науки державного управління, можливості застосування широкого спектра 

методологічних підходів та механізмів як власних, так і тих, що досліджені в інших 

наукових дисциплінах та розвиваються під впливом завдань і проблем, поставлених 

перед державним управлінням [245].  

Незалежно від історично-національних особливостей, перед теорією і 

практикою державного управління завжди стояли завдання, які приводили у 

відповідність форми та методи, структури і функції управління. Дослідженню цих 

аспектів присвячена колективна монографія “Реформування державного управління 

в Україні: проблеми і перспективи” ( науковий керівник В. Цветков) [574].  

У монографіїі В. Козакова “Соціально-ціннісні засади державного управління 

в Україні” [253] значна увага приділена аналізу специфіки соціально-ціннісних засад 

щодо державного управління в Україні. Особливе значення надається методології 

дослідження, зокрема, діалектичному, системному, гіпотетико-дедуктивному, 

соціологічному, історіографічному, структурно-функціональному, прогностичному, 

низці порівняльних та іншим методам.  

Але у працях, присвячених аналізу проблем державного управління, а саме  

гарантуванню внутрішньої безпеки держави, суспільства і громадян, ще недостатньо 

уваги приділяється питанням, які пов’язані із застосуванням методологічних 

аспектів державного управління у цій сфері, подекуди переважає описовий підхід 

над системним аналізом діяльності ОВС, а найбільш важливі питання державного 

управління, реформування правоохоронних органів здебільшого досліджувалися 

недостатньо. 
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Сьогодні актуальним є аналіз об’єктивних категорій, принципів, функцій і 

методів державного управління. Вивчення цих фундаментальних засад та розробка 

теорії набуває актуального характеру для розвитку нашої країни.  

Значну цінність мають праці, в яких, з урахуванням сучасного розвитку теорії 

пізнання, велика увага зосереджується на розробленості основних понять і категорій 

науки державного управління. Тому поглиблений інтерес викликає посібник 

“Державне управління”, підготовлений В. Малиновським [336]. У посібнику вперше 

в Україні подано основні теоретичні засади науки державного управління.  

До другої групи можна віднести праці, автори яких заклали теоретико-

методологічні підвалини дослідження системи  національної безпеки України, в якій 

органи ОВС гарантують внутрішню безпеку держави та суспільства. Це, зокрема, 

праці таких учених, як:  Б. Богданович [58], В. Горбулін [107], О. Данільян [117], 

О. Дзьобань [135], В. Ліпкан [334], О. Литвин [330], С. Лихачов [331], Н. Нижник 

[389], Г. Ситник [609] та ін. При цьому науковці виокремлюють певні підходи до 

даної проблеми: 

1) суть національної безпеки полягає у відсутності загроз, а у разі їх 

виникнення – забезпеченні захисту національних інтересів; при цьому 

пропонуються такі дефініції, як забезпечення національних інтересів; захищеність 

громадянина, суспільства і держави від загроз тощо; 

2) акцентується увага на внутрішніх причинах розвитку суспільства, в якому 

національну безпеку розглядають як основний засіб здійснення саморозвитку 

суспільства тощо; 

3) національна безпека роглядається як  стала та послідовна щодо розвитку 

суспільства й держави, що вимагає відповідного забезпечення вищезазначених 

складових. Завдяки їй країна досягає відповідного рівня конкурентоспроможності; 

примноження та підтримання життєздатності тощо [577]. 

Слід особливо зазначити вагомий внесок у дослідження різних аспектів впливу 

держави на гарантування національної безпеки, який зробили провідні українські 

науковці Г. Ситник і В. Ліпкан. Зокрема, у працях Г. Ситника вперше розглянуто 

теоретичні та практичні аспекти проблеми державного управління національною 
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безпекою України [609;610]. Отримані в роботі результати дослідження дозволили 

вперше обґрунтувати теоретико-методологічні засади державного управління у цій 

сфері, актуальні напрямки та пропозиції щодо підвищення його ефективності в 

сучасних умовах. 

В. Ліпкан, окресливши різні підходи, національну безпеку визначає як 

цілеспрямований, організуючий вплив суб’єкта управління на небезпеки та загрози, 

за якого всіма інституціями створюються вигідні умови для захисту національних 

інтересів України, добробуту конкретної особи, суспільства та держави [334]. 

Слушним та обґрунтованим є висновок В. Ліпкана про те, що цей процес є 

складним, багатокомпонентним і потребує особливих підходів до його вивчення. 

Слід зазначити, що теоретичні й організаційно-правові моделі діяльності ОВС 

щодо гарантування державної безпеки постійно еволюціонували. Проте погляди на 

її завдання та організацію були неоднакові і визначалися як суспільними 

особливостями, так і проблемами, які стояли на певному етапі перед конкретною 

країною. Тому значний інтерес становить третя група досліджень, над якими 

працювали такі фахівці, як: О. Бандурка [35], О. Горожанін [100], А. Губанов [109], 

А. Мухортов [372] та ін. [469], і спрямували свої зусилля на дослідження питань 

еволюції теорії і практики державного управління діяльністю ОВС у сфері 

гарантування безпеки держави і суспільства. Під процесом управління органами 

внутрішніх справ дослідники розуміють систему нормативних (соціальних, 

економічних, правових, психологічних, технічних) факторів, які забезпечують 

приведення управління ОВС у стан, адекватний закономірностям суспільного 

розвитку. Сутність управління в галузі внутрішніх справ і його особливість, на їх 

думку, полягають у тому, що в процесі такого управління безпосередньо 

здійснюється охорона прав і свобод громадян, а також забезпечується громадський 

порядок і громадська безпека. Автори справедливо наголошують, що управління 

правоохоронними органами тільки у тому випадку буде надійним засобом реалізації 

цільових настанов і функцій держави в правоохоронній сфері, коли методи і форми 

являють собою не просто механічний набір операцій та процедур, а їх визначену й 

скоординовану, упорядковану та регламентовану технологічну послідовність. 
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Четверта група – це роботи авторів, які вивчали міжнародний досвід 

державного управління правоохоронними органами, включно й органами 

внутрішніх справ. Це, зокрема, А. Астаф’єв [26], В. Васютин [68], Т. Гаврилюк [88], 

А. Губанов [108], Д. Калаянов [221]. С. Калюжний [222], А. Наумов [377], О. 

Проневич [555], О. Юнін [685] та ін. [140; 406; 573].  

Особливе значення мають дослідження А. Губанова [105; 107; 108], який 

уперше в сучасній державно-правовій науці дав об’єктивну характеристику 

інституту поліції в демократичних і авторитарних державах, показав її роль і місце в 

системі забезпечення правопорядку, обґрунтував можливості використання 

зарубіжного досвіду для удосконалення діяльності ОВС у сучасних умовах.  

Слід зазначити, що дослідники, з огляду на теперішні тенденції розвитку 

правової держави та позицію поліцейських відомств у здійсненні державних велінь, 

справедливо наголошують, що поліція на певній стадії може бути суб’єктом надання 

низки адміністративних послуг населенню, зміст і обсяг  яких, втім, буде прямо 

залежати від державного устрою, правового забезпечення та суті поліцейської 

практики. 

П’ята група вчених – В. Ковальська [242], В. Ортинський [408], Т. Пікуля 

[432], В. Плішкін [436], Г. Пономаренко [459], О. Проневич [556] та ін. [381] –

значну увагу приділила аналізу місця і ролі ОВС у системі національної безпеки. 

Роль ОВС щодо гарантувння внутрішньої безпеки дослідники розглядають як 

свідомий цілеспрямований їх вплив у межах законодавства України на організацію 

захисту прав громадян, цінностей суспільства з метою розв’язання завдань, 

визначених державою у цій сфері діяльності правоохоронних органів. 

Автори справедливо наголошують, що системоутворюючим чинником ОВС є 

правоохоронна діяльність, для здійснення якої держава і створює ці органи. З цього 

погляду вони аналізують основні функції цих органів, зокрема адміністративну, 

профілактичну, оперативно-розшукову, виконавчу та охоронну. Адже сукупність 

цих напрямків зумовлює специфіку форм та методів роботи органів внутрішніх 

справ, правовий стан їх працівників у здійсненні поставлених перед ними завдань. 

Шосту групу праць презентують дослідження основних напрямків діяльності 
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ОВС щодо гарантування безпеки держави і суспільства, які здійснили О. Бандурка 

[38], С. Гусаров [114], Ю. Загуменна [164], О. Коваленко [238], М. Небеська [385], 

В. Плішкін [436], Г. Пономаренко [458]. Науковці відзначають, що основою 

діяльності ОВС, що характеризує головне її призначення, якому підпорядкована вся 

їх діяльність, є гарантування внутрішньої безпеки, забезпечення стабільності  

держави, що припиняє та нейтралізує загрози у різних сферах життєдіяльності 

суспільства (політичній, економічній, екологічній, соціальній та інформаційній).  

Важливість органів внутрішніх справ у розвитку громадянського суспільства 

розкрито в монографії Т. Дашо і Т. Гарасиміва “Роль і місце органів внутрішніх 

справ України в умовах формування громадянського суспільства” [581]. Автори  

встановили і проаналізували роль і місце органів внутрішніх справ у процесі 

інтеграції України в міжнародне співтовариство. 

Дослідженню питань гарантування громадської безпеки ОВС присвятили свої  

праці П. Веремеєнко, П. Голосніченко, В. Гіжевський, В. Грохольський, Є. Додін, 

М. Ковалів, О. Остапенко, Ю. Римаренко та інші [643]. Усі вони загалом дійшли до 

спільної позиції щодо змісту діяльності цих органів у зазначеній сфері. В сучасних 

умовах якісне гарантування громадської безпеки у діяльності ОВС потребує нових 

підходів, суттєвих змін в організаційно-правових засадах роботи правоохоронних 

органів, підвищення авторитету міліціїї, побудови взаємовідносин між міліцією і 

народом на партнерських засадах, удосконалення механізмів дотримання 

громадської безпеки. 

Сьому групу склали праці таких науковців, як: О. Безпалова [43],  М. Білоконь 

[56], В. Венедиктов [71], В. Грохольський [104], Р. Демків [120], В. Ковальська 

[244], М. Левицька [319], О. Негодченко [386] та інші [468], які досліджували 

нормативно-правові засади державного регулювання діяльності ОВС. На підставі 

аналізу теоретичних і практичних досліджень, зібраного матеріалу та на основі норм 

чинного законодавства вчені розкривають зміст системи правового забезпечення 

діяльності ОВС. Але у цих працях відсутнє чітке розуміння національної безпеки як 

правової категорії, що унеможливлює розгляд процесу реалізації завдань цих 

органів з позиції правового регулювання. 
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Восьму групу представляють фахівці (О. Андрєєва [16], М. Ануфрієв [21], 

О. Бандурка [39], В. Барко [41], В. Бесчастний [49], С. Блюдова [57], О. Брисковська 

[62], М. Ільницький [207], З. Кісіль [233], І. Руколайніна [590] та ін. [657]), які 

присвятили свої праці питанням державного управління кадровим і матеріально-

технічним забезпеченням ОВС як важливій умові їх ефективної діяльності.  

У роботі В. Безчастного [49] поглиблено і обґрунтовано дослідження наукових 

підходів щодо формування механізмів та реформування системи державного 

управління  спецзакладами системи освіти МВС з урахуванням досвіду країн ЄС і 

США.  

Але вирішення організаційних, кадрових, матеріально-технічних проблем 

органів внутрішніх справ України потребує від учених і практиків пошуку нових 

шляхів удосконалення їх діяльності у цій сфері. З урахуванням узагальнення 

попередніх напрацювань систематизація вітчизняного й закордонного досвіду 

розвитку та впорядкування кадрового забезпечення ОВС, аналіз практики 

матеріально-технічного забезпечення цих органів та врахування сучасних тенденцій 

в управлінні ресурсами є вкрай необхідним та актуальним завданням сьогодення. 

Дев’яту групу становлять праці Ю. Аврутіна [4], В. Антонова [19], 

О. Бандурки [32], В. Бесчастного [47], І. Казанчука [219], В. Колпакова [255], 

В. Соболєва [620] та інших авторів [421], присвячені удосконаленню взаємодії ОВС 

у правоохоронній сфері. Дослідники певну увагу приділили питанням взаємодії 

органів внутрішніх справ і громадськості в охороні громадського порядку та 

боротьбі з правопорушеннями, взаємодії підрозділів місцевої міліції з населенням 

щодо гарантування внутрішньої безпеки, взаємодії дільничних інспекторів міліції з 

громадськими формуваннями тощо. 

Серед вищезгаданих праць значний інтерес становить робота О. Бандурки 

[32], в якій автор зробив першу в Україні спробу узагальнити досвід взаємодії 

населення і міліції в боротьбі зі злочинністю, охороні громадського порядку, 

забезпеченні основних прав і свобод громадян.  

Десяту групу представляють праці таких авторів, як: О. Бандурка [34], 

В. Венедіктов [72], Л. Власюк [80], Є. Зозуля [191], І. Зозуля [199], Я. Когут [248], 
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С. Кононенко [258], М. Левицька [320], які активно розробляли питання 

реформування органів правопорядку з метою підвищення ефективності їх 

діяльності. У роботах робиться акцент на реформуванні системи ОВС, що триває в 

Україні ще з 1996 року, та розробленні національної моделі поліцейської організації, 

яка має бути орієнтована на європейські зразки. 

Але, незважаючи на різноплановість підходів до висвітлення цієї тематики у 

вітчизняних наукових виданнях, недостатньо вивченими залишаються стратегічні 

напрями реформування ОВС. Тому значний інтерес становлять праці зарубіжних 

дослідників. Серед найбільш відомих зарубіжних вчених, котрі досліджують 

проблеми розвитку та удосконалення діяльності правоохоронних органів і, зокрема, 

поліції, можна назвати Д. Алдірсона [690], І. Ансоффа [19], С. Бекера [711], В. Берга 

[692], П. Віллерса [720], С. Волкера [721], В. Гассемера [704], А. Кульмана [308], 

C. Коха [698], Т. Пейна [425] та ін. Особливу увагу вони акцентують на вичерпному 

визначенні правового статусу поліції, що є ключовим суб’єктом гарантування 

внутрішньої (публічної) безпеки, уповноваженим на виконання широкого спектра 

завдань. Розгляд ними питань призначення поліцейської діяльності в сучасному 

демократичному суспільстві має велике методологічне значення для дослідників і 

практичне – для реформування діяльності органів внутрішніх справ України. 

Значний інтерес у цьому плані становить збірка наукових статей  за заг. ред. 

О. М. Бандурки та Дж. Перліна “Демократичне поліціювання” [121]. У книзі зібрані 

статті відомих фахівців із Австралії, Європи, Канади та США, в яких розкрито 

широкий спектр питань, пов’язаних з демократичним поліціюванням та методами 

його реалізації. У праці висвітлені нові підходи до вітчизняної правоохоронної 

системи й тих проблем, які її очікують при розвитку демократизації, при входженні 

до системи поліціювання в ЄС та світі. 

Зарубіжні дослідники справедливо наголошують, що переважно завдяки 

проведенню реформ, які відбулися за певними принципами, було досягнуто успіху в 

більшості  європейських поліцейських систем. Було зазначено, що принципи 

реформування в кожній країні різняться. Це залежить як від політичної ситуації, так 

і від готовності державних структур до реорганізації. Але, на їх думку, в 
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узагальненому вигляді такі принципи реформування ОВС виступають як подібні та 

універсальні категорії, а саме: верховенство права; деполітизація; децентралізація; 

підзвітність та відкритість у роботі; професійна підготовка особового складу; 

співпраця з населенням та місцевими громадами. 

Cлід зазначити, що сформульовані окремими авторами положення дають нам 

можливість з’ясувати загальні закономірності та особливості сучасної поліцейської 

діяльності, сутність апробованих підходів до розбудови національних поліцейських 

систем та теоретико-методологічних засад національного поліцейського 

законодавства, яке важливо буде використати для удосконалення правового 

забезпечення діяльності ОВС в Україні. 

У цілому, віддаючи належне теоретико-методологічному та практичному 

значенню досліджень вітчизняних та зарубіжних учених, які вивчали питання 

державного управління органами внутрішніх справ, зауважимо, що не було 

приділено достатньо уваги досліджуваній нами проблеми. Так, у розглянутих 

джерелах вивчаються лише окремі її аспекти, які відірвані один від одного, і зовсім 

незначна увага приділена механізмам державного управління діяльністю ОВС 

України на шляху їх реформування в сучасних умовах. 

Джерельною базою для написання дисертаційної роботи стали збірники 

матеріалів і документів з питань основних напрямків діяльності ОВС; чинне 

законодавство України; міжнародні нормативно-правові акти з питань національної 

безпеки, ратифіковані Верховною Радою України; діючі конституції провідних країн 

світу; основні документи сучасних міжнародних організацій, які були створені для 

налагодження системи національної та міжнародної безпеки; монографії і статті 

вітчизняних і зарубіжних науковців з досліджуваної проблеми; фахові та 

спеціалізовані видання; довідкова література; статистичні та аналітичні матеріали, які 

містять інформацію про діяльність правоохоронних органів із гарантування безпеки 

держави, суспільства і громадян; матеріали мас-медіа, конференцій та форумів, а 

також інтернет-ресурси з досліджуваної проблеми. 
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1.2. Теоретичні  основи функціонування механізмів державного управління  в 

системі  органів внутрішніх справ 

 

Рівень наукового дослідження визначається станом розробленості методології 

управління ОВС і рівнем застосування та впровадження відповідних методик, 

методів, принципів для практичного вирішення актуальних питань у цій сфері. 

Деталізуючи сутність терміна “методологія”, професор О. Скакун справедливо 

наголошує, що це – “система принципів, логічних прийомів, конкретних засобів 

дослідження предмета науки” [615,с.13].  

У цьому плані виключне значення має спрямованість теорії державного 

управління на дослідження діяльності органів внутрішніх справ як складових 

системи гарантування національної безпеки країни, що потребує наукового 

обґрунтування та практичного впровадження сучасних методів дослідження. 

Системно ці питання як методологія дослідження питань діяльності органів 

внутрішніх справ у сфері гарантування внутрішньої безпеки держави як важливої 

складової національної безпеки розкриваються у працях вітчизняних вчених 

О. Данільяна і О. Дзьобаня [117], В. Горбуліна та А. Качинського [99], М. Левицької 

[347], В. Ліпкана [332], В. Плішкіна [436], Г. Пономаренко [459], Г. Ситника [609] та 

ін. [640].  

При вивченні змісту й особливостей державного управління реформуванням 

діяльності ОВС, потрібно визначити поняття “управління”. Ця дефініція є 

узагальненим засобом характеристики певного роду діяльності, тобто сукупності дій 

для досягнення відповідних цілей. Управління за своїм змістом є керуючим впливом 

суб’єкта на об’єкт, що приводить до впорядкування системи та забезпечення її 

роботи відповідно до закономірностей її існування та розвитку [67]. За визначенням 

Г. Атаманчука, функція управління – це реальний, силовий, цілеспрямований, 

організуючий і регулюючий вплив на кероване явище, відносини, становище, на 

який останні реагують і сприймають його [27]. На нашу думку, під процесом 

управління слід розуміти сукупність послідовних і взаємопов’язаних рішень, а 

також їх реалізацію, спрямовану на досягнення кінцевого результату діяльності. 
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Важливе значення для процесу написання дисертаційної роботи є з’ясування 

сутності поняття “державне управління діяльністю ОВС ”. На жаль, у науковій 

літературі однозначного визначення категорії ще немає. У вітчизняній науковій 

літературі на початку 90-х рр. лише почала з’являтися інформація про специфіку 

такого напрямку державного управління. Але ця проблема розглядалася переважно 

у пізнавальному контексті. Згодом дослідження цього питання набуло розвитку, з 

огляду на гостру необхідність та дискусійність багатьох положень. Сьогодні 

державне управління ОВС знаходить своє концентроване відображення у системі 

відповідних офіційних документів, таких як стратегії, концепції, доктрини, закони, 

програми, плани тощо. Тому важливо їх враховувати у дослідженні як прямих, так і 

зворотних зв’язків між змістом внутрішньої безпеки і змістом державного 

управління діяльністю ОВС у цій сфері, їхнього взаємовпливу та взаємодії. 

Заслуговує на увагу визначення цього поняття, яке подається у праці 

С. Пєткова. Державне управління ОВС він характеризує як діяльність елементів, які 

пов’язані між собою загальною та спеціальною компетенцією, “…які здійснюють 

управлінський вплив на відповідні об’єкти для досягнення загальної мети – охорони 

та захисту людини, суспільства і держави від внутрішніх загроз, які є наслідком 

вчинення правопорушень” [428,c.42]. 

Зміст державного управління діяльністю ОВС вміщує: визначення мети, 

завдань і функцій цих органів; модернізацію їх організаційної структури; 

забезпечення фінансовими, матеріально-технічними, трудовими, інформаційними 

ресурсами; розроблення та здійснення управлінських рішень; забезпечення 

координації дій органів, служб, підрозділів, персоналу; регулювання їх роботи та 

врахування відхилень від поставлених цілей; створення дієвої системи обліку та 

контролю [436,c.21]. 

На нашу думку, державне управління діяльністю ОВС являє собою особливий 

вид діяльності органів державного управління і кадрового призначення щодо 

впорядкування системи органів внутрішніх справ, забезпечення їх оптимального 

функціонування і розвитку з метою результативного вирішення завдань для  
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боротьби з організованою злочинністю, охорони громадського порядку та 

внутрішньої безпеки держави, які поставлені перед ними.  

Слід зазначити, що, незважаючи на велику наукову цінність досліджень, які 

були проведені вченими, до цього часу недостатньо дослідженою залишається низка 

проблемних питань щодо державно-управлінських аспектів реформування ОВС у 

процесі гарантування внутрішньої  безпеки держави. Передусім мова йде про 

системний аналіз понятійно-категоріального апарату. Як відомо, специфіка 

категорій будь-якої галузі науки випливає з об’єкта досліджень останньої. Тому 

важливе значення для з’ясування сутності категорій та понять, які визначають зміст 

реформування діяльності ОВС, має систематизація, доповнення та 

взаємоузгодження відповідного понятійного апарату. У синтезі з методами 

наукового пізнання наукові категорії і поняття допомагають досліднику досягти 

нових знань. 

Щоправда, у науковому світі ще не склалася усталена система однозначного 

тлумачення та сприйняття окремих категорій з досліджуваної проблеми. Існує два 

способи щодо визначення понять. Перший визначає узагальнене формулювання, яке 

охоплює всі ознаки поняття (визначення через типові та інші відмінності), другий – 

шляхом переліку елементів або визначень понять. Обидва підходи є важливими для 

дослідження процесу державного управління реформуванням діяльності ОВС щодо 

гарантування внутрішньої безпеки держави [360]. Ми повністю поділяємо думку Г. 

Губерної та В. Ілюшенко [110,с.7] про те, що в науці надзвичайно важлива 

термінологічна точність. Адже в термінах фіксується зміст явища,  їхня точність 

сприяє результативності дослідження, а це  робить мову науки зрозумілою і точною.  

Слід зазначити, що поняття і категорії містять узагальнення, дають 

можливість перейти від емпіричного опису досліджуваних явищ і процесів до 

теоретичного пояснення закономірностей їх розвитку. Усі категорії досліджуваної 

проблеми є взаємозалежними, і для кращого розуміння взаємозв’язку цих категорій 

спершу окреслимо трактування терміну “безпека”. Різні поняття виначень “безпеки” 

наведені в публікаціях таких вчених, як: С. Гордієнко, О. Гончаренко, С. Пирожков 

[384], А. Опальов [402], О. Полтораков, С. Володін, А. Ніколаєв та багатьох інших. 
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Зазначимо, що поняття “безпека” має глибоке історичне коріння. Історичний досвід 

переконливо доводить, що потреба гарантування безпеки постала першочерговим, 

основним мотивом діяльності людей і співтовариств. Потреба в безпеці належить до 

базових категорій гарантування внутрішньої безпеки держави органами внутрішніх 

справ. Найбільш широке трактування поняття “безпека” визначає його як 

відсутність небезпеки. Оксфордський тлумачний словник зазначає: безпека – це 

свобода чи захист від небезпеки чи тривоги; заходи, вжиті для гарантування безпеки 

країни, особи, цінностей [709]. У гуманітарних науках “безпека” – це задоволення 

таких вимог, як розвиток, незалежність, існування, цілісність та спокій. 

Загалом, контекст категорії безпеки являє собою особливий ракурс аналізу 

явищ і процесів, у якому останні оцінюються з погляду наявності сприятливих та 

несприятливих, минулих, поточних та потенційних умов, що впливають або здатні 

впливати на існування та розвиток відповідного процесу, явища, об’єкта чи 

суб’єкта. 

Визначивши загальні характеристики безпеки в широкому спектрі наведених 

тлумачень категорії “безпека”, важливо дослідити сутність категорій “національна 

безпека”, “внутрішня безпека”, “державна безпека”, “громадська безпека”, 

“система” і “система гарантування безпеки держави”, враховуючи їх широку 

спектральність. Слід зазначити, що вітчизняні та іноземні вчені, нормативні акти 

дають різні визначення сутності цих понять через їх міждисциплінарний, 

багатогалузевий та складний характер.  

Зокрема, у Законі України “Про основи національної безпеки України” термін 

“національна безпека” вживається у такому значенні: захищеність життєдіяльності 

населення та держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, 

своєчасне викриття, попередження та нейтралізація реальних і можливих загроз 

національним інтересам у сферах правоохоронної системи [530]. Методологічні 

підходи до визначення категорії національної безпеки відповідно до динамічних 

реалій багатовимірного соціально-політичного контексту змінюються. 

Простежується, зокрема, тенденція до того, що під національною безпекою варто 
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розуміти інертний стан щодо невразливості держави, який захищає життєдіяльність 

громадянина, суспільства та країни від внутрішніх та зовнішніх загроз. 

Формулюючи дефініцію “внутрішня безпека”, науковці, як правило, 

орієнтуються на показники внутрішньої небезпеки, акцентують увагу на різних її 

аспектах. На нашу думку, науковці висвітлювали точку зору, не враховуючи 

методологічних особливостей. Це спричинило розбіжності, що свідчать про різні 

підходи до проблеми, які притаманні тій чи іншій галузі науки. Під поняттям 

“внутрішня безпека”  слід розуміти захист громадян, суспільства та держави, 

сукупність державних гарантій, які забезпечують захист від загроз, здатність їх 

своєчасно виявити та оцінити і локалізувати тощо [81,c.78]. На нашу думку 

“внутрішню безпеку” слід розглядати як заходи забезпеченення захисту громадян, 

суспільства та держави,  від терористичних, криміногенних загроз та злочинних 

посягань всередині держави. 

“Державна безпека” в повному розумінні, на думку А. Опальова, являє собою 

захищеність держави, тобто державна безпека узагальнює всі інші види безпеки, 

акцентуючи в них свій об’єкт [402,с.4]. Отже, слід розуміти під “державною 

безпекою” захищеність держави та суспільства, яка узагальнює всі види безпеки. У 

нашому дослідженні виключна увага приділяється такій складовій державної 

безпеки як “громадська безпека”. Вона, як основна категорія в методології 

дослідження (на чому справедливо наголошують М. Панов та В. Тихий), має багато 

значень, є гранично широкою за обсягом та глибокою за змістом категорією [419].  

Громадську безпеку слід розуміти як систему правових та організаційних 

заходів, які регулюють відносини, що стосуються громадської безпеки та практичної 

діяльності органів управління держави, у тому числі ОВС, щодо їх забезпечення. Як 

зазначають німецькі науковці, громадська безпека є досить складним поняттям, і 

виділяють декілька складових елементів [358,с.26], а саме: захист недоторканності 

правопорядку; захист цілісності (життєдіяльності, функціонування) держави, її 

організаційних структур та установ; захист прав та майнових благ певних осіб. 

На нашу думку, заслуговує на увагу чітка позиція А. Серьогіна, який 

наголошує, що стан громадської безпеки утворює сукупність систематизованих 
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стосунків. На відміну від особистої небезпеки, йдеться про можливу загрозу громаді 

певного поселення, району чи регіону”[602].  

Щодо терміну “система”, то він використовується різними науками, які 

пропонують свої визначення його сутності. Зокрема, в одному з тлумачних 

словників української мови поняття “система” визначається як “порядок, 

зумовлений правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв’язком частин 

чого-небудь; сукупність яких-небудь елементів, частин, об’єднаних за їх спільною 

ознакою, метою, призначенням” [648,с.550]. Слід наголосити, що на нашу думку 

“система” – це сукупність елементів, які взаємопов’язанні між собою для 

ціленаправленої діяльності та являють одне ціле.    Під “системою гарантування  

безпеки держави” розуміється певний її стан, за якого вона зберігає свою цілісність, 

стійкість (стабільність), здатність до ефективного функціонування і сталого 

розвитку [391;429].  

Для визначення місця ОВС у системі гарантування безпеки держави 

необхідним є дослідження їх функцій. Це зумовлено відсутністю єдиного підходу 

між законодавцем та науковцями щодо розуміння функцій ОВС та їх видів [166]. С. 

Томас та І. Хепберн впевнені, що поліції (міліції) характерні чотири функції, а саме: 

представницька (поліцейський, який представляє  державні органи влади, повинен 

демонструвати своєю поведінкою захист прав громадян державою); основна 

(розшук і затримання правопорушників, розкриття злочинів, запобігання вчиненню 

правопорушень, досудове розслідування); публічна (вживання заходів для 

підтримання охорони громадського порядку); надзвичайна (опір масовим 

заворушенням, в умовах надзвичайного стану припинення актів непокори) [557]. У 

цілому завдання, які необхідно виконувати ОВС, визначають функції, покладені на 

ці органи. Кожна із функцій, визначених для органів внутрішніх справ, 

конкретизується у функціях їх структурних підрозділів, а функції структурних 

підрозділів розподіляються у формі функціональних обов’язків кожного окремого 

працівника підрозділу, які він виконує постійно.  

Необхідно зауважити, що, незважаючи на те, який би методологічний підхід ми 

не обрали, основними ознаками, своєрідними аксіомами, на нашу думку, слід 
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визнати наступне – діяльність ОВС являє собою один із видів соціальної діяльності і 

характеризується виконанням основних функцій щодо безпеки держави в різних її 

сферах. Під час дослідження проблемних питань гарантування ОВС безпеки 

держави  необхідно акцентувати увагу на тому, що діяльність цих органів є 

складовою системи національної безпеки, а державне управління реформуванням 

діяльності органів внутрішніх справ передбачає цілеспрямовану, скоординовану 

діяльність ОВС, спрямовану на виявлення, прогнозування, запобігання та 

нейтралізацію загроз для внутрішньої безпеки країни. 

Визначальний вплив на особливості діяльності всіх елементів системи ОВС у 

сфері внутрішньої безпеки здійснює політичний режим держави. При цьому 

структура й зміст діяльності об’єкта управління (МВС у цілому і всіх його 

елементів, зокрема ОВС) цілком й повністю визначається суб’єктом управління – 

вищими органами державної влади країни і політикою, яку вони здійснюють [64]. 

Важливо враховувати всі фактори управління ОВС, зокрема: відомчий, 

територіальний, змістовний, психологічний та організаційний ( див. : Додаток А). 

Велике значення для аналізу процесу державного управління реформуванням 

діяльності ОВС має інституційна еволюція ОВС, наближена до системи 

європейської моделі державного розвитку [25]. У процесі дослідження цієї прблеми 

важливо врахувати та привести у відповідність до реалій сучасного суспільно-

політичного життя і європейських стандартів, організації правоохоронної діяльності 

соціальні, організаційні, фінансові та правові чинники, які необхідні для подальшого 

реформування системи ОВС України [197]. 

Для якісного дослідження процесу державного управління реформуванням 

діяльності органів внутрішніх справ, безперечно, важливе  значення має розкриття 

сутності механізмів державного управління, які розглядаються у відповідних 

розділах дисертації. Усі механізми з об’єктивною необхідністю вимагають чіткого 

обґрунтування в алгоритмі досліджуваної проблематики і, насамперед, з 

урахуванням класифікації сучасних механізмів державного управління [659]. 

Велике значення для розуміння сутності державно-управлінських механізмів 

свої дослідження, проводили В. Аверьянов, О. Васильєва, Л. Гордієнко [128], 
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Ю. Дехтяренко, В. Князєв [32], Г. Леліков, М. Лесечко, О. Машкова, А. Мельник 

[128], Н. Нижнник [390], О. Оболенський [127], В. Олуйко, Р. Рудніцька, О. 

Сидорчук, О. Стельмах та ін. У працях В. Бакуменка [32], О.Безносенка, В. 

Малиновського [337], П. Надолішнього, В. Шаранова сутність державно-

управлінських механізмів пов’язується насамперед з необхідністю прийняття 

управлінських рішень. 

Г. Астапова, М. Байтін, В. Воротін, О. Дацій, О. Зайчук, О. Ковалюк, 

М. Корецький, О. Кравченко, Д. Лойко, І. Михасюк, Н. Мельтюхова, Г. Одинцова, 

Ю. Тіхоміров, О. Федорчак, Н. Харченко розглядають ці механізми через функції 

держави. Державно-управлінську класифікацію механізмів та їх характеристику 

розробляли Т. Андрусяк, І. Воронов, В. Іванов, О. Коротич, М. Латинін, Р. Ларіна, 

О. Руденко [131], В. Токовенко, В. Циганов, Ф. Шамхалов.  

Враховуючи результати вищеназваних досліджень, можна доводити, що 

державно-управлінські механізми забезпечення діяльності ОВС слід розглядати як 

цілісну, діалектичну сукупність взаємообумовлених та взаємоузгоджених елементів 

управлінської діяльності (засобів, методів, правових, організаційних, 

адміністративних, мотиваційних та інших заходів держави). 

Розв’язання проблеми реформування діяльності органів внутрішніх справ 

потребує цілком конкретних та зрозумілих механізмів. Серед них, насамперед, слід  

виділити організаційний, який базується на владно-розпорядчих заходах.  

Нормативно-правовий механізм забезпечує функціонування ОВС через 

систему норм і правил, що регламентують умови, зобов’язання та напрямки їх 

діяльності. Такий механізм повинен включати в себе як правове забезпечення, так і 

формування організаційних структур управління в системі органів внутрішніх 

справ. 

Значну роль у реалізації завдань внутрішньої  безпеки держави відіграє 

економічний механізм (через фінансові важелі).  

Важливою умовою ефективної діяльності ОВС  є координаційний механізм, 

який передбачає узгодженість дій органів державного управління з діяльністю  цих 

органів. 
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Для оптимізації наукового дослідження необхідне застосування досконалого 

інструментарію.  Характер нашого дослідження визначив необхідність застосування 

міждисциплінарного підходу з використанням таких галузей знань, як соціологія, 

політологія, правознавство. У цьому полягає головна особливість методології в 

умовах міждисциплінарності. Для досягнення зазначеної мети та поставлених 

завдань дисертаційної роботи використовувались методи, які дали змогу 

забезпечити отримання об’єктивних, достовірних результатів з цієї проблематики. 

Зокрема, такий загальнонауковий метод як принцип об’єктивності застосовувався 

насамперед для систематизації фактологічного матеріалу, встановлення у ньому 

вірогідності і повноти інформації.  

Метод наукової ідентифікації було використано в процесі вивчення наукових 

праць українських та зарубіжних вчених з метою визначення особистого внеску 

авторів у вирішення наукового завдання досліджуваної проблеми. Логіко-

семантичний метод застосовувався для дослідження кореляції понять, що дало 

змогу сформулювати окремі ключові категорії й поглибити понятійний апарат 

дослідження. 

Проблемно-хронологічний та порівняльний методи дали змогу дослідити в 

хронологічній послідовності процес державного управління реформуванням органів 

внутрішніх справ, а також здійснити порівняльний аналіз міжнародного досвіду 

державного управління ОВС і розкрити його значення для України. 

Важливе значення для дисертаційної роботи мав статистичний метод, який 

дозволив відслідкувати особливості діяльності ОВС у різних сферах гарантування 

внутрішньої безпеки. Наведена статистика дала можливість зробити об’єктивний 

аналіз причин низької ефективності діяльності цих органів у боротьбі зі 

злочинністю та захисті прав громадян України.  

Ефективним засобом досягнення результатів дослідження, що дозволив 

найбільш адекватно розкрити процес державного управління діяльністю ОВС в 

Україні, був системний підхід. Метод системності дав можливість з’ясувати сутнісні 

особливості функціонування системи управління ОВС України. Він виявляє 

необхідність використання конструктивного механізму дослідження на основі 
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своєрідного синтезу багатьох наукових методів дослідження, методологічних 

систем, теоретичних побудов. Цей метод передбачає можливість дослідження 

процесів становлення нових упорядкованих структур, зокрема і в системі органів, 

які гарантують внутрішню безпеку країни, включно з МВС і ОВС України, і 

проведення їх діяльності у нових вимірах. Особливе його значення виявляється під 

час аналізу процесу формування сучасної моделі управління персоналом ОВС, коли 

кваліфікаційні рішення та дії керівництва цих органів визначаються не лише 

теоретичними знаннями з набутими навичками та вміннями, змістом і результатами 

аналітико-синтетичної діяльності, а й через усвідомлення особливостей стилю 

роботи. Метод системності органічно поєднує в собі також аналіз і синтез для 

характеристики якісних і кількісних змін в діяльності органів внутрішніх справ.  

Для формування рекомендацій та пропозицій щодо оптимізації та підвищення 

ефективності діяльності ОВС у процесі їх реформування використовувалися методи 

індукції, узагальнення.  

Загалом у дисертаційній роботі використовувався комплексний підхід, який 

забезпечив вивчення історичних, економічних, соціальних, ідеологічних факторів 

впливу на діяльність ОВС України у сфері гарантування внутрішньої безпеки. Ця 

діяльність має розглядатися з позиції історичної обумовленості. Тому важливо провести 

порівняльний аналіз еволюції теорії і практики державного управління органами 

внутрішніх справ на різних історичних етапах, що дозволить виявити певні тенденції їх 

розвитку в умовах незалежності української держави. 

Проведений аналіз дав можливість дійти до узагальненого висновку, що 

питання обґрунтування методологічних і теоретичних засад державного управління 

реформуванням органів внутрішніх справ України та напрямів підвищення 

ефективності їх діяльності на базі філософського, соціально-економічного, 

державно-управлінського, політологічного та правового аналізу  повною мірою 

сприятиме реалізації визначених завдань обраного наукового дослідження. 
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1.3. Еволюція теорії і практики державного управління в системі органів 

внутрішніх справ 

 

     Засади державного управління діяльністю органів внутрішніх справ складались 

повільно, тривало, відповідно до логіки та процесів розвитку самих країн. 

Своєрідність національних інтересів на конкретному історичному етапі розвитку 

країни зумовлювала відповідні цілі, напрями діяльності органів внутрішніх справ 

щодо гарантування її безпеки. Cаме тому ці особливості мали домінуюче значення у 

формуванні завдань і функцій діяльності поліції у цій сфері (див.: Додаток Б). 

Безпосередня та пряма  залежність поліції від певного політичного режиму, де вона 

виступала “силовим” гарантом, приводила при його зміні до реформування правової 

бази, стратегії, організаційних моделей, кадрів, тактики і механізмів забезпечення 

діяльності ОВС. На думку німецького дослідника В. Гассемера, у даній державі та в 

певну епоху поліція була регулятором конкретної реляції між насильством та 

свободою, посідала стратегічно важливе місце у сфері публічної безпеки та 

знешкодження загроз [704,с.29–30]. 

Значну увагу органи державного управління приділяли діяльності 

правоoхоронних органів із гарантування державної безпеки в античному світі. 

Поліція одвічно відігравала в ньому важливу роль, виступаючи наглядово-

репресивним органом, і в сутності її діяльність у рабовласницькому суспільстві була 

ідентичною як у деспотичних, так і демократичних країнах. Поліція як інститут 

функціонування центральної влади захищала цю владу від її внутрішніх ворогів і 

жорстоко придушувала повстання рабів. Це було зумовлено специфікою 

стародавньої державності, яка виникла і розвивалась (незалежно від форм 

політичного режиму) в умовах перманентної боротьби центральної влади з 

внутрішніми змовами, зовнішніми ворогами і непокорою рабів [107]. 

Специфіка розвитку державності в добу феодалізму здійснила значний вплив 

на подальші засади організації і функціонування поліції щодо гарантування її 

безпеки. Уже з кінція XIV ст. термін "поліція" у Франції (франц. police, policite) і 

Німеччині (нім. polizei) почали вживати у розумінні сукупності важливих елементів 
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суспільного порядку, а згодом – урядової діяльності, спрямованої на захист 

інтересів суспільства [271,c.55-56].  

Пізніше нові держави Європи, після того як виконавча влада переборола 

елементи феодалізму і зміцніла настільки, що могла розширити свою діяльність не 

лише на зовнішню безпеку, для сфери управління був знайдений придатний термін 

“політія”, або “поліція”, який визначав завдання гарантування їх внутрішньої 

безпеки [242,с.226]. Тому середньовічні міста вважались батьківщиною поліції як 

органу, на чому наголошував і вітчизняний вчений М. Шпілевський. “Перші 

поліцейські установи,  – писав він, –  виникли в містах” [679,с.15]. 

Але остаточно перетворення поліції на орган, покликаний забезпечувати 

підтримання безпеки і правопорядку в загальнодержавному масштабі, відбулось 

лише в добу абсолютизму. Цей процес відбувався в Австрії, Англії, Іспанії, Прусії, 

Франції впродовж XV–XVII ст. [100]. Поліція в цих країнах постала як урядовий 

інститут, головне завдання якого полягало у гарантуванні внутрішньої безпеки. 

Призначення державної поліцейської діяльності вбачалося у забезпеченні 

добробуту, безпеки, ”щастя громадян”. Влада крок за кроком, крім охорони безпеки, 

перебирає ще цілий ряд завдань внутрішнього управління, остаточною метою яких 

було сприяння народному добробуту.  

У Франції в цей період функціонували підпорядковані короні значні 

поліцейські сили у провінціях, містах, на головних дорогах, а також спеціалізовані 

органи, створені для проведення попереднього розслідування, здійснення 

політичного розшуку. Юрисдикція поліції визначалась, головним чином, 

адміністративним шляхом королівськими едиктами та ордонансами. ХV–ХVII ст. 

для багатьох німецьких держав були періодом “поліцейських регламентів”, в основі 

яких було покладено намагання “упорядкувати” всі сфери громадського життя 

шяхом його детальної регламентації й створення розгалуженої системи установ, 

покликаних гарантувати внутрішню безпеку країни. Поліцейські формування за 

таких умов могли на свій розсуд придушувати будь-які дії, котрі влада вважала 

небезпечними для спокою держави, “громадського порядку та спокою”. 
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У першій чверті XVIII ст. для політичного режиму були виокремлені такі 

характеристики суспільної безпеки [136,c.13]:  

– всеосяжна регламентація, грубий і прямого впливу примус до виконання 

інструкції; 

– загальний державний контроль за громадою; 

– відсутність законодавчої бази щодо політичних свобод і прав підлеглих, 

легальної політично-суспільної самодіяльності населення;  

– надзвичайно широкі права адміністративно-поліцейських органів, що мали 

повноваження і можливості втручатися у життя людей.  

Діяльність органів державного управління в Західній Європі в цей час 

характеризувалася безпрецедентною, всеосяжною і ретельною регламентацією 

всього, що, на думку правлячих кіл, стосувалося державної безпеки і правопорядку. 

Це значно поширювало повноваження поліцейських органів і призводило до 

виникнення типу так званої “поліцейської держави”. Одним із теоретиків 

“поліцейської держави” був німецький вчений Християн Вольф, який вважав, що 

удосконалення захисту громадян повинно здійснюватися під безпосереднім 

керівництвом уряду, що може потурбуватися про своїх підлеглих насильно 

[666,с.24]. 

З огляду на історичні ретроспективи, більшість науковців вказує, що 

правоохоронні органи пережили своєрідну “золоту епоху” за певного періоду 

існування “поліцейських держав” XVII–XVIII ст., коли в організаційній структурі 

управління слово “роlice” (поліція) перегукувалось за своїм визначенням з 

державною діяльністю (“роlicing”) [94,c.6]. Сутність “поліцейської держави” 

полягала у вкрай налаштованому надзаконному і позазаконному характері дій.  

Такі функції виконувала і приказна система управління в Росії на початку 

ХVІІ ст. Правоохоронні органи цієї країни відігравали виключну роль у 

гарантуванні державної безпеки. Саме з цього часу можна вести мову про систему 

органів боротьби зі злочинністю, оскільки для цього була створена єдина правова 

основа [171; 203, с. 7; 326].  
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Пізніше законодавство абсолютистського періоду Російської держави 

визначало поліцію як особливу діяльність, яка повинна турбуватися про добробут, 

безпеку й устрій суспільства. У додатковій XXI главі “Великого наказу Уложенної 

комісії”, присвяченій поліції, Катерина II наводить два погляди на поліцію, 

запозичені із творів німецьких поліцеїстів Юста і Більфельда [310]. Згідно з першим, 

до сфери поліції повинно входити все, що є важливим для держави і не може бути 

віддане для вільного діяння на власний розсуд і свавілля підданих. Згідно з другим, 

цьому відомству належить все те, “что служит к сохранению благочиния в 

обществе”, тобто поліція розглядається як функція й орган гарантування безпеки і 

підтримки порядку в суспільстві. Остання точка зору приймалася Катериною II і 

знайшла своє законодавче закріплення у “Статуті благочиння, або поліцейському”. 

Перші поліцейські підрозділи в Російській імперії у XVIII ст. практично повсюдно 

отримали назву поліцейських контор [147,с.24]. На відміну від сучасних ОВС, 

поліцейські контори того часу перебували тільки у вертикальному підпорядкуванні. 

Слід зазначити, що теоретичні й організаційно-правові моделі діяльності 

поліції щодо гарантування державної безпеки постійно еволюціонували. Проте 

погляди на її завдання та організацію були неоднакові і визначалися як суспільними 

особливостями, так і проблемами, які стояли перед конкретною країною. Лише з 

часом в країнах Європи дійшли висновку, що поліція повина служити не добробуту 

країни в цілому (на це була спрямована робота інших державних служб), а має лише 

охороняти внутрішню безпеку держави, запобігати кримінальним небезпекам та 

підтримувати громадський порядок. 

Зокрема, вперше у світовій історії у постреволюційний період у Франції була 

розроблена й успішно реалізовувалася достатньо чітка та послідовна концепція 

поліцейської діяльності, котра з часом була сприйнята іншими державами і багато в 

чому стала базою для сучасного сприйняття ролі поліції в гарантуванні безпеки у 

демократичному суспільстві. Головна заслуга в цьому належала Жозефу Фуше 

(1759–1820 рр.), який обіймав посаду міністра поліції під час правління Директорії, 

в роки Консульства і реставрованої у Франції легітимної монархії [150]. “Доктрина 

Фуше” виходила з ідеї про надзвичайну важливість поліцейської діяльності для 
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суспільства та її універсального значення для будь-якого політичного режиму. 

“Завдання поліції, – писав Фуше, – величезна у будь-якому випадку – чи працює 

вона у рамках представницької влади, чи вона діє на благо уряду централізованого, 

аристократичного, диктаторського або деспотичного” [715,c.41]. При цьому 

неодмінною умовою ефективності поліції Фуше справедливо вважав рішучість і 

професіоналізм управлінського персоналу. Він наголошував, що гарантією 

державної безпеки країни для будь-якого уряду є пильна поліція, яку очолюють по-

справжньому знаючі люди. Мета поліції – це безпека для всіх. Особливістю поліції, 

на його думку, має бути профілактика, яка має значно більше значення, ніж 

репресивні заходи, котрими потрібно сміливо користуватися, якщо злочин 

неможливо відвернути.  

У Пруссії основне завдання поліції щодо убезпечення загроз і гарантування 

державної безпеки було окреслено у § 10 п. 17 Загального права Пруссії від 1794 p., 

в якому зазначалось, що функцією поліції є застосування необхідних заходів для 

забезпечення порядку, громадського спокою та безпеки, а також для 

унеможливлення загроз “громаді або окремим її членам” [469]. 

Наприкінці XVIII ст. у рамках неписаного права було визнано таке 

співвідношення понять  примусу та поліції: поліція може застосовувати заходи сили 

(у нормах допущених законих дій) у тих випадках, коли неможливо виконати свої 

завдання щодо гарантування державної безпеки. Основним історичним завданням 

було не тільки визначити поняття та межі дій поліції, але і показати, що вперше на 

законодавчому рівні регламентувалась поліцейська влада. На думку Г. Аншютца, 

перетворення державної влади з беззаконної на законну діяльність, призвело до 

того, що в середині поліцейської держави певною мірою зародилася правова 

держава [23,c.113]. 

Значною мірою організація європейцями поліції сприяла тому, що колоніальні 

народи, які не мали власної державності, взяли за основу загальну ідею, форми і 

методи діяльності, моделі управління та правового регулювання даного 

правоохоронного інституту, а ставши незалежними, дану модель відтворили для 

забезпечення державності своїх країн. Встановлення та  розвиток інституту поліції з 
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урахуванням національного колориту залежало від особливих політичних, 

економічних та соціальних умов. З упевненістю можна стверджувати, що 

європейські нації вплинули на виконання важливої цивілізаційної місії на різних 

континентах, які були під їх впливом, що допомогло досягти успіху у сфері 

організації поліцейської структури для забезпечення державності [412,с.43]. 

2 грудня 1823 р. був проголошений перший, але актуальний і на сьогодні, 

концептуальний документ у сфері гарантування державної безпеки США – доктрина 

Монро [155,с.42]. У ній були визначені основні завдання і шляхи реалізації безпеки 

країни. Доктрина ставила вимоги перед силовими структурами щодо гарантування 

державної безпеки, фінансування цих органів вважала важливою умовою їх 

ефективної діяльності.  

У першій чверті XIX ст. у Великобританії з усією очевидністю постало 

питання про необхідність завершення організаційного оформлення історично 

сформованої поліцейської моделі у справі гарантування державної безпеки, що було 

здійснено завдяки зусиллям секретаря з внутрішніх справ, “батька-засновника 

сучасної поліцейської організації” Великобританії, сера Роберта Піла. Саме Роберт 

Піл доклав значних та наполегливих зусиль у справі просування ідеї створення 

сучасної моделі поліції у парламенті, які завершилися прийняттям 19 червня 1829 р. 

закону, офіційно зареєстрованого як “Акт про столичну поліцію” [596,с.15]. 

Реформа Р. Піла отримала свій подальший розвиток у законах, прийнятих 

англійським парламентом у 1835 і 1856 рр. Як справедливо зазначав професор 

О.В. Губанов: “Названі акти, у своїй сутності, заклали основу системи управління 

поліцейськими силами Великобританії, яка діє і на сьогоднішній день” [107,с.18]. 

У цілому процес еволюції діяльності поліції західноєвропейських країн щодо 

гарантування державної безпеки в XIX – на початку XX ст. відбувався в умовах 

боротьби різних тенденцій у галузі державного управління на тлі розповсюдження 

ліберальних поглядів на суть поліції у забезпеченні правового порядку. Різні 

варіанти цієї еволюції, як і думки з приводу ролі і завдань уряду у сфері державної 

безпеки й охорони правопорядку, були зумовлені, насамперед, національними 

особливостями природи державності у кожній конкретній країні.  
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У Російській імперії в цей період органи поліції виконували виключно 

репресивні функції у справі захисту державних устоїв, а отже, панівного класу або 

групи осіб, в руках яких була зосереджена влада. Стосовно правової організації 

поліції, то до реформ 60-х рр. XIX ст. від поліцейського чиновника вимагали, щоб 

він одночасно був охоронцем від всіх і всякого, що у мирному житті держави може 

порушувати спокій, здоров’я, особисту та майнову безпеку як всього суспільства, 

так і окремих його членів, санітаром, виконавцем наказів як вищого, так і 

губернського начальства, охоронцем моральності [271,c.56]. Ця вимога стосувалась 

всіх без винятку органів поліції, які діяли і на українських землях [35]. У результаті 

реформ 1860 і 1864 рр. поліція була звільнена не тільки від функцій попереднього 

слідства, але й від функції виконання судових рішень, що дозволяло їй більш 

ефективно виконувати завдання з гарантування державної безпеки, протидіяти 

злочинності специфічними поліцейськими засобами [652, c.36]. 

У 1881 р. в Росії завершилась робота над проектом “Статуту благочиння” і 8 

квітня 1882 р. Статут було опубліковано. Він містив 14 глав, 274 статті. Статут 

визначав устрій поліцейського апарату в містах імперії. Згідно з ним, створювались 

нові поліцейські органи – управи благочиння, які мали гарантувати внутрішню 

безпеку, охорону порядку, змушувати громадян виконувати закони і постанови 

влади, здійснювати реалізацію розпоряджень уряду і губернської адміністрації [202]. 

14 серпня 1881 р. царський уряд прийняв “Положення про заходи для 

збереження державного порядку і громадського спокою”. Воно передбачало 

введення в окремих місцевостях країни двох стадій надзвичайного стану – стану 

посиленої охорони і стану надзвичайної охорони. Хоча це Положення формально 

вводилось як тимчасове, терміном на три роки, воно фактично діяло 36 років, аж до 

Лютневої революції 1917 р., і залишалось “одним із найбільш сталих основних 

законів Російської імперії” [372]. На початок XX ст. режим посиленої охорони 

розповсюджувався більше ніж на 1/3 населення країни, у тому числі й українського 

[687]. До лютого 1917 р. гарантування державної безпеки безпосередньо було 

по’вязане з формуванням і розвитком регулярної поліції, одним із основних завдань 

якої була охорона громадського порядку [204,с.33-37]. Слід зазначити, що будь-які 
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зміни політичного, економічного, соціально-демографічного плану негайно 

викликали реакцію з боку держави, спрямовану на пристосування поліцейських 

органів до змінюваної ситуації в країні. Російська імперія впродовж XІX – початку 

XX ст. так і не змогла чітко визначити параметри й вектор поліцейської діяльності 

щодо питань гарантування державної безпеки [13]. Багато в чому це було пов’язано 

із політико-правовими поглядами монархів і управлінської еліти країни.  

Унаслідок Лютневої буржуазно-демократичної революції 1917 р. Тимчасовим 

урядом було скасовано департамент поліції, при цьому поліцію перейменували на  

народну міліцію, тобто державний орган, який підпорядковувався органам 

місцевого самоврядування. Правові основи організації і діяльності міліції 

Тимчасового уряду визначалися у постанові “Про установу міліції” і в Тимчасовому 

положенні про міліцію, затвердженому 17 квітня 1917 року. Народна міліція стала 

невід’ємною частиною державного апарату, що сформувався після лютого 1917 р. і 

зберігалася до моменту перемоги Жовтневої революції та переходу влади в руки 

рад.  

В Україні основними завданнями міліції за часів Центральної Ради було 

вживання заходів для підтримання порядку, виконання постанов і законів; своєчасне 

доведення до відома громадян розпоряджень влади; забезпечення роботи органів 

державної влади для виконання ними їх обов'язків; охорона цивільних прав; охорона 

доріг, мостів, майданів, вулиць, проведення контролю за забезпеченням на них руху 

та притягнення до відповідальності винних осіб; забезпечення порядку в 

громадських місцях; надання допомоги під час повеней і охорона безпеки та 

надання допомоги у гасінні пожеж та інших надзвичайних випадках [361,с.110-112]. 

Після захоплення влади більшовиками нарком внутрішніх справ О. Риков 28 жовтня 

(10 листопада) 1917 р. підписав і скерував на місця Декрет “Про робітничу міліцію”. 

Але, підписуючи Декрет, він менш за все думав про забезпечення охорони 

громадського полрядку. Мова в Декреті йшла про створення збройних формувань 

для захоплення й утримання влади. 

На початок ХХ ст. у світі сформувалися нації. Тому мова тепер йшла в цілому 

про національну безпеку. Для багатьох країн світу ці питання були безпосередньо 
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пов’язані з поглибленням процесу розвитку авторитарної ідеології в державному 

управлінні. Застосування декларованого державою примусу стало основною 

ознакою, що детермінувала роль і місце поліції в системі органів виконавчої влади. 

При цьому значимість поліцейської діяльності та даної організації швидко зростала 

під час політичної, економічної криз і погіршення криміногенної ситуацій і, 

особливо, коли правлячі кола намагалися вирішити проблеми, які виникали, 

радикально. Поліція стала головним інструментом у руках влади в тоталітарних та 

авторитарних державах, де насильницький вплив є одним із оптимальних способів 

усунення перешкод для реалізації внутрішньополітичних питань. У таких умовах 

вона виступала як каральний орган влади, що мав широкий спектр повноважень,  

орієнтованих на здійснення  контролю над суспільством і репресій щодо опозиції та 

криміналітету.  

Це чітко простежувалосся у процесі становлення тоталітарних режимів в 

Італії, Німеччині, Іспанії, Фінляндії, Туреччині, Португалії, Японії, Китаї, державах 

Східної Європи – Болгарії, Польші, Румунії, СРСР та інших країнах. У 20–30-і рр. 

репресії були одним із основних методів, на думку керівництва цих держав, для 

підтримання їх внутрішньої безпеки. Тоталітарна стратегічна концепція 

поліцейської діяльності в цій сфері зводилась до формули “виявити й 

нейтралізувати” [283].  

Це було характерно і для радянського режиму в Україні. Ще в лютому 1919 р. у 

складі НКВС УРСР була організована міліція, правовий статус якої регламентувався 

відомчою інструкцією від 16 березня 1919 р. На місцях було встановлено однаковий 

регламент застосування декрету Ради Народних Комісарів “Про організацію міліції” 

[593,с.29]. Інструкція визначила за міліцією функцію проведення нагляду за 

виконанням громадянами декретів, законів, розпоряджень радянської влади. На 

місцях створювалася робітничо-селянська міліція як виконавчий орган центральної 

влади та організаційна структура будувалася на загальних принципах подвійного 

підпорядкування та централізму: органи міліції перебували у підпорядкуванні 

відповідних рад, що зверху до низу складали ієрархічну систему органів державної 



43 

влади і підпорядковувалися вищим міліцейським апаратам, які очолював Народний 

комісаріат внутрішніх справ. 

Ця організаційна модель існувала протягом усієї історії радянської міліції і 

залишалася основною складовою апарату державного управління з більшим або 

меншим рівнем централізації. Управління міліцією здійснювали керівні органи 

внутрішніх справ, що входили до складу управлінь (відділів) внутрішніх справ, 

виконкомів районних і міських рад народних депутатів. На НКВС УРСР 

покладалися питання охорони революційного порядку і безпеки громадськості, а 

також нагляд за діяльністю елементів, які становлять небезпеку для суспільства. 

Слід зазначити, що міліція активно сприяла втіленню в життя політики військового 

комунізму – проведення продрозверстки, контролю за загальною трудовою 

повинністю, займалася охороною великих стратегічних об’єктів, шляхів сполучення 

та інших комунікацій і т.д. 

У 1930 р., у зв’язку з ліквідацією НКВС УРСР, міліція була включена до 

структури ДПУ УРСР. Нова установа поєднала функції кількох правоохоронних 

органів: державної безпеки, охорони громадського порядку, виконання покарань та 

судових органів [676]. Це пояснювалось необхідністю посилення національної 

безпеки СРСР. Наступним кроком у реалізації засад гарантування національної 

безпеки була здійснена централізація органів міліції в масштабі Радянського Союзу. 

Цей захід отримав законодавче закріплення у прийнятому 25 травня 1931 р. РНК 

СРСР “Положенні про робітничо-селянську міліцію”. У ньому міліція 

характеризувалась як адміністративно-виконавчий орган радянської влади. 

Основними завданнями міліції було визначено спостереження “за проведенням в 

життя законів і розпоряджень центральних і місцевих органів влади, що регулюють 

революційний порядок і суспільну безпеку”. Їй було доручено вести боротьбу зі 

злочинністю, розслідувати справи про злочини, охороняти державне і суспільне 

майно, а також дбати про особисту безпеку громадян та їх майно. 

У грудні 1932 р. у складі ОДПУ СРСР було утворено Головне управління 

робітничо-селянської міліції. Цей орган значно розширив повноваження ОДПУ, яке 

тепер дбало не тільки про державну безпеку, але й охороняло громадський порядок, 
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державну і суспільну власність. У 1934 р. ДПУ УРСР було ліквідовано і натомість 

відновлено НКВС УРСР, що призвело до зміцнення повноважень цього відомства 

[621,c.528]. Слід зазначити, що cтановлення адміністративно-командної системи в 

СРСР перетворило систему НКВС на особливу “державу в державі” з притаманними 

їй в умовах тоталітаризму репресивно-каральними функціями. Антиправовий 

характер дій НКВС і міліції, їх репресивна діяльність у 20–30-ті роки 

зумовлювалися насамперед їх централізованою координацією та бажанням будь-

якою ціною виконати загальнодержавний курс країни у боротьбі з антирадянським 

класовим ворогом як “головноою загрозою” для національної безпеки СРСР 

[116;595]. 

Згодом для того, щоб надати репресіям легальний характер, у країнах з 

тоталітарним режимом приймались надзвичайні закони, видавались розпорядження 

про використання зброї проти учасників маніфестацій, організованих опозиційними 

партіями. Історичний досвід свідчить, що в основу функціонування 

правоохоронного апарату держави неприпустимо закладати політичні чи ідеологічні 

засади, він має діяти лише на правових підвалинах, виступаючи гарантом 

національної безпеки, захисту конституційних прав і свобод громадян. 

Створена в Радянському Союзі адміністративно-командна система повною 

мірою відповідала поставленим завданням і у 40 – 50-ті роки ХХ ст., а органи 

внутрішніх справ надалі займали в цій системі дуже важливе місце, виконуючи свою 

основну роль інструменту примусу, який, на думку сталінського керівництва, 

служив реалізації цілей щодо гарантування національної безпеки [205;306;571]. 

Лише у період 60 – 80-х рр. ХХ ст. структура МВС СРСР почала еволюціонувати і 

значно спрощуватись, скорочувалась штатна кількість особового складу. Майже 

щорічно приймалися постанови уряду про упорядкування структури ОВС. Логічним 

підсумком проведення цієї лінії стала ліквідація в січні 1960 р. Міністерства 

внутрішніх справ СРСР з передачею його функцій міністерствам внутрішніх справ 

союзних республік [349,c.188]. У союзних республіках були створені міністерства 

охорони громадського порядку. 17 серпня 1962 р. Радою Міністрів СРСР було 

затверджено “Положення про радянську міліцію”, яке визначало місце міліції в 
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державному механізмі, її завдання, права й обов’язки. Міліція розглядалась як 

адміністративно-виконавчий орган радянської держави, покликаний гарантувати 

внутрішню безпеку країни, охороняти громадський порядок, захищати права 

громадян від злочинних посягань, своєчасно розкривати злочини [399,c.122]. 

У прийнятій 7 жовтня 1977 р. Конституції СРСР давалась більш повна, 

розгорнута конституційна регламентація законності і правопорядку, ніж у всіх 

попередніх радянських конституціях. Для цієї Конституції характерним було 

розширення сфери конституційного регулювання діяльності міліції щодо захисту 

прав і свобод громадян, посилення ролі державних органів у гарантуванні 

національної безпеки. Для ОВС важливе значення мало положення, яке містилося в 

Конституції про те, що повага особистості, охорона прав і свобод громадян – 

обов’язок усіх державних органів, громадських організацій і посадових осіб. 

Поліцейська діяльність у свому розвитку пройшла шлях від тоталітарних 

моделей, що базувалися на примусовому захисті інтересів країни, до 

демократичних, де свободи та права  людини є беззаперечним принципом у 

діяльності правоохоронних органів. Загрозу безпеці й стабільності держави, яка 

перебувала на шляху трансформації від тоталітарного до демократичного стану, 

становила саме відсутність традицій шанування прав людини й готовності 

цивілізовано домагатися їх дотримання. Слід зазначити, що падіння тоталітарних 

режимів у Німеччині, Італії, Японії та інших країнах спричинило руйнування 

колишнього і становлення нового поліцейського апарату, покликаного гарантувати 

внутрішню безпеку держави.  

Зрозуміло, що поліцейська діяльність у сфері гарантування безпеки держави 

не була пов’язана виключно із застосуванням сили, проте можливість застосування 

дозволених законом силових заходів залишалась найбільш важливою її функцією, 

яку можна розглядати як універсальну. “Образ поліції, – зазначав американський 

вчений Е. Бітнер, – насамперед пов’язувався зі спроможністю застосовувати силу. 

Здатність використовувати її надавало тематичної єдність всій поліцейській 

діяльності. Роль поліції полягала в тому, щоб апелювати до всіх різновидів 
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людських проблем, коли вони, можливо, будуть потребувати застосування сили 

”[271,c.70].  

Для всіх поліцій (міліцій) світу особливістю їх діяльності у сфері гарантування 

внутрішньої безпеки країни є те, що їх пріоритетні завдання і функції належали до 

сфери протиправних діянь, а також тих, що становлять соціальну небезпеку, подій, 

які загрожують життю, здоров’ю, правам і свободам громадян, державним і 

громадським інститутам. У програмному документі реформи поліції Канади добре 

сказано: “Поліція не може більше розглядатися як командос, які закинуті в 

суспільство, щоб визволити його від зла. Поліція – це суспільство, суспільство – це 

поліція” [205,c.87]. Погляд на поліцію як своєрідний правоохоронний інститут у 

системі гарантування внутрішньої безпеки держави знаходить своє втілення в 

організаційній побудові поліцейських структур із врахуванням державного ладу і 

пов’язаного з ним рівня децентралізації громадського управління, що складався в 

певній країні, форми державного ладу, історичних, географічних та інших 

національних атрибутів.  

Сучасна роль поліції у гарантуванні внутрішньої безпеки має двоетапний 

характер: по-перше, це профілактика злочинів і громадських заворушень та 

забезпечення законності; по-друге, це надання гуманітарних та соціальних послуг у 

надзвичайних ситуаціях. Залежно від переваг однієї з функцій, організація поліції 

могла відбуватися за чотирма моделями. Найбільш поширеною у світі є модель 

“служіння громадськості”, що визначає активну роль поліції (міліції) у сфері 

забезпечення свобод і прав людини [105]. Така модель передбачає зміну характеру 

функціонування міліції з реактивної на проактивну. 

На думку П. Віллерса, одного з провідних зарубіжних спеціалістів у сфері 

державного управління безпекою і охороною громадського порядку, в епоху 

зростаючої ролі ОВС важливою їх місією мала стати cаме доктрина забезпечення 

громадського порядку, котра передбачала це зобов’язання перед громадянином як 

ключову ланку цієї концепції [720]. Починаючи із 1960-х рр., головними факторами 

корегування вимог для керівництва ОВС зарубіжних країн щодо гарантування 

безпеки держави послужили, з одного боку, нова філософія поліцейської служби, а з 
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другого – ускладнення правоохоронної діяльності, спричинене значним зростанням 

організованої злочинності, корупції, тероризму, наркобізнесу, нелегальної міграції 

та інших кримінальних явищ. Нова парадигма забезпечення суспільного 

правопорядку як важливої умови безпеки країни передбачала, що демократична 

правова держава була повина гарантувати високий рівень безпеки своїм громадянам, 

дотримання свобод і прав людини, а таким чином – сталий розвиток [68]. 

Ідея служіння поліції суспільству та її зростаюча роль у питаннях 

гарантування безпеки суспільства, закріплена у законах про поліцію, прийнятих і 

оновлених на початок XX ст. практично у всіх європейських країнах, США, Канаді, 

Японії та деяких інших, перетворювала поліцію в правовій державі із каральної 

силової структури на повсякденну сервісну службу з широким спектром соціальних 

послуг,на гаранта прав і свобод, їх безпеки від загроз злочинності і тероризму. На 

думку Е. Бітнера, функція поліції полягає, таким чином, у застосуванні сили для 

вирішення всіх людських проблем, якщо вони вимагають застосування цього. 

Оскільки поліція виступає як механізм поділу ситуаційно обумовленої сили в 

суспільстві [693,c.32]. 

Зрозуміло, що кожна держава світу намагалась надійно гарантувати безпеку 

своїх громадян та держави. Механізмів, що втілюються у практику з метою 

досягнення вказаної мети, є багато, проте слід зазначити, що майже всі вони 

передбачають використання ОВС для гарантування внутрішньої безпеки держави. 

Незважаючи на розвиток громадянського суспільства, процеси демократизації, 

вирішальну роль у гарантуванні внутрішньої безпеки безпосередньо в країні 

належить все ж таки державним органам і, зокрема, національній поліції. 

 Останні часом навіть консервативні підвалини поліції країн “Старого світу” 

зазнали певних змін через активне впровадження у них нових Рекомендацій Ради 

Європи щодо удосконалення базових засад поліцейської діяльності. Про це свідчить, 

наприклад, прийняття в 2002 році у Франції закону “Про основи внутрішньої 

безпеки країни та програми її забезпечення” [660,с.75]. Роль поліції на цьогочасному 

етапі розвитку громади визначається як допомога у гарантуванні безпеки 

справжнього громадянського суспільства, в якому відповідальність і права 
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особистості, сім’ї та громади певним чином збалансовані. Ціллю поліції є 

гарантування внутрішньої безпеки країни шляхом зменшення кількості громадських 

заворушень; зниження тяжкості злочинів та рівня злочинності; допомоги у 

здійсненні правосуддя для того, щоб підняти рівень  довіри населення до закону. 

Завдання поліції, враховуючи ці положення, визначаються таким чином: 

– підвищення рівня безпеки населення; 

– відновлення/збереження порядку та усунення проявів антисоціальної 

поведінки; 

– знищення міжнародної та організованої злочинності, боротьба з тероризмом; 

– зниження рівня злочинності шляхом виявлення причин та їх вивчення; 

– зниження рівня небезпечності злочинів, які вчиняються; 

– зменшення нещасних випадків та сприяння безпеці на дорогах; 

– надання допомоги жертвам злочинів та свідкам [20,c.14]. 

Сучасна концепція демократичної правової держави виходить із положення 

про державу-гаранта, особливість якої полягає в тому, що вона не тільки декларує 

загальнолюдські цінності, права і свободи особистості, але й проводить системні 

заходи щодо їх реального втілення в життя. Поліція в цьому випадку виступає 

одним із найважливіших інструментів (засобів) держави у забезпеченні таких 

гарантій. Унікальність діяльності поліції полягає в тому, що вона, як частина 

державного механізму реалізації державних інтересів і державної політики, виступає 

найбільш містким за обсягом здійснюваних правоохоронних функцій інститутом 

забезпечення гарантій, прав і свобод громадян. 

Світовий досвід показує, що існує перелік умов ефективної діяльності поліції 

щодо гарантування внутрішньої безпеки держави [697]. До них, зокрема, належить:  

– по-перше, наявність відповідної правової бази, яка визначає місце ОВС у 

системі гарантування національної безпеки; 

– по-друге, якісне управління з боку органів державного управління, вищої 

регіональної та національної адміністрації. Без цього робота поліції втрачає сенс, 

оскільки основне її призначення – захист населення від правопорушень – об’єктивно 

не може здійснюватися без загального керівництва та безконтрольності інстанцій, 
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які виражають волевиявлення населення і виступають від його імені. В іншому 

випадку поліцейська система перетвориться на неконтрольовану машину, яка 

замкне все на собі і не буде враховувати інтереси народу, а значить, не потрібна 

йому; 

– по-третє, соціальна довіра;  

 – по-четверте, укомплектованість особовим складом, що володіє здібностями, 

адекватними до завдань, які розв’язуються у сфері гарантування безпеки держави. 

Безперечно, що оперативна протидія злочинності, гарантування безпеки громадян 

вимагає професійної компетентності співробітників ОВС.  

 –по-п’яте, матеріально-технічне забезпечення. Без виділення поліції 

необхідних асигнувань, вона втрачає здатність ефективно гарантувати національну 

безпеку, насамперед тому, що її співробітники залишаються незадоволеними своїм 

матеріальним становищем і неминучим зниженням соціального статусу.  

Розглянуті вище умови є необхідними, універсальними та рівнозначними, 

тобто їх наявність обов’язкова в будь-якій державі. Крім того, необхідно врахувати 

національну специфіку при функціонуванні поліції. Отже, існуючі в наш час 

організаційні структури поліцейської системи конкретної держави є результатом її 

тривалого історичного розвитку. Всі елементи поліцейської системи виникали, 

розвивались і перебудовувались відповідно до того, як держава розширювала сферу 

своєї діяльності щодо гарантування національної безпеки – вони еволюціонували 

разом з нею. Процес пошуку оптимальної моделі поліцейської системи в системі 

гарантування внутрішньої безпеки відбувається безперервно у всіх країнах світу 

поза залежністю від обраної форми державного устрою, правління і політичного 

режиму.  

Для України в перехідний період після розпаду СРСР питання гарантування 

внутрішньої безпеки постали особливо гостро [385]. Це пояснювалось наявністю 

таких питань, як: створення умов для подальшого розвитку українського суспільства 

та держави; існування сталої економічної кризи; порушення свобод і прав людини в 

Україні та за її межами; зростання тотальної злочинності та корупції; поширення 

загрози тероризму, неконтрольованого обігу наркотиків і зброї. Та й сам стан 
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системи гарантування внутрішньої безпеки України правоохоронними органами 

відзначався складним і незавершеним устроєм. Правоохоронна система, як і раніше, 

залишалась громіздкою, недостатньо пристосованою до вирішення нових, 

стратегічних завдань щодо гарантування безпеки, які постали перед країною. 

Незважаючи на зростаючий потенціал правоохоронних структур, їх діяльність 

деколи була неефективною, часто не мала адекватних юридичних інструментів для 

протидії екстремізму, загальнокримінальній злочинності.  

Процес реформування органів правопорядку міг отримати свій розвиток за 

такими альтернативними напрямками: 

1) поступове збільшення в структурі держави кількості відокремлених 

міліцейських організацій, які б створювали міліцейську систему за одночасного 

формування муніципальних органів охорони громадського порядку; 

2) створення на базі ОВС багатопрофільної міліції, національної гвардії і 

муніципальної міліції; 

3) збереження діючої системи органів внутрішніх справ із одночасною 

оптимізацією її організаційної структури. На користь цього варіанта свідчив досвід 

багатолітнього функціонування даного органу правопорядку у вітчизняних умовах 

та його позитивна роль щодо гарантування правоохоронної безпеки країни. 

Україна, обравши модель ринкової економіки, модернізуючи державність, 

неминуче йшла до необхідності удосконалення державного управління 

реформуванням діяльності ОВС [610]. Модернізація правоохоронної діяльності ОВС 

України, забезпечення такого її функціонування, яке б відповідало ідеалам і 

принципам правової держави, стане можливою, перш за все, саме завдяки зміні 

ідеологічної основи всієї правоохоронної діяльності. Реформування інших 

компонентів правоохоронної системи з існуючим її станом докорінних змін у 

діяльність міліції щодо гарантування внутрішньої безпеки привнести не могло. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Підсумовуючи викладене, зазначимо, що активізація досліджень з питань, 

пов’язаних з трансформацією державного управління органами внутрішніх справ у 

контексті гарантування внутрішньої безпеки, підтверджує зростання уваги 

вітчизняних науковців і практиків до цієї теми. Але, віддаючи належне 

теоретичному і практичному значенню досліджень учених, присвячених цим 

питанням, необхідно зазначити відсутність системного наукового доробку з 

досліджуваної нами проблеми. У проаналізованій літературі вивчаються лише 

окремі її аспекти, які розглядаються відірвано один від одного. До цього часу 

недостатньо дослідженою залишається низка проблемних питань щодо державно-

управлінських аспектів забезпечення процесу реформування органів внутрішніх 

справ.  

2. Застосування розглянутих методів наукового пізнання гарантувало 

достовірність та об’єктивність дослідження проблеми державного управління 

реформуванням діяльністю ОВС. Для якісного дослідження процесу державного 

управління реформуванням діяльності органів внутрішніх справ, безперечно, 

важливе значення мало розкриття сутності механізмів державного управління, які 

розглядаються у відповідних розділах дисертації. Доведено, що всі механізми є 

об’єктивною необхідністю і вимагають чіткого обґрунтування в алгоритмі 

досліджуваної проблематики і, насамперед, з урахуванням класифікації сучасних 

механізмів державного управління. Сутність державно-управлінських механізмів 

пов’язується насамперед з технологією прийняття державно-управлінських рішень. 

Державно-управлінські механізми забезпечення діяльності ОВС (організаційний, 

нормативно-правовий, економічний, координаційний та ін.) розглядаються як 

цілісна, діалектична сукупність взаємоузгоджених та взаємообумовлених елементів 

управлінської діяльності (засобів, методів, правових, організаційних, 

адміністративних, мотиваційних та інших заходів держави). 

3. Аналіз наявних та скорегованих категоріальних підходів щодо визначення 

сутності державного управління цим процесом дозволяє повною мірою розкрити 
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діяльність ОВС як органів, покликаних гарантувати внутрішню безпеку держави. 

Предметне і виважене використання визначених термінів дало змогу, по-перше, 

більш чітко визначити предмет дисертаційного дослідження, а саме: які категорії 

доцільно взяти для запропонованого дослідження; по-друге, створює можливості 

для поглибленого аналізу основних механізмів державного управління 

реформуванням діяльності органів внутрішніх справ у сучасних умовах. 

4. Говорячи про еволюцію теорії і практики державного управління діяльністю 

ОВС у сфері гарантування внутрішньої безпеки, варто зазначити, що генезис 

поліцейської функції є  історичним інститутом, становлення якого переважно 

припадає на ХVIII–XIX ст. Але це не відкидає того факту, що за сутністю 

поліцейська діяльність на той час була вже сталим видом управління суспільними 

процесами.  

Процес пошуку оптимальної моделі поліцейської діяльності йшов безперервно 

у всіх країнах світу незалежно від обраної форми державного устрою, правління і 

політичного режиму. Аналіз історичної ретроспективи свідчить, що органи 

правопорядку у XVII–XVIII ст. пережили особливу “золоту епоху”, коли за часів 

буття “поліцейських держав”, у структурі управління державою слово “роlice” 

(поліція) ототожнювалося з державною діяльністю (“роlicing”). 

З кінця ХІХ століття переважно поліцейські структури світу виконували досить 

широкий спектр завдань, починаючи від здійснення контролю за дорожнім рухом до 

завдань боротьби з тероризмом. Це визначило за поліцією репутацію “борця зі 

злочинністю”. 

Курс на реформування в середині ХХ ст. був спрямований на посилення на 

законодавчому рівні поліцейської діяльності та запровадження підзвітності поліції 

громадськості. Але він дещо сповільнився через різке зростання злочинності на 

початку 70-х років. 

На початку 1980-х років було започатковано подальше реформування поліції, 

яке мало орієнтуватись, перш за все, на вимоги населення та місцевих громад. 

З’ясовано, що наприкінці ХХ сторіччя західні країни почали надавати 

перевагу сервісній ролі поліції. Основні положення такої функції поліції були 
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викладені в “Декларації про поліцію”, ухваленій у травні 1979 р. Асамблею Ради 

Європи, і знайшли закріплення в Європейському кодексі поліцейської етики, який 

був прийнятий за основу додаткового регулятивного документа Ради Європи 19 

вересня 2001 р. В останні роки в Європі простежується чітка тенденція повніше 

інтегрувати поліцію у громадянське суспільство і наближати її до населення. Ця 

мета досягається за допомогою розвитку “поліції за місцем проживання”, що 

передбачає наділення поліції статусом органу публічної служби, а не просто органу, 

що відповідає за застосування закону. 

5. Україна ще тривалий час виконувала функцію поліцейської держави, в той 

час як європейські держави визначили за основу сервісну модель поліції. Тому 

нагальним питанням постала потреба запровадження системних змін у діяльності 

ОВС країни згідно з основними принципами реформування правоохоронних органів у 

країнах з розвинутою демократією, які мали забезпечувати верховенство закону - 

відповідність нормативної бази до процедури вимогам закону, забезпечення 

законності дій персоналу; децентралізацію - підвищення самостійності 

територіальних підрозділів, підвищення ролі органів місцевого самоврядування в 

діяльності підрозділів МВС; деполітизацію - мінімізація політичного впливу на 

діяльність персоналу; підзвітність та прозорість в роботі - побудова якісної 

багаторівневої системи звітності та відповідальності перед суспільством, 

розроблення політики якості в наданні правоохоронних послуг, підвищення ролі 

громадського контролю; демілітаризацію - створення цивільної моделі діяльності та 

стосунків  персоналу; професійну підготовку персоналу - розроблення нових 

критеріїв та процедур відбору персоналу, забезпечення соціального захисту 

персоналу, удосконалення системи внутрішнього контролю за діями персоналу; 

тісну співпрацю з місцевими громадами - створення сервісної моделі діяльності, 

орієнтованої на вирішення проблем населення, запровадження засад community 

policing у сфері забезпечення громадського порядку. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В 

СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Функціональна компонента ОВС в системі гарантуванням національної 

безпеки країни 

 

Із проголошенням незалежності перед Україною з усією гостротою постали 

питання щодо гарантування її національної безпеки як захисту життєво вагомих 

інтересів індивіда, суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. Нові 

завдання розвитку державності спричинили виникнення багатопланових, важливих 

проблем, що зумовили перегляд сталих підходів і стереотипів, нестандартних 

рішень державного управління системою гарантування національної безпеки [334].  

Насамперед це було пов’язано з тим, що: 

– по-перше, створення України як держави співпало у часі із важкими 

демократичними перетвореннями, формуванням ринкової економіки, нової 

організаційної структури суспільства з відповідними цінностями та інтересами. Ці 

реформи йшли повільно і не встигали за загальносвітовими змінами, що призводило 

до політичного розколу суспільства, великого розшарування за якістю та рівнем 

життя; 

– по-друге, внутрішня ситуація в країні, незважаючи на позитивний вплив 

політичних реформ, через негативні наслідки тривалої системної кризи, незакінчені 

процеси перетворень в економічній та соціальній і політичній сферах суспільства 

значно ускладнювалась. Через відсутність стратегії розвитку країни було 

унеможливлено інплементування суспільства щодо створення  й реалізації 

державної політики в галузі національної безпеки; 

– по-третє, в українському суспільстві тривав процес визначення й 

погодження державних інтересів, створення нових громадських відносин, які 

характерні для правової демократичної держави. Це призводило до радикальних 

змін у правовому полі, що у зв’язку зі змінами геополітичного становища країни та 
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державного устрою і спричиняло необхідність гарантування національної безпеки 

України [380]. 

Національна безпека країни за соціальними сферами діяльності поділяється 

на основні види: державну, економічну, політичну, соціальну, екологічну,  

інформаційну, науково-технологічну, військову та гуманітарну безпеки. Вони 

відрізняються своєрідністю, хоч і перебувають у тісному зв’язку та 

взаємозалежності. Перераховані елементи є надзвичайно важливими при 

формуванні комплексної системи безпеки, з урахуванням історичних обставин, 

різних чинників кожен із них міг набути особливого значення. У широкому 

розумінні комплексний порядок гарантування національної безпеки мала включати 

в себе сукупність суб’єктів безпеки з метою надійного захисту об’єктів безпеки, 

стабільного функціонування суспільних відносин у країні і запобігання виникненню 

загроз та усунення їх наслідків. 

Важливими об’єктами національної безпеки є: 

– громадянин – його конституційні свободи та права; 

– держава – її суверенітет, конституційний лад, недоторканність і територіальна 

цілісність; 

– суспільство – його морально-етичні, історичні, культурні, духовні, матеріальні 

та інтелектуальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище, 

природні ресурси; 

– соціальні спільноти, їх функціональні чинники розвитку та ролі; 

– нація та інші національні спільноти, їх чинники саморозвитку та самобитність; 

– природне середовище, природа [530]. 

Держава виступає суб’єктом гарантування національної безпеки. 

Гарантування національної безпеки є одною з найбільш важливих її функцій. 

Держава відповідно до чинного законодавства через органи законодавчої, 

виконавчої і судової влади має гарантувати безпеку суспільства і кожного свого 

громадянина. Головне завдання держави – створити таку систему гарантування 

безпеки, завдяки якій можна впливати на всі загрози та небезпеки. Порядок 

гарантування національної безпеки є сукупністю суб’єктів, які здійснюють 
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гарантування національної безпеки, що об’єднані цілями та завданнями щодо 

захисту життєдіяльності людини, суспільства і держави, що взаємодіють у межах, 

визначених законодавством. Елементами системи суб’єктів, що гарантують 

національну безпеку, є: органи законодавчої влади загальної компетенції; органи 

державного управління спеціальної компетенції; правоохоронні органи; громадські 

структури.  

Рада національної безпеки і оборони України виступає координаційним 

органом з питань національної безпеки.  

Механізм гарантування національної безпеки країни був націлений на 

регулювання всіх сфер діяльності громадських і державних  інститутів для 

виявлення, відвернення й усунення потенційних і явних зовнішніх і внутрішніх 

загроз. Кількість і складність завдань, які необхідно вирішити у системі 

національної безпеки, вимагала узгодженої діяльності всіх суб’єктів гарантування 

національної безпеки. З цією метою Верховною Радою було прийнято законодавчі 

акти, які регулювали взаємовідносини в галузі національної безпеки, а Концепцію 

національної безпеки України прийнято 16 січня 1997 р. Концепція мала сприяти 

забезпеченню злагодженої взаємодії суспільних інститутів та державних структур 

щодо формування та впровадження державної політики в структурі гарантування 

національної безпеки країни. Подальший механізм взаємодії цих інституцій було 

визначено в Законі України “Про основи національної безпеки України” від 19 

червня 2003 р. [530]. 

Успішне функціонування системи національної безпеки залежало від чіткого 

розподілу компетенцій органів (суб’єктів), які входять до цієї системи. Зазначимо, 

що основною функцією розподілу компетенції є відповідність функціонування 

суспільних відносин. Тобто, згідно з Конституцією України [260], відповідні органи 

й організації повинні були гарантувати безпеку в політичній, економічній, 

соціальній сферах у процесі реалізації інтересів держави та суспільства. Їх 

компетенція мала відповідати механізмам гарантування національної безпеки, які 

визначали життєво важливі інтереси, виявляли загрози для реалізації інтересів, 

визначали систему заходів, націлених на унеможливлення загроз. Компетенція 
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суб’єктів системи національної безпеки визначалась залежно від характеру загроз, 

які переважають, діють у певній сфері діяльності. Компетенція залежала від 

функцій, які мають виконувати структурні підрозділи в системі гарантування 

національної безпеки: взаємодія всіх елементів системи, встановлення стратегії 

здійснення життєво важливих справ, організація протидії загрозам, що виникають, 

здійснення запобіжних заходів для ліквідації небезпеки. 

Компетенція Верховної Ради України полягала в тому, що вона: визначала 

пріоритети щодо об’єктів безпеки та захисту національних інтересів; заслуховувала 

щорічний звіт Президента України щодо гарантування національної безпеки країни; 

ратифікувала та денонсувала міжнародні договори й угоди України, що стосувалось 

питань національної безпеки; розробляла систему правового регулювання відносин 

у сфері безпеки; встановлювала систему організації та функціонування органів 

гарантування безпеки; здійснювала контроль за кадровим забезпеченням державних 

органів та посадовців, які здійснювали відповідні повноваження у сфері 

національної безпеки; визначала бюджетні надходження для фінансування органів і 

програм, які гарантують національну безпеку [217]. 

Президент України, який є гарантом безпеки й оборони країни, здійснює 

керівництво державними органами, які гарантують національну безпеку. Він 

головує в Раді національної безпеки й оборони країни; разом з Верховною Радою 

вибудовує дорожню карту гарантування національної безпеки; згідно з 

законодавством приймає ефективні рішення, що забезпечують гарантування 

національної безпеки в рамках компетенції; координує та контролює роботу 

державних органів для гарантування національної безпеки; раз на рік звітує у 

Верховній Раді про гарантування національної безпеки України [334]. 

Кабінет Міністрів України як один із органів виконавчої влади, який несе 

відповідальність перед Президентом України, підзвітний і підконтрольний 

Верховній Раді, приймає рішення щодо гарантування національної безпеки України, 

свобод і прав громадянина; боротьби зі злочинністю та охорони громадського 

порядку [512].  
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Відповіді на питання щодо відповідності правових актів та законів України у 

сфері національної безпеки надає Конституційний Суд України, він також надає 

роз’яснення Конституції та законів України з даних питань. Суди загальної 

юрисдикції забезпечують захист конституційного ладу в країні; захист у суді 

громадян, об’єднань і громадських та інших організацій, права яких були порушені 

у зв’язку з діяльністю у сфері національної безпеки; реалізують судочинство щодо 

злочинів, які становлять небезпеку для особистості, суспільства та держави. Нагляд 

за виконанням законів, указів, інших нормативних актів органами, які гарантують 

національну безпеку, здійснює прокуратура України [166]. 

Виконавчі органи влади у межах своїх компетенцій, наявних засобів 

фінансування дають можливість реалізувати закони України, укази Президента 

України, концепції, програми, постанови органів державної влади у галузі 

національної безпеки, розроблені ними внутрішні інструкції (положення), які 

гарантують національну безпеку, та дають на розгляд у РНБО. В інтересах 

національної безпеки України Національний банк готує й реалізовує емісійно-

кредитну політику [522]. 

Нижчою ланкою управління національною безпекою є місцеві державні 

адміністрації. Вони гарантують національну безпеку відповідно до потреб тієї 

адміністративно-територіальної одиниці, управління якою вони здійснюють.  

Отже, національна безпека України є об’єктом державного управління, якому 

характерні єдині для всіх сфер управління, цілі та принципи. Гарантування 

національної безпеки України загальнодержавними заходами різняться у 

організаційних формах реалізації цих заходів, засобах і силах, завдяки чому 

визначають конкретну місію кожному державному органу управління, які 

здійснюють гарантування національної безпеки [300].  

 Важливу роль відведено органам внутрішніх справ України, а саме: пошуку 

та протидії конкретним загрозам національній безпеці, що виникають з порушення 

громадського порядку. Тому робота даних органів полягає в гарантуванні безпеки 

громадян, суспільства та держави.  
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Діяльність ОВС у сфері гарантування національної безпеки має складний 

характер [432]. Вони не виконують ролі спеціальних органів безпосереднього 

гарантування належного рівня національної безпеки (як СБУ чи Національна 

гвардія), але у їхні функції входить виконання протидії спектру загроз щодо 

національної безпеки держави, оскільки національні інтереси виступають як об’єкт 

їх захисту. Сфера забезпечення національної безпеки ОВС України охоплює такі 

групи суспільних відносин, як: боротьба зі злочинністю; підтримання громадської 

безпеки та громадського порядку; дотримання режиму проживання та перевірка 

паспортної системи та ін.  

У теоретичному полі та практичній діяльності необхідно розуміти, що дані 

суспільні взаємовідносини не є тотожними. Об’єктивно існуючий зв’язок цих 

суспільних взаємовідносини необхідно розглядати як цілісний проблемний об’єкт 

національної безпеки в сфері управління внутрішніми справами. Їх можна 

розглядати як самостійні інститути дії, які передбачають головні напрямки роботи 

органів внутрішніх справ, що гарантують безпеку основних об’єктів (особистості, 

суспільства, держави) від потенційних і очевидних загроз, осередки яких можуть 

розташовуватись на території України чи за її межами. 

Згідно з нормативними актами, органи внутрішніх справ виконують ряд 

завдань щодо національної безпеки, до яких належать: забезпечення громадського 

порядку та його охорона; гарантії щодо безпеки громадян, захист їх свобод та прав; 

гарантування безпеки дорожнього руху; профілактика правопорушень; розкриття 

злочинів; захист усіх форм власності; охорона природного середовища; здійснення 

кримінальних покарань і адміністративних стягнень.  

Організаційна структура ОВС повинна забезпечити виконання завдань, які 

поставлені перед ними згідно з їхніми функціональними обов’язками. Відповідно до 

організаційно-правових норм діяльність ОВС передбачає виконання таких функцій: 

виконавчої та охоронної, адміністративної, кримінально-процесуальної, оперативно-

розшукової та профілактичної. Усі функції взаємопов’язані та об’єднані в єдиний 

комплекс діяльності ОВС, який передбачає охорону громадського порядку, 
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боротьбу зі злочинністю, що становить загрозу для об’єктів національної безпеки 

[293,c.145].  

Організаційну та координаційну функції роботи ОВС щодо здійснення 

національної безпеки, а саме: охорону інтересів суспільства та держави від 

протиправних дій, захист свобод і прав населення, гарантування безпеки громадян 

та охорону громадського порядку – реалізує Міністерство внутрішніх справ 

України. Воно виступає основним суб’єктом системи щодо гарантування 

національної безпеки країни, формує державну політику та впроваджує комплекс 

погоджених заходів для охорони національних інтересів у політичній, економічній, 

екологічній, соціальній, інформаційній, науково-технологічній та інших галузях від 

зовнішніх і внутрішніх  загроз [302]. 

Отже, МВС є однією з основних “силових” структур держави, яка має 

гарантувати національну безпеку країни. Міністерство, взаємодіючи з іншими 

організаційними структурами, має право одержувати відомості, необхідні для 

здійснення покладених на нього завдань. МВС у межах своїх компетенцій має право 

видавати накази, незалежно організовувати та контролювати їх виконування, також 

про потребі видавати спільно з іншими центральними виконавчими органами влади 

та місцевими органами самоврядування акти (наприклад, організацію спільного 

патрулювання військовослужбовців Збройних Сил України та співробітників ОВС).  

Як керівний орган структури ОВС,  Міністерство внутрішніх справ бере 

участь у розробці та здійсненні державної політики, яка гарантує національну 

безпеку країни.  

Згідно з цією метою вибудовується весь порядок державного управління ОВС 

України, що охоплює такі групи структурних підрозділів:  

– галузеві служби,  що виконують важливі функції структурних підрозділів, а 

саме: міліція, внутрішні війська та слідчі органи;  

– загального керівництва: апарат міністра, керівники служб, штаби, 

інформаційно-аналітичні центри, чергові частини та ін.; 

– функціональні служби, що виконують функції забезпечення даних органів: 

фінансово-економічні, кадрові, медичної та господарські служби [291,c.207].  
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Чіткі відмінності щодо управління і роботи мала структура діяльності ОВС на 

транспорті, що була вибудована з урахуванням особливості здійснення охорони 

громадського порядку та боротьби з оргзлочинністю на повітряному, залізничному, 

річковому та морському транспорті. 

Слід зазначити, що структура органів внутрішніх справ одночасно управляла, 

та управлялась, тобто реально виступала як суб’єкт і об’єкт управління. Можна 

стверджувати, що ефективність управління ОВС залежить від результативності 

функціонування всіх підрозділів та служб. Як вид державного управління, ОВС має 

забезпечувати взаємодію системи, служб та підрозділів як єдиного цілого з метою 

реалізації поставлених завдань у галузі гарантування національної безпеки країни 

[40, с.61].  

МВС України здійснювало управління  двома головними формами: 

централізоване керівництво та оперативне управління. Суть централізованого 

керівництва полягає в керуванні щодо найбільш важливих питань в роботі ОВС, 

формулюванні основних напрямків діяльності; виданні спеціальних нормативних 

документів; удосконаленні системи правління й організації роботи; здійсненні 

контролюючих і координуючих функцій; обліку та розподілі людських, фінансових і 

матеріально-технічних ресурсів; організаційної функції ОВС; вивченні, узагальненні 

та розповсюдженні позитивного досвіду боротьби із злочинністю й організації 

охорони громадського порядку. 

Оперативне управління має місце в МВС у випадках прямого управлінського 

зв’язку з підлеглими структурами всіх рівнів. Міністерство здійснює управління на 

території країни органами, організаціями, службами, внутрішніми військами, 

науково-дослідними центрами, спеціалізованими навчальними закладами,  органами 

фінансового забезпечення та іншими інституціями, які входять в систему 

міністерства. МВС України реалізує функції оперативного управління до органів, 

установ, служб та організацій, які йому підпорядковуються [164]. 

В організаційну структуру ОВС входять такі структурні елементи, як: ГУМВС 

(УМВСУ) МВС України в Криму та областях, містах, управління (відділи) у районах 

(районні у містах) і лінійні управління (відділи). Вони мають здійснювати функції 
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виконавчої влади на місцях у сфері внутрішніх справ, виконувати визначені перед 

ними завдання через відповідні служби, які їм підпорядковані, та районні, міські 

відділи внутрішніх справ.  

Головні управління (управління) внутрішніх справ МВС є органом, який 

виконує завдання щодо захисту громадського порядку та боротьби зі злочинністю, в 

межах даних їм компетенцій. Очолюють їх керівники, що призначаються на посаду 

наказом МВС України.  

Головними видами управлінської діяльності вищезазначених органів є: видання 

наказів, затвердження планів заходів, інструкцій та вказівок, проведення зборів, 

семінарів-нарад; здійснення контролюючих функцій тощо. Кожна певна служба 

(підрозділ) має свою внутрішню структуру, що створюється згідно з виконуваними 

нею завданнями і функціями. Відповідно до складу головного управління 

(управління) внутрішніх справ МВС України входили управління (відділи): 

адмінслужби міліції; кримінального розшуку;  боротьби з оргзлочинністю; служба 

по боротьбі з економічною злочинністю; державної автомобільної інспекції; 

підрозділи дізнання; організації роботи дільничних інспекторів міліції;  підрозділи 

слідства; служби охорони; міграційної та реєстраційної роботи; штабні підрозділи 

тощо.  

Районні (міські) управління (відділи) внутрішніх справ фактично здійснюють 

фронтальні для всіх ланок завдання, що встановлюються законами України, 

указами, постановами та розпорядженнями органів виконавчої влади України, а 

також актами місцевих органів самоврядування. Згідно з нормативними 

документами МВС України та відповідно до  наказів (інструкцій) визначаються 

методи та форми функціонування організаційних структур внутрішніх справ на 

місцях для забезпечення виконання поставлених завдань.  

Органам внутрішніх справ на місцевому рівні належить головна роль щодо 

забезпечення охорони громадського порядку, протидії злочинності, тому що вони 

мають забезпечувати порядок своїми засобами та силами на території, яку 

обслуговують, запобігати правопорушенням і припиняти їх. Організаційна 

структура районних і міських відділів (управлінь) відповідає їхнім головним 



63 

функціям. Структура визначається штатними розписами, в яких вказані посади, 

чисельність та посадові оклади. Згідно з штатною чисельністю МВС України 

проводить фінансування заробітної плати.  

Міські й районні управління (відділи) ОВС у своєму складі могли мати 

відділення міліції, які обслуговували певну територію і будувались за галузевим 

принципом, їх співробітники, виходячи з галузевого поділу, працювали за 

відповідними напрямами.  

 Стратегічні функції, які виконували органи внутрішніх справ, були 

визначені в законах України, у ряді підзаконних актів, зокрема, у Положенні про 

Міністерство внутрішніх справ України (затверджене Розпорядженням Президента 

України від 7 жовтня 1992 р.), у Дисциплінарному статуті органів внутрішніх справ 

Української РСР (затверджений Указом Президії Верховної Ради Української РСР 

від 29 липня 1991 р.), у Положенні про проходження служби рядовим і 

начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР (затверджене 

Постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 р.) тощо[187]. 

Чинне законодавство України, встановлюючи загальні функції ОВС, відводить 

їм характерне місце серед органів правопорядку. На них, які функціонують 

цілодобово та оперативно, покладено фундаментальну основу правоохоронної 

роботи щодо гарантування внутрішньої безпеки країни, суспільства і громадянина. 

Функціональне законодавство ОВС визначає їх основні, забезпечувальні і 

управлінські функції.Функції ОВС можна розділити на три ключові групи: основні, 

загального керівництва та забезпечувальні [520].  

Основні функції – це ті функції, заради яких створюється сама система ОВС 

для гарантування захисту  особистої безпеки громадян, їх прав, законних інтересів 

та свобод [436,с.261]. Вони реалізуються галузевими структурними підрозділами 

ОВС, для яких виконання цих функцій становить головний зміст їх роботи Як 

галузева підсистема державного управління, ОВС здійснюють такі основні функції: 

виконання Конституції та інших законів функціонального призначення; 

організаційно-управлінський вплив на суспільні відносини та їх учасників 

(управління двох видів – зовнішнє і внутрішнє); керівництво людьми і ресурсами, їх 
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організація на вирішення поставлених завдань; контроль за відповідністю поведінки 

(діяльності) людей на основі та відповідно до правового припису; виконання 

різноманітних завдань з профілактики, виявлення, усунення правопорушень і 

притягнення зловмисників до адмін- чи карної відповідальності. 

Основні функції ОВС прийнято поділяти на: профілактичні, адміністративні, 

кримінально-процесуальні, оперативно-розшукові, а також охоронні та виконавчі 

(на договірних засадах). Вони спрямовані на забезпечення реалізації основних 

функцій ОВС. Їх виконують фінансові,  кадрові, транспортні, медичні, фінансово-

економічні та господарські підрозділи. Якщо головні функції ОВС націлені на 

гарантування їх зовнішньої діяльності, то управлінські функції гарантування мають 

внутрішньоорганізаційну природу. До управлінських функцій, на думку Г. 

Пономаренка, необхідно віднести функції: нагляду, контролю, кадрові питання, 

матеріально-технічні та фінансові питання; координаційну; юрисдикційну 

(притягнення до відповідальності); організаційну; організуючу; взаємодії та 

регулювання [456,c.226]. 

Якщо проаналізувати основні функції, що покладені та виконуються 

підрозділами міліції в Україні, із функціями поліції у світі, то стає зрозуміло, що на 

загальнонормативному рівні вони фактично збігаються і мають однаковий зміст та 

відповідають вимогам законодавства європейських країн про поліцію. Зокрема, 

C. Томас та І. Хепберн визначають чотири головні функції поліції. Перша функція – 

представницька. Поліцейський є представником держави й уособлює закон, своєю 

діяльністю та поведінкою демонструє надійну захищеність прав громадян 

державою. Основна функція поліції, пов’язана з розкриттям злочинів, затриманням, 

арештом осіб, які їх вчинили, проведенням досудового слідства, запобіганням 

правопорушень. Наступна функція поліції – виконання завдань, пов’язаних з 

підтриманням правопорядку. Її називають публічною. До неї включають, зокрема, 

процесуальні дії, пов’язані з підготовкою відповідних документів щодо 

правопорушень для подальшого їх розгляду в судах. Остання, четверта функція, є 

надзвичайною і пов’язана з протидією поліції масовим заворушенням, масовому 

безладу, “придушенням” актів непокори, зокрема із застосуванням сили, що не 
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виключає можливості травмування та загибелі людей. Ця функція виконується в 

умовах надзвичайного стану [719,с.192]. 

Згідно з Європейським кодексом поліцейської етики, основними функціями 

поліції у демократичному суспільстві є [444, с .211]: 

– дотримання та захист основоположних свобод і прав індивіда у такому 

вигляді, в якому вони закріплені, зокрема, в Європейській конвенції про права 

особи; 

– гарантування громадського спокою, дотримання порядку та закону в країні; 

– попередження злочинних дій та боротьба з ними; 

– виявлення злочинів; 

– надання послуг і допомоги громадянам.  

Слід зазначити, що основні функції, що їх виконують ОВС України в межах 

своєї компетенції і повноважень, були визначені у законах “Про Міністерство 

внутрішніх справ України” [449] і “Про міліцію” [520]. Вони спрямовувались на 

реалізацію механізму охорони найважливіших суспільних відносин, врегульованих 

нормами права, від будь-яких посягань і безпосередньо були пов’язані із захистом 

громадської безпеки та громадського порядку в державі, захистом прав і законних 

інтересів громадян України.  

Одна із характерних властивостей норм діючого законодавства є 

взаємопов’язані різні способи та прийоми, що застосовуються ОВС у сфері 

гарантування національної безпеки при здійсненні своїх компетенцій. Не можна собі 

уявити роботу ОВС без їх дисциплінарного статуту [137], розкриття організованої 

злочинності без ведення оперативно-розшукової діяльності, діяльність дільничих 

інспекторів без інструкції щодо їх роботи на місцях призначення [209] та ін. 

Ефективне використання різноманітних приписів функцінального 

законодавства сприяє більш якісній організації роботи підрозділів ОВС та їх 

посадових осіб у справі гарантування внутрішньої безпеки країни, суспільства і 

громадян. Державні органи виконавчої влади розробили і ввели в дію відомчі 

документи з цього питання. Так, наприклад, нормотворчу діяльність ОВС щодо 
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видання приписів регламентує інструкція з організації нормотворчої діяльності 

згідно з наказом МВС України від 18 грудня 2007 р. [316,c. 79-80].  

Слід зазначити, що більшості приписів норм діючого законодавства властивий 

процедурний характер, оскільки визначається найбільш раціональна система 

виконання правозастосовної, правотворчої та контрольної дії ОВС у галузі 

забезпечення внутрішньої безпеки держави і покликані підтримувати ефективне 

досягнення результату, що передбачений нормами спеціального та системо-

утворюючого законодавства. 

Таким чином, значення функціонального законодавства для ОВС полягає у 

вдосконаленні та впорядкуванні роботи даних органів як одних із найважливіших 

суб’єктів гарантування внутрішньої безпеки держави, суспільства і всіх громадян. 

Функції загального керівництва реалізують ефективне управління реалізації 

завдань для національної безпеки держави.  

Функції забезпечення спрямовуються на ефективне фінансове та матеріально-

технічне забезпечення умов праці працівників вищезазначених пірозділів тощо.  

З вищезазначеного можна резюмувати, що єдиною системою органів, яка 

входила до організаційної структури МВС України, була міліція. Завдання, 

компетенція та функції міліції виокремлювалися через організаційну структуру 

(див.: Додаток Д). Вона характеризувалася такими складовими [254]: 

Кримінальна міліція здійснювала оперативно-розшукові заходи для протидії 

злочинам, які скоювались або могли скоїтися. До структури кримінальної міліції 

входили: управління  боротьби з організованою злочинністю, управління карного 

розшуку,  управління боротьби з економічною злочинністю, оперативно-технічне 

управління та управління кримінального розшуку. Основне завдання кримінальної 

міліції ’ це розкриття та попередження кримінальних злочинів. 

Міліцію громадської безпеки складали: управління охорони громадського 

порядку, відділ паспортної та міграційної роботи, відділ дозвільної системи, відділ 

дільничних інспекторів міліції, ветеринарно-санітарний відділ. В її обов’язки 

входило: охорона громадського порядку; гарантування безпеки особистості, 

суспільної безпеки; профілактика злочинів й адміністративних правопорушень, 
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розшук осіб окремих категорій [201,c.12]. Функціонування блоку міліції громадської 

безпеки було підпорядковане і підконтрольне не тільки МВС, але й органам 

місцевого самоврядування. Виходячи із вимог закону, вона не мала права 

втручатися та займатися оперативно-розшуковою та  кримінально-процесуальною  

діяльністю. 

До транспортної міліції як спеціалізованого органу внутрішніх справ 

належали відповідні підрозділи, які гарантували безпеку вантажних і пасажирських 

перевезень,  підтримку певного порядку на об’єктах транспортної сфери діяльності 

України, здійснювали захист майнових та особистих інтересів громадян від 

кримінальних посягань на залізничному та повітряному, водному транспорті [30].  

У Державну автомобільну інспекцію (ДАІ) входили такі підрозділи, як: 

дорожній та технічний нагляд, дорожньо-патрульна служба, відділи МРЕВ, агітації 

та пропаганди з безпеки руху, розшуку транспортних засобів. Служба ДАІ 

виконувала наступні функцій: гарантування безпеки дорожнього руху, організації 

боротьби з аварійністю на автомобільному транспорті; контролювала облаштування 

й охорону автомобільних шляхів, інженерних споруд  і вулиць; встановлювала 

вимоги до реконструкції та технічного стану транспортних засобів; відповідала за 

систему та стан експлуатації транспортного автопарку та профілактики аварійності 

серед населення [445]. 

У міліцію державної охорони входили підрозділи (управління, відділи 

охорони при місцевих територіальних ОВС, які мали у складі окремі батальйони, 

роти, взводи, спецпідрозділи міліції охорони “Титан”). Об’єктами її охорони були 

державні установи та установи всіх форм власності та ін. В обов’язки державної 

охорони також входила охорона юридичних та фізичних осіб [529].  

До складу спеціальної міліції входять підрозділи ОВС, що мали своє 

спецпризначення та виконували спецзавдання. До спеціальної міліції належали: 

спеціальний загін особливого призначення при Департаменті ДАІ МВС України 

“Кобра”; підрозділ особливого призначення “Беркут”; спецпідрозділи міліції 

охорони “Титан” та судової міліції “Грифон”. Їх завдання відрізнялися складністю і 
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виконувались під час здійснення охорони громадського порядку в умовах 

підвищеної небезпеки [677].  

Департамент (управління) внутрішньої безпеки системи МВС – це підрозділ, 

який був підпорядкований міністру МВС України. Основні функції та завдання 

даного підрозділу були такі: 

– виявлення, попередження та припинення правопорушень, які готувалися або 

вчинялися працівниками ОВС; 

– координація й організація дій, що проводились для захисту посадових осіб 

ОВС у зв’язку із службовою діяльністю  та через посягання на життя, майно 

зазначених осіб і їх близьких родичів; 

– захист системи МВС, під яким здійснюється її постійне функціонування. 

Традиційно перелічені функції ОВС втілювалися через специфічні види 

діяльності, такі як організаційна, правозастосовча, інформаційно-консультативна, 

виховна, профілактична тощо. Згідно з основною метою національної безпеки 

Ураїни, пріоритетами процесів перебудови правової держави та європейської 

інтеграції слід було спрямовувати правоохоронну діяльность на захист прав та 

інтересів громадян як найвищої цінності в суспільстві.  

Законом України від 19 червня 2003 р. “Про основи національної безпеки 

України” було закріплено діяльність ОВС для забезпечення національної безпеки 

країни [530]. Згідно з цим документом, МВС було визначено основним суб’єктом 

гарантування національної безпеки як однієї з головних галузей державної політики 

України. 

Згідно з Законом України “Про міліцію” [520] та “Концепцією розвитку 

органів внутрішніх справ України в ХХІ столітті” [267] важливими їх завданнями 

щодо гарантування національної безпеки країни були встановлені:  

1) гарантування особистої безпеки життєдіяльності громадян; 

2) боротьба з корупцією; 

3) боротьба з економічною та організованою злочинністю; 

4) боротьба з тероризмом та нелегальною міграцією; 

5) гарантування інформаційної безпеки; 



69 

6) гарантування соціальної та екологічної безпеки; 

7) гарантування міжнародної безпеки. 

Отже, захист безпеки країни органами внутрішніх справ залежав: по-перше, 

від наукового обґрунтовання діяльності ОВС, яка може гарантувати національну 

безпеку; по-друге, від ефективної систематичності в гарантуванні національної 

безпеки і механізмів їх реалізації; по-третє, від удосконалення нормативно-правової 

бази у сфері національної безпеки й організаційно-правових засад діяльності ОВС; 

по-четверте, від якості державного управління та координації всіх суб’єктів 

національної безпеки для виявлення і усунення потенційних та очевидних 

внутрішніх і зовнішніх загроз Україні. 

 

 

2.2. Передумови реформування ОВС як пріоритетної вимоги суспільного 

розвитку 

 

Одним із важливих напрямків державного управління діяльністю ОВС у 

контексті внутрішньої безпеки постала розробка стратегії реформування всієї 

системи МВС, в якій вони займати чільне місце як найбільш важлива і чисельна 

ланка правоохоронних органів. Вона мала бути спрямована на забезпечення 

готовності ОВС до виконання завдань щодо гарантування державної безпеки, 

підвищення ефективності їхньої діяльності із захисту свобод і прав людини та 

громадянина, боротьби із корупцією та злочинністю в її організованих формах 

[280,c.26]. 

Необхідність вироблення стратегії щодо реформи системи МВС, погодження 

процесу її реформування з суспільними можливостями та потребами держави 

відзначалася з початку незалежності України й широко пропагувалася. Це було 

визнано на найвищому рівні і вказано в Законі України “Про основи національної 

безпеки України” [530]. Але, незважаючи на це, українська система правоохоронних 

органів практично повністю відтворювала за назвами, формою та змістом діяльності 

радянську модель.  
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Без сумніву, міліція не мала стояти на місці – вона мала реформуватися 

відповідно до вимог розвитку країни. Організаційні, правові, фінансові та соціальні 

чинники, швидкий розвиток нових відносин у суспільстві, механізми становлення 

правової держави зумовлювали потребу реформування ОВС України, щоб узгодити 

їхню діяльність з реаліями політичного, суспільного життя та перетворити їх на слуг 

народу, готових своєчасно прийти на допомогу та повною мірою забезпечувати 

захист свобод і прав кожного громадянина України. 

Слід визнати, що розробка стратегії гарантування правопорядку та законності 

є однією з визначальних позицій демократичної, правової й соціальної держави. 

Суттю такої стратегії є визначення основних етапів та шляхів проведення реформ у 

системі правоохоронних органів, охорони конституційного ладу, захисту законних 

та правових інтересів громадян, охорони встановленого правопорядку, законності та 

боротьби зі злочинністю, імплементації роботи органів правопорядку до стандартів 

європейського зразка з посиленням функціонування громадського контролю.  

На думку І. Ансоффа та інших вчених, стратегія повинна: 

– містити чіткі цілі, досягнення яких є вирішальним для загального успіху 

справи; 

– підтримувати ініціативу; 

– концентрувати головні зусилля у потрібний час у потрібному місці; 

– передбачати таку гнучкість поведінки, щоб використовувати мінімум 

ресурсів для досягнення максимального результату; 

– визначати скоординоване керівництво; 

– припускати коректний розклад дій; 

– забезпечувати гарантовані ресурси [18, с. 57]. 

Соціальна дійсність, конкретні результати діяльності ОВС щодо 

гарантування внутрішньої безпеки держави, протидії злочинності свідчили про те, 

що розпочаті заходи помітно відстають від суспільних реалій, часто проводяться 

безсистемно і непослідовно. Це повною мірою стосувалось і процесів реформування 

самої системи МВС – однієї із важливих ланок державної системи забезпечення 

суспільного правопорядку [435]. Потреба в реформуванні системи МВС була 
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викликана рядом причин, які пов’язані з такими чинниками, як: інтеграція в 

демократичний європейський простір; європейський вибір України; відсутність 

авторитетних та сильних органів правопорядку, правових традицій у громаді; курс 

України на реформування; присутність старих навичок у роботі державного 

механізму та кризових явищ перехідного періоду, які часто ускладнювались 

бюрократичною системою управління, корупційними та тіньовими структурами в 

економіці [72]. Ось чому назрівала потреба вироблення стратегії реформування всієї 

системи МВС, “активного реформування” ОВС України. Необхідно було 

перетворити силове, авторитарне, мілітаризоване відомство, в роботі якого 

переважали каральний чинник та примус, на орган правопорядку європейського 

взірця, який би гарантував виконання наданих йому повноважень, реалізував 

обслуговування громадян, виходячи з важливості свобод і прав  людини. 

Із метою покращення роботи Міністерства внутрішніх справ, яка б 

спрямовувалася на охорону громадського порядку та боротьбу з оргзлочинністю як 

важливою умови гарантування внутрішньої безпеки країни, постановою КМУ від 24 

квітня 1996 р. була затверджена Концепція розвитку системи МВС [516]. Головні 

завданням Концепції були визначені згідно з науковим аналізом існуючої та 

прогнозованої програми розвитку криміногенної та соціально-економічної ситуації в 

суспільстві, напрямів оптимізації роботи ОВС. Розроблення Концепції базувалося на 

принципах: 

– єдності системи Міністерства внутрішніх справ; 

– провадження діяльності ОВС відповідно до мети щодо захисту 

життєдіяльності людини, інтересів держави та суспільства від протиправних 

посягань; 

– максимізації простоти та гнучкості, економічності структур системи 

Міністерства внутрішніх справ; 

– доступності для громадян інформації щодо роботи всіх елементів системи 

Міністерства внутрішніх справ у законному порядку; 

– першочергового забезпечення функціонування низових рівнів органів 

внутрішніх справ як джерела системи Міністерства внутрішніх справ; 
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– встановлення оптимізованої чисельності підрозділів і служб, що виконують 

забезпечувальні функції; проведення їх розатестації; відійти від зрівнювання в 

оплаті та присвоєння спецзвань працівникам, які здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність; 

– пріоритетної орієнтації роботи кожного підрозділу та  служби, незалежно 

від їх функціоних обов’язків, на гарантування громадської безпеки та боротьбу зі 

злочинністю; 

– тісних взаємозв’язків ОВС з органами виконавчої влади місцевого 

самоврядування у здійсненні правопорядку на території обслуговування; 

– плановості, наступності, послідовності, гласності та поетапності у 

здійсненні всіх змін, недопущення можливих порушень законних інтересів 

працівників системи Міністерства внутрішніх справ. 

Зауважимо, що основні положення цієї постанови частково були використані 

під час розробки стратегії і планів реформування системи Міністерства внутрішніх 

справ до втрати її чинності (згідно з Постановою КМУ № 218 від 30 березня 2012 

р.). Крім того сама назва цього документа засвідчувала, що йшлося не про 

реформування, а про “розвиток системи”. Тому шукати в ній пропозицій  

кардинальних змін було годі. Загалом основна Концепція розвитку системи МВС, 

яка була прийнята постановою КМУ від 24.04.1996 р. № 456,  значною мірою 

містила відповідну для того часу систему заходів щодо подальшого розвитку МВС, 

що дозволило б за їх невідкладного виконання утворити якісно новий, ефективний 

та результативний орган правового управління, найбільш наближений до типових 

взірців світових структур поліції. Держава, на жаль, нехтувала інтересами МВС 

України та суспільства в цілому, недостатньо забезпечувала  фінансування 

матеріально-технічної бази, знімала соціальні пільги та втягувала ОВС і ВВ МВС 

України в політичні ігри, протиправним втручанням як у структуру, так і в роботу 

завадила розвитку системи МВС України, яка залишилась на тому самому рівні, що 

й раніше, а хід реформування набував негативного харктеру. Все, що стосувалолося  

реформування системи МВС України, було більше схоже на системну імітацію 
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здійснення реформ ОВС, ніж на системне реформування, і це посилювалось браком 

відповідного наукового обґрунтування щодо вжитих заходів [199,c.351]. 

Всупереч Постанові Кабінету Міністрів 1996 р., заходи з реформування 

системи МВС України не отримали активного сприяння з боку органів державної 

виконавчої влади і місцевого самоврядування. Через низьку внутрішньовідомчу 

виконавчу дисципліну передбачені Планами (1996 і 1998 років) заходи щодо 

забезпечення реалізації Концепції розвитку системи Міністерства внутрішніх справ 

не були здійснені повною мірою. 

Із кінця 1999 р. МВС України змінило акценти з виконання Концепції 

розвитку Міністерства внутрішніх справ (1996 р.) на розробку нової Концепції. Тоді 

ж була розпочата практика створення окремих концепцій реформування деяких 

служб і підрозділів МВС. Але слід зазначити, що результативність роботи груп, 

спонтанно створюваних Міністерством для розроблення чи супроводження заходів 

із реформування системи органів МВС України, ніколи не аналізувалась і не 

оприлюднювалась. 

Аналіз Конституції України, Концепції (основ державної політики) 

національної безпеки України (1997 р.) і Закону України “Про міліцію” (1990 р.) 

уможливив вироблення стратегії реформування системи МВС  [520]. 17 грудня 2001 

р. Указом Президента України була створена Комісія з питань реформування 

правоохоронних органів в Україні. Фундаментальні основи державної політики, які 

спрямовані на гарантування та захист національних інтересів особи в Україні, 

захист суспільства та держави від внутрішніх і зовнішніх   загроз у всіх галузях 

життєдіяльності визначив Закон України “Про основи національної безпеки 

України” від 19 червня 2003 р. [530]. Він передбачав шляхи реформування системи 

правоохоронних органів,  метою якого є підвищення ефективності роботи згідно з 

оптимізацією організаційної структури. Це давало можливість підвищити функції 

координації роботи органів правопорядку, покращити їх матеріально-технічне, 

фінансове, організаційне, кадрове та правове забезпечення; зосередити ресурси і 

підвищити ефективність взаємозв’язків роботи ОВС України для боротьби з 

оргзлочинністю та наркобізнесом. Прийняття Закону України “Про основи 
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національної безпеки України” забезпечило принаймні формальне виконання 

визначеної норми Конституції щодо діяльності ОВС у цій сфері, однак не вирішило 

всіх питань, пов’язаних з їх завданнями щодо гарантування національної безпеки 

країни. 

Із метою визначення подальшого шляху здійснення реформи ОВС, Указами 

Президента України були створені Міжвідомчa комісія, яка займалася питаннями 

реформування органів правопорядку [430], і Національна комісія, яка відповідала за 

встановлення верховенства права та демократії [524]. Міжвідомча комісія з питань 

реформування правоохоронних органів на другому засіданні 5 вересня 2005 р. 

підготувала проект “Концептуальні засади реформування системи правоохоронних 

органів України” [262]. Це була спроба системно визначити напрями 

вищезазначеної реформи на демократичних і наукових засадах відповідно до 

стандартів і норм європейських країн. Того ж дня на засіданні РНБОУ було 

визначено напрямок реформування МВС через розширення його громадянських 

функцій та чергове перетворення на цивільне міністерство, яке б займалося, за 

відповідними європейськими зразками, всіма напрямками внутрішньої політики, у 

перспективі аж до виконання функцій прикордонної служби [78].  

Cеред основних документів, що стосувались реформування сфери 

правоохоронної системи, необхідно також виділити Концепцію державної політики 

у сфері кримінальної юстиції та забезпечення правопорядку [264]. Основою для 

опрацювання певних програм, планів і проектів за сукупністю державної політики 

національної безпеки та реалізації їх механізмів, зокрема органами внутрішніх 

справ, стала “Стратегія національної безпеки України”, затверджена Указом 

Президента України від 12 лютого 2007 р. [546]. Але стратегія реформування 

системи МВС вимагала чітких планів її здійснення. В. Дурдинець з цього приводу 

наголошував, що  механізми її реалізації мають бути деталізовані та спрямовані на 

виконання цільових програм [313]. 

Чергове засідання Комісії з питань реформування системи МВС України 

відбулося  24 липня 2007 р. щодо розробки Плану заходів реформування системи 

МВС та його виконання. Робоча група розробила такі дії: 
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 1) проаналізовані та визначені наукові публікації в галузі реформування 

діяльності ОВС, внаслідок чого була підготовлена аналітична довідка з типовими 

пропозиціями та рекомендаціями відносно реформування системи МВС; 

2) для виявлення ставлення до реформи системи МВС та бажання до її 

реалізації було проведено опитування особового складу ОВС окремих областей; 

3) щодо стану діяльності ОВС України розроблено звіт експертів Ради ЄС;  

4) здійснено комплексне дослідження правоохоронних органів інших країн 

(Польщі,Франції тощо);  

5) розроблено науково-доказову комплексну Методику визначення 

кваліфікаційно-фахових вимог до співробітників галузевих структур ОВС України;  

6) опрацьовані та типізовані пропозиції структурних підрозділів головного 

апарату МВС та ОВС для обрахунку норм навантаження на співробітників за 

категоріями, в результаті було розроблено проект “Типові методи розрахунку 

правил навантаження на працівників МВС” тощо.  

Необхідно зазначити, що в цей час особливо популярною в контексті 

реформування ОВС України стала ідея побудови в нашій державі вітчизняної міліції 

саме за “європейськими стандартами”, хоча вітчизняні вчені неодноразово 

зазначали, що ніяких “європейських стандартів” у цій справі немає взагалі і бути не 

може. І якщо вже брати Європу за взірець, то слід принаймні говорити про 

“європейський зразок” [200].  

Для розробки проекту Концепції реформування системи органів Міністерства 

внутрішніх справ України Указом Президента України від 20 березня 2008 р. була 

створена спеціальна комісія [511]. Але непродуманість її складу та відсутність у ній 

системних фахівців у галузі реформування, а в цілому – й відповідальності, спроба 

видати за власну розробку чужі напрацювання минулих років фактично зводили 

роботу цієї Комісії нанівець. Крім цього, були допущені серйозні прорахунки щодо 

відповідності концепції реформування правоохоронної системи держави принципам 

національної безпеки України. 

Після тривалих обговорень Проект Закону “Про концепцію реформування 

правоохоронних органів України” 17 грудня 2009 р. був схвалений [551]. Метою 
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запропонованої Концепції постали питання: удосконалення роботи органів 

правопорядку в Україні, встановлення ефективності взаємодії між функціями та 

завданнями даних підрозділів, з одного боку, організаційною структурою та її 

наповненням – з другого, та фінансовим – з  третього боку та гарантування захисту 

законних інтересів  і прав особистості. Реалізацію Концепції передбачалось 

провести протягом п’яти років у два етапи:  

1. 2009-2010 роки – прийняти нормативні акти та сворити нормативно-правову 

базу, яка б  відповідала міжнародним нормам та євростандартам. 

2. 2010-2013 роки – здійснити інституційні перетворення: реформуючи 

систему органів правопорядку, провести ліквідацію деяких старих підрозділів та 

створити нові, також завершити створення організаційної системи МВС. Провести 

оптимізацію структури вищих спецзакладів МВС та науково-дослідних установ з 

метою підвищення рівня підготовки кадрів. 

У системі Міністерства внутрішніх справ України передбачалось створити 

Національну міліцію з безпосереднім підпорядкуванням міністру МВС, яка повина 

відповідати функції  забезпечення та охорони правового порядку на території 

України.  

Національна міліція входила до складу Міністерства внутрішніх справ 

України та мала складатися з наступних підрозділів: 

1. Міліція охорони і правопорядку. 

          2. Кримінальна міліція. 

          3. Муніципальна міліція. 

          4. Фінансова міліція. 

          5. Державна автомобільна інспекція. 

          6. Транспортна міліція. 

Міліція правопорядку й охорони мала здійснювати повноваження, які 

передбачалися ЗУ “Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України”. 

Вана також мала право здійснення оперативно-розшукової діяльності – розшуку 

правопорушників. Дана міліція виконувала функції  охорони важливих державних 

об’єктів, список яких затверджувався КМУ, стратегічних об’єктів, конвоювання та 
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екстрадиції злочинців, також охорони громадського порядку та боротьби з 

правопорушниками тощо.  

Передбачалось, що до блоку кримінальної міліції перейдуть повноваження 

колишнього Управління по боротьбі з оргзлочинністю при МВС України та 

Головного управління “К” СБУ по боротьбі з організованою злочинністю та 

корупцією. До повноважень кримінальної міліції мало також перейти здійснення 

оперативно-розшукових заходів щодо злочинів у сфері хабарництва та корупції в 

органах державної влади та місцевих органах влади. 

Кримінальна міліція щодо своєї діяльності повинна була взаємодіяти з 

Національною службою розслідувань.  

Передбачалось, що муніципальна міліція буде здійснювати систему заходів, 

які спрямовані на забезпечення громадського правопорядку та громадської безпеки 

в певному населеному пункті. Вона мала повністю фінансуватись із бюджету 

місцевих громад, а структурний та кількісний склад даного підрозділу мав 

призначатися певними органами місцевої влади. Вона мала виконувати такі  

функції: доставлення правопорушників в ІТТ (ізолятор тимчасового тримання), а 

також здійснення приводу до суду для вирішення питання про притягнення до 

адміністративної чи кримінальної відповідальності та національної міліції. Також на 

неї покладались обов’язки щодо здійснення оперативно-розшукової діяльністі та 

дізнання за скоєння злочинів середньої та великої тяжкості, вчинених на їх території 

обслуговування. 

Муніципальна міліція мала брати участь у ліквідації наслідків надзвичайних 

подій з порятунку людей та їх майна. У її складі передбачалось окремо створити 

служби дільничних інспекторів міліції та міліцію у справах дітей. 

До фінансової міліції мала входити податкова міліція та митна служба. Її 

функції мали здійснювати оперативно-розшукову діяльність у справах щодо 

фінансових, митних та податкових злочинів, розшуку громадян, які не сплачують 

податки та інші платежі, розслідування у сфері господарської діяльності всіх 

категорій злочинів, злочинів у сфері використання комп’ютерних мереж та 

електронно-обчислювальних машин, якщо їх пов’язано з приховуванням доходів, 
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ухилянням від сплати податків, легалізацією коштів, здобутих незаконним шляхом 

та іншими злочинами. 

Державна автомобільна інспекція виконувала завдання з підтримання безпеки 

на автомобільних магістралях та шляхах, перевірку та допуск транспортних засобів 

до дорожнього руху, навчання та дозвіл громадянам на управління 

автотранспортними засобами, також профілактику та затримання порушників 

дорожньо-транспортних подій, при потребі складання протоколу про 

адмінправопорушення. 

До компетенції транспортної міліції мало належати підтримання громадського 

правопорядку та охорона вантажів на всіх видах транспорту, проведення слідства за 

злочинами та перевірка адміністративних правопорушень проти експлуатації 

транспорту та безпеки руху, а також проведення оперативно-розшукових заходів та 

необхідних слідчих дій. Структура транспортної міліції мала бути побудована 

відповідно до всіх різновидів транспортних з’єднань, на які вона 

розповсюджувалась (аеропорти, залізничний транспорт, річкові, морські порти та 

ін.). 

Спеціальна міліція мала виконувати попердню перевірку у сфері пожежної 

безпеки,  у справах про злочини щодо охорони навколишнього середовища, а також 

охорони водних і лісових ресурсів. Окремо в її складі передбачалось виділити 

аварійно-рятувальну службу, яка була б уповноважена на ліквідацію надзвичайних 

ситуацій, виїздів за викликами громад, порятунку людей тощо, за які раніше 

відповідало МНС.  

До міграційної служби планувалось передати реєстрацію іноземців та 

повноваження паспортного контролю. Вона мала займатися прийняттям заяв і 

підготовкою документів для осіб без громадянства й іноземців для надання статусу 

біженця в Україні; питаннями громадянства України; розшуку та виселення осіб, що 

перебувають на території України нелегально;  утримання та розташування  

біженців; ідентифікації та утримання осіб, яких затримано за в’їзд або перебування 

на території України незаконно. До структури міграційної служби повинні були 

входити фахівці з Державної міграційної служби, її робота щодо депортованих 
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народів  і розвитку національних меншин мала перейти до Міністерства культури і 

туризму та підрозділу реєстраційної та паспортної міграційної роботи  МВС. 

Повноваження прикордонної міліції були передбачені для Державної 

прикордонної служби, а саме: охорона державного кордону та виключна морська 

економічна зона України.  

Сдід зазначити, що такий підхід був характерним для більшості європейських 

країн [80]. Для здійснення реформ у системі МВС України, керівництво міністерства 

мало врахувати всі виклики економічної та політичної розбудови країни та мало 

вивчити та проналізувати міжнародний досвід. За основу передбачалось взяти 

структурний склад поліції Німеччини, Польщі, Франції, Угорщини тощо [194,с.110–

143]. Але те, що згодом в Україні відбулась ліквідація місцевої (муніципальної) 

міліції, яка у світі є важливою невід’ємною рисою та незмінним елементом 

структури правоохороних органів, однозначно свідчило, що це буде зовсім не той 

вид європейської моделі. Однак зазначимо, що питання створення та подальшого 

впровадження місцевої міліції в Україні, навіть незважаючи на її закріплення на 

законодавчому рівні, виявилося непідготовленим належним чином. Здебільшого 

місцева міліція за банальних суб’єктивних обставин стала нікому не потрібним 

“пасинком”, особливого зацікавлення в існуванні якого, всупереч колишнім 

голосним заявам, не відчували ані органи місцевого самоврядування, ані МВС 

України. Безпосередні інтереси місцевих громад щодо існування місцевої міліції не 

переважили фінансових можливостей органів місцевого самоврядування. А МВС 

України так і не створило належного відомчого нормативно-правового “бар’єра”  

для закріплення факту створення та існування місцевої міліції, втративши ті значні 

преференції, які йому надавались [199, c.350]. 

На жаль, Концепція розвитку системи МВС так і залишилась апаратним 

документом, і її реалізація фактично була згорнута на місцях. Проте, як справедливо 

наголошує І. Зозуля, “європейська модель МВС” далеко не “кінцевий пункт 

реформування” органів міліції України, як важалось керівниками міністерства [196]. 

По-перше, необхідно було вивчити та проаналізувати моделі та досвід роботи 

європейської поліції. При розробленні  Концепції реформування системи МВС 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bozk/19text/g19_21.htm#_ftn19
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важливим було глибоке розуміння сутності європейської моделі. А по-друге, 

потрібно було задекларувати застосування тимчасової централізованої поліцейської 

моделі на час перехідного етапу налагодження політичної стабільності в державі та 

відновлення економіки, а відтак розглядати прерогативи й інших моделей. Розгляд 

даної проблеми викликав більше запитань, ніж давав відповідей, адже, на думку 

спеціалістів, “не існує жодної практичної моделі роботи демократичної поліції, 

котру можна було б почерпнути з книг. Нема жодного повного набору 

організаційних структур управління оперативною роботою поліції, механізмів 

підзвітності і структурних зв’язків із суспільством та державою, які б втілювали 

демократичні норми та сподівання. Є конкретні специфічні методи роботи та 

практичної діяльності, котрі відображають демократичні принципи і які можна буде 

проаналізувати і адаптувати” [573,c.13]. 

З вищерозглянутого, згідно з засадами побудови ОВС України вітчизняні 

науковці вважали, що можна було взяти за основу континентально-європейську 

модель організаційної структури поліції. Також необхідно було привести до 

порядку нормативно-правову базу щодо роботи ОВС відповідно до загальних 

європейських норм, до Рекомендацій Ради Європи. Важливо було суттєво 

зменшити кількість працівників органів правопорядку [191]. 

Указом Президента України за № 497/2010 від 2 квітня 2010 р. було 

ліквідовано Комісію з розроблення проекту Концепції реформування системи 

органів МВС України та скасовано попередній указ про її створення [330].  

Як результат, усі експерименти з розроблення нової концепції реформування 

системи МВС, якими займалися з 2005 року кілька комісій при Президентові 

України та Міністерство внутрішніх справ України, виявилися недієвими. 

Необґрунтованими були тактика, стратегія, план, програма, сценарій реформування, 

негативно проявилась відсутність методології, ідеології та нормативно-правових 

актів ходу реформування. 

5 жовтня 2011 р. у Верховній Раді України відбулись парламентські слухання 

на тему: “Про реформування системи органів МВС і впровадження європейських 

стандартів”. Учасники парламентських слухань запропонували МВС створити 
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відповідний орган при Президентові України, який буде проводити повноцінну 

реформу системи. На думку парламентарів, це дало б змогу забезпечити  

комплексний підхід до проведення реформ у системі МВС із взаємодією всіх 

зацікавлених управлінь для запобігання поспішним рішенням. Саме з урахуванням 

наукових розробок та прогнозів, а також з використанням досвіду європейських 

країн орган, який був створений при Президентові України, повинен був розробити 

дану концепцію реформування та сформувати нову структуру органів МВС, 

розробити необхідну законодавчу базу [543].  

За ініціативи міністра вутрішніх справ України була створена спеціальна 

комісія з розробки нового проекту Концепції реформування органів внутрішніх 

справ, до якої увійшли відомі науковці, зокрема з провідних цивільних вишів, 

найкращі фахівці-практики, керівники низки структурних підрозділів МВС. У її 

складі почали працювати шість груп, робота яких спрямовувалась на основні 

напрямки роботи ОВС, відповідно до питань, що стосувалися реформування 

кримінальної міліції; підрозділів боротьби з економічною злочинністю, досудового 

слідства, міліції громадської безпеки, інформаційного забезпечення органів 

внутрішніх справ.  

Щодо ефективного реформування системи МВС України, вітчизняні науковці 

і практики рекомендували звернути увагу на відбір і розробку проектів інноваційних 

правоохоронних технологій, що мають стратегічне значення для розвитку та роботи 

системи МВС України та інноваційне інвестування яких повинно здійснюватись 

виключно за рахунок Держбюджету [199,c.347]. Як основні засади переходу до 

нової концепції реформування системи органів МВС України вони пропонували 

прийняти пропозиції з проблем реформування щодо застосовності та можливості 

реалізації. Справедливими були їх зауваження про те, що обгрунтування в проекті 

Концепції потреби у реформуванні системи МВС України не повинно 

супроводжуватись переліком сьогоднішніх досягнень, цінність яких з плином часу 

завжди має відносний характер. Проект Концепції реформування системи органів 

МВС України мав містити тільки ту інформацію, що безпосередньо стосувалась 

виключно проблем МВС України, які не могли бути безпосередньо вирішені самим 
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міністерством, та шляхів їх вирішення. Як преамбула, так і подальший зміст проекту 

Концепції потребували більшої виваженості та стислості і при цьому мали містити 

аналіз результатів виконання попередніх концепцій.  

Підлягала новій редакції мета реформування системи органів МВС України, 

потребували істотних змін й уточнень завдання, принципи реформування та загалом 

структура цієї частини проекту Концепції. Змістова частина проекту могла бути 

розглянута тільки після виправлення вказаних зауважень. Структура Концепції 

реформування системи органів МВС України залежала від чинників реального стану 

органів внутрішніх справ та їх готовності до реформування, соціально-економічних 

умов у державі та складності вимог, що висувалися до ОВС. Оптимізація структури 

Концепції реформування мала проводитись за критерієм максимальної ефективності 

ОВС України, реформованих за цією Концепцією, та мінімальної вартості реформи 

[198]. 

Основним щодо опрацювання та затвердження концепції реформування ОВС 

мало стати спрямування реформування органів правопорядку щодо безпеки 

держави, системно об’єднаних за функціональним положенням, що орієнтоване на 

функціональне призначення, тобто гарантування захисту здоров’я, життя, свобод і 

прав людини, інтересів держави та суспільства від незаконних дій [199, c.353]. 

6 квітня 2012 р. Указом Президента України був створений Комітет з питань 

реформування правоохоронних органів. Він був організований з ініціативи 

Верховної Ради України як консультативно-дорадчий орган при Президентові 

України з метою унеможливлення дублювань обов’язків органів правопорядку, 

оптимізації їх структури, чіткого встановлення та розмежування функціональних 

обов’язків даних органів, розроблення погоджених пропозицій для подальшого 

реформування, підвищення якості роботи правоохоронних органів. 

Основними завданнями Комітету було визначено: 

– вивчити та проаналізувати структуру та досвід іноземних держав щодо 

діяльності правоохоронних органів; 

– проаналізувати систему організації, стан боротьби зі злочинністю, рівень 

кваліфікації, стан відповідності та підготовки  керівників ОВС, результати 
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діяльності та координації правоохоронних органів, визначити їх готовність діяти 

відповідно до викликів і загроз національній безпеці держави; 

– розглянути та підготувати проекти законів, програми, заходи з 

удосконалення структури правоохоронних органів, які стосувались питань 

посилення боротьби зі злочинністю, корупцією, захисту свобод і прав громадян, 

вчасного виявлення та відвернення внутрішніх і зовнішніх загроз безпеці України; 

 – враховуючи загальновизнані міжнародні норми і стандарти підготувати 

пропозиції для вдосконалення системи ОВС України, структури та їх чисельності, 

чіткого визначення та розмежування їх компетенцій, усунення дублювань  у 

повноваженнях [513]. 

Отже, практика розробки стратегічних документів свідчила про порушення 

базових принципів стратегічного планування реформ у правоохоронній системі, 

насамперед, принципу “гнучкості”. У механізмах формування та реалізації 

зазначених документів тільки частково було впроваджено елементи стратегічного 

планування, у них були майже відсутні процедури корегування, не передбачались 

заходи структурної та параметричної адаптації, не враховувалися зміни, які 

відбуваються в суспільстві і ОВС. Тому потрібно було мати наукове обґрунтовання 

внутрішньовідомчого бачення стратегії та методів реформування системи МВС. 

У вересні 2012 р. депутати Верховної Ради В. Грицак та В. Коновалюк 

зареєстрували в парламенті законопроект № 10688. У ньому пропонувалось 

визначити принципи діяльності поліції та правову основу, її організаційну 

структуру, обов’язки та права співробітників, організацію проходження служби в 

поліції, гарантії соціального та правового забезпечення її співробітників, а також 

матеріально-технічного та фінансового забезпечення [653]. Згідно з проектом, 

поліція мала входити до системи МВС України. Для організації централізованого 

управління з виконання покладених на поліцію завдань, у складі МВС мав бути 

створений Департамент поліції. І хоча цей документ було відкликано, на думку 

посадовців, майбутні зміни неминучі і не потребуватимуть значного фінансування, а 

сам процес перетворення буде простим і зрозумілим: замість звичної міліції в 
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Україні мала з’явитися національна поліція, а трохи згодом – Державне бюро 

розслідувань, яке мало стати “незалежним антикорупційним органом”. 

13 листопада 2012 р. на Координаційній нараді керівників правоохоронних 

органів було наголошено на нагальній потребі в прийнятті та реалізації Концепції 

реформування правоохоронних органів, яка б грунтувалася на реалістичних 

підходах і дозволила перегрупувати сили і засоби, ефективно розподілити 

компетенцію між правоохоронними органами [261].  

Зазначимо, що міг бути використаний і стислий, стандартизований Кабінетом 

Міністрів України її варіант: проблема, яка потребувала розв’язання; мета і строки 

реалізації; шляхи і способи розв’язання проблеми (додатково – визначення 

оптимального варіанта); очікувані результати; обсяг фінансових, матеріально-

технічних, трудових ресурсів та джерела фінансування, необхідні для реалізації 

Концепції. При цьому цей варіант структури концепції реформування системи 

органів МВС України можно було трансформувати і на систему органів 

правопорядку сектору безпеки держави в цілому. 

Отже, з огляду на стан реформування адміністративно-правової та політичної 

системи держави та через сталу кризу в системі правоохоронних органів, найбільш 

прийнятною стратегією розвитку системи органів МВС мав стати тільки процес її 

реформування, а не модернізації. Це вимагало проведення поетапної реалізації 

стратегії реформування системи органів МВС України, з урахуванням вимог 

сьогодення та з забезпеченням комплексного підходу до розвитку всіх її складових, 

включно з ОВС, на найближчу та віддалену перспективи.  

Для реорганізації міліції в поліцію необхідно було внести зміни до діючого 

закону “Про міліцію”, та прийняти закон про поліцію [520]. Національна поліція 

мала забезпечити виконання основних функцій, які виконували служби системи 

МВС, а саме: розслідування злочинів, гарантування громадської безпеки та безпеки 

дорожнього руху, боротьбу з криміналітетом, захист свобод і прав громадян.  

МВС очікувало, що, створивши такий орган, буде мати можливість змінити 

систему оцінки роботи самого міністерства, з’явиться можливість забезпечення 

ефективного механізму контролю за роботою поліції, вдасться відсторонити поліцію 

http://www.rbc.ua/rus/tag/mvd_4a001f5a4fe36
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від виконання непритаманних їй функцій, мінімізувати керівний склад, провести 

повну переатестацію особового складу. Але для здійснення реформування органів 

внутрішніх справ насамперед слід було забезпечити підготовку самої системи 

органів МВС до реформування згідно з обгрунтованою концепцієюї реформування 

та почати здійснювати реформування з урахуванням перспектив адаптування даного 

процесу до завдань євроінтеграції. Важливою умовою, що мала відповідати 

гарантуванню державної безпеки з боку ОВС, постала необхідність комплексного 

розроблення побудови правоохоронної організації держави, основою якої мали 

слугувати всі раніше розроблені концепції розвитку структурних підрозділів 

системи МВС. 

 

2.3. Напрями та механізми державного управління в системі ОВС щодо 

гарантування внутрішньої безпеки України 

 

Держава, уособлена системою правоохоронних органів, є безпосереднім 

суб’єктом регулювання всіх відносин у сфері гарантування національної безпеки і 

головною силою для їх реалізації. Відповідно, ОВС України як органи виконавчої 

влади, згідно зі ст. 1 Закону України “Про міліцію”, були покликані гарантувати 

внутрішню безпеку країни – захищати життя, свободи та права, здоров’я громадян, 

власність, інтереси держави та суспільства від протиправних посягань, природне 

середовище[520].  Одним із найважливіших аспектів (елементів), що у комплексі 

визначають діяльність ОВС щодо гарантування внутрішньої безпеки країни, є 

напрямки їх діяльності. Особливість діяльності ОВС України за окремими 

напрямами полягає в їх загальному призначенні та соціальній ролі механізму 

державного управління (Рис. 2.3.1.). Тобто у практичному своєму виявленні 

державне управління основними напрямами діяльності ОВС – це уся сукупність 

комплексного механізму державного управління в системі ОВС: організаційного, 

правового, інституційного та міжнародного співробітництва. За допомогою даних 

механізмів державного управління ОВС впливають на гарантування внутрішньої 

безпеки держави і населення.  
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Рис 2.3.1. Механізми державного управління в системі ОВС 

Джерело:  (складено автором) 
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Спрямований на : 

- розроблення стратегії та методів реформування системи МВС; 

- реформування системи органів МВС України; 

- ліквідацію та реорганізацію елементів організаційної структури МВС; 

- взаємодію ОВС з іншими правоохоронними органами й органами 

державного управління; 

- взаємодію ОВС з органами місцевої самоврядування; 

- співпрацю з громадськими організаціями; 

- взаємодію ОВС із ЗМІ. 

 

 

Спрямований на: 

1. Кадрове забезпечення: 

- створення сучасної моделі управління кадрами; 

- удосконалення законодавчої бази щодо правового обгрунтування, 

урегулювання та захист персоналу ОВС. 

2. Інформаційне забезпечення: 

- отримання інформації про хід діяльності ОВС; 

- забезпечення чіткого виконання функцій ОВС; 

- формування позитивного іміджу поліції. 

3. Матеріально-технічне забезпечення: 

- впровадження сучасного виду озброєння та засобів охорони; 

- забезпечення потрібними технічними засобами; 

- залучення додаткових джерел фінансування; 

- удосконалення внутрішнього контролю (аудит) та ін. 

Спрямований на : 

- законодавчий розподіл повноважень; 

- чітке формулювання та юридичне закріплення пріоритетів підрозділів 

ОВС; 

- правове забезпечення формування та реалізації державної політики до 

кращого світового досвіду. 
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Спрямований на : 

- виведення функціонування ОВС на рівень міжнародних стандартів 

соціально-сервісної дії; 

- правового забезпечення: договірно-правову, або конвенційну (укладання 

і реалізація договорів, у яких регулюються відносини в даній сфері), та 

інституційне (співробітництво в рамках міжнародних організацій); 

- співпраці національних правоохоронних органів з подібними 

структурами ЄС; 

- правильне використання набутого та апробованого міжнародного 

досвіду; 

- налагодити ефективний інформаційний обмін між представниками ОВС 

та суб’єктами міжнародного права; 

- поглиблення процесів європейської інтеграції поліції України. 
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 Вітчизняні вчені визначають механізм державного управління, який 

організовує практичну реалізацію державного управління [131,c.37]. Зокрема, В. 

Бакуменко і В. Князєв розглядають механізми державного управління як практичні 

засоби, заходи, стимули, важелі, за сприяння яких органи державної влади можуть 

впливати на соціальну систему задля досягнення визначеної мети.  

 Слід зазначити, що традиційно механізми державного управління визначають 

відповідно до характеру факторів, що в цілому впливають на процес управлінської 

діяльності, або залежно від конкретних засобів, які використовуються. Слід 

погодитися з трактуванням французького науковця А. Кульмана, який стверджував, 

що велике число комплексних механізмів створюють систему елементів (методів, 

цілей, організаційної структури, функцій і суб’єктів) та об’єктів управління, що дає 

змогу спрямованого трансформаційного впливу елементів управління на відповідну 

реакцію або стан предметів управління, який має вхідні посилання і відповідну 

реакцію [308,c.13–14]. 

 Отже, механізм державного управління основними напрямками діяльності 

ОВС становить єдину систему, що створена з певних управлінських механізмів, які 

дають можливість забезпечити: скоординовану, дієву та цілеспрямовану діяльність 

усіх підрозділів даних органів, належний організаційний та управлінський вплив на 

стан гарантування внутрішньої безпеки держави. Слід зазначити, що механізм 

управління може бути сформований тільки в межах загальної системи управління, 

декомпозиція якої забезпечує адресність і цільовий характер його дії [471,c.107]. 

 Метою діяльності ОВС, яку визначила для них держава, є захист із 

застосуванням відповідних механізмів, спрямованих на охорону основних об’єктів 

національної безпеки. Для реалізації цієї мети слугують такі основні напрямки 

діяльності міліції: адміністративна, профілактична, кримінально-процесуальна, 

оперативно-розшукова, охоронна (за домовленістю) та виконавча. Множинність цих 

напрямків зумовлює специфіку реалізації механізмів управлінської діяльності 

міліції у здійсненні поставлених перед ними завдань. Відмінність в основних 

напрямках діяльності органів внутрішніх справ та механізмів їх реалізації не 

впливають на загальну оцінку діяльності ОВС як правоохоронних. 
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Усі напрямки  механізмів управлінської діяльності ОВС взаємопов’язані й 

утворюють цілісний комплекс діяльності ОВС, який забезпечує громадський 

порядок, громадську безпеку та боротьбу зі злочинністю, яка виступає головною 

загрозою для певних об’єктів національної безпеки. Тому зміст і функції ОВС 

визначаються напрямком та рівнем загроз інтересам України.  

Національні інтереси та загрози їх реалізації є у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства та держави. За результатами соціологічних опитувань, які проводились 

Центром Разумкова, переважна більшість населення України (від 79,1% до 91,2%) 

відчувають себе незахищеними від техногенних катастроф, стихійних лих, різних 

злочинів і порушень правопорядку, терактів, а також відчували конкретну загрозу 

втрати бізнесу та власності. Можна трактувати, що чинна система гарантування 

націнальної безпеки не може якісно протидіяти потенційним і явним загрозам 

фактично в усіх сферах життя українського суспільства [141,c.329]. 

Тому управлінські рішення щодо гарантування державної безпеки мають 

здійснювати потужний вплив на спрямованість, зміст, результативність та 

ефективність діяльності ОВС стосовно всіх проявів наявних і потенційних загроз. 

Зазначимо, що управлінська діяльність у сфері гарантування внутрішньої безпеки 

країни здійснюється МВС України і являє собою процес взаємозв’язаних і 

впорядкованих дій. Він визначає зміст і динаміку реалізації цілей гарантування 

внутрішньої безпеки ОВС через систематичність операцій, які розвиваються, 

змінюються та вдосконалюються. Цей процес здійснюється водночас у різних 

напрямах діяльності ОВС [134]. 

Механізми управлінської діяльності ОВС, які забезпечують управлінські 

рішення щодо гарантування внутрішньої безпеки країни, мають сприяти реалізації 

ОВС таких принципів, як: 

– дотримання свобод і прав громадянина;  

– законність; 

– позапартійність і деполітизація; 

– захищеність демократичних цінностей суспільства; 
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– колегіальність й єдиноначальність під час опрацювання та прийнятття 

рішень; 

– першочерговість функцій запобігання і профілактики правопорушень; 

– взаємозв’язок з органами державного управління, місцевими органами 

самоврядування та військовими об’єднаннями; 

– відкритість до громадського контролю; 

– співпраця з населенням, громадськими об’єднаннями та неурядовими 

організаціями. 

Одним з основних напрямків роботи міліції щодо гарантування внутрішньої 

безпеки країни є її адміністративна діяльність [7]. Вона займає чільне місце, адже є  

найбільшою за обсягом, у ній задіяна велика кількість працівників ОВС. Саме цим 

працівникам у здійсненні адміндіяльності доводиться мати справу з такими 

типовими відхиленнями, як адміністративні правопорушення, злочини, порушення 

моральних та етичних норм. 

Адміністративна діяльність ОВС має чітко виражену владно-державну 

характеристику, яка здійснюється від імені держави, та дає їм право для вживання 

особливих заходів адмінвпливу, які не використовуються іншими органами влади. 

О. Бандурка справедливо наголошує, що громадська безпека залежить від реалізації 

певних організаційних правил, які встановлені державою з метою попередження 

важких наслідків, що можуть виникнути внаслідок стихійних лих або через дії 

юридичних і фізичних осіб, пов’язані з небезпекою для здоров’я та життя громадян 

[37,c.13–18]. Можливість застосування санкціонованих законом примусових дій – 

найбільш важлива ознака поліцейської діяльності в усьому світі, оскільки до її 

важливих функцій та завдань належить захист людини, державних і громадських 

інститутів. Згідно з чинним законодавством, міліція (поліція) має право виконувати 

адміннагляд – негласний і гласний, за чимось або за кимось. Під час здійснення 

нагляду працівники міліції (поліції) мають право проводити нагляд за органами 

держави, організаціями та людьми відповідно до чинного законодавства, не 

перешкоджаючи їхній професійній діяльності [463,с.26]. Механізм 

адміністративного нагляду передбачає не лише запобігання протиправним діям, 
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усунення умов і причин, що сприяють їх виникненню, а й застосування заходів 

адмінпримусу, також адміністративну відповідальность у разі виявлення 

правопорушень. 

Найвагомішими серед механізмів управлінської діяльності ОВС, які 

забезпечують адміністративну діяльність міліції у контексті гарантування 

внутрішньої безпеки країни і суспільства, є інструменти примусу та переконання, 

які визнаються в цілому як універсальні та всеохоплюючі в процесі державного 

управління ОВС. Основним (визначальним) механізмом, який забезпечує діяльність 

міліції щодо гарантування правопорядку, є застосування інструменту переконання. 

Щодо його використання, не можна не погодитися з О. Новіком, який наголошує, 

що переконання може вирішити питання забезпечення правопорядку, адже людина, 

яка сформована у правових переконаннях та правосвідомості, сама дотримується 

норм закону та права і сприятиме дотриманню їх іншими громадянами [395,с.123]. 

Реалізація механізмів управлінської діяльності ОВС сприятиме усвідомленню людей 

щодо необхідності активного, добровільного здійснення приписів, норм і правил, які 

діють у суспільстві, дотримання вимог закону та правових приписів, а сутність його 

становить комплекс різних засобів і заходів впливу. Реалізація механізмів 

управлінської діяльності ОВС відбувається в практичній роботі міліції в наступних 

формах: а) стабільне інформування громадян про стан правового порядку та 

боротьби із злочинністю; б) правове виховання; в) роз’яснювально-агітаційна робота 

з населенням; г) критика антигромадських виявів; д) використання методів 

заохочення; е) популяризація та поширення фронтального досвіду в боротьбі з 

громадськими правопорушеннями; є) робота з порушниками, які входять до групи 

ризику тощо [51,c.4]. 

Саме переконання доповнює заходи примусу, переплітається з ними, 

вирішуючи загальне завдання внутрішньої безпеки держави і суспільства, яке лягає 

в основу виховання почуття відповідальності та обов’язку перед громадскістю, 

трудовим колективом, сім’єю та державою. Згідно з певними домовленостями, 

держава зобов’язана, поряд із інструментами переконання, застосовувати й 

інструменти примусу до осіб, що вчиняють правопорушення.  
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Державний примус – єдиний примус, який можна застосовувати від імені всієї 

громади до будь-яких осіб і структур, що перебувають у межах держави, та вживати 

заходів, яких не можна використувати іншим соціальним суб’єктам. 

Адміністративний примус − це правове регулювання, здійснюване в однобічному 

порядку і в межах, передбачених нормами законів, у випадках застосовування від 

імені держави до суб’єктів скоєння злочинів, а саме: профілактики та попередження 

правових порушень і відповідальності за недотримання нормативно-правових 

положень [254,с.94]. 

Механізм управлінської діяльності ОВС щодо адміністративно-примусових 

заходів застосовується в державному управлінні, по-перше, з метою охорони 

правопорядку, тобто припинення чи попередження правових порушень або 

притягнення винних до адміністративної відповідальності; по-друге, для охорони 

громадських відносин; по-третє, певний примусовий захід, який не залежить від 

бажання та волі суб’єкта; по-четверте, підстави та порядок застосування даного 

заходу визначено адміністративно-правовими нормами і, по-п’яте, він 

застосовується до осіб, які не підпорядковані посадовій особі чи органу міліції.  

Даний механізм управлінської діяльності ОВС застосовується з певною 

метою: а) забезпечення провадження в справах про адмінпроступки для 

профілактики вчиненого правопорушення; б) для недопущення виникнення 

протиправної ситуації та запобігання антигромадським проявам; в) для покарання 

осіб, які скоїли правопорушення.  

Зазначимо, що адміністративні заходи діяльності міліції, що мають 

наполегливий, нав’язливий характер, не потрібно ототожнювати зі свавіллям, 

волюнтаризмом, адмініструванням, що, по суті, є аналогом адмінметодів. Хоча в 

міліції широко використовуються заходи адмінпримусу, їх застосування не є ціллю, 

воно доповнює реалізацію організаційних та виховних заходів і здійснюється на 

основі строгого дотримання вимог законодавства та гласності, захисту прав 

громадян, організацій та підприємств. Примус як важливий інструмент 

адміністративної діяльності міліції в контексті внутрішньої безпеки застосовують до 

осіб, раніше суджених, та інших категорій, що стоять на обліку в ОВС [148].  
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Отже, механізм управлінської діяльності ОВС реалізується через їх 

адміністративно-правову діяльність, яка є підзаконною, управлінською та 

підконтрольною певним органам державної влади, державно-владною та виконавчо-

розпорядчою діяльністю, яка полягає в гарантуванні внутрішньої безпеки держави, 

припиненні та запобіганні протизаконних дій, охороні публічного порядку, 

підтримки громадян у виконанні конституційних свобод і прав.  

Важливим напрямком діяльності ОВС у галузі гарантування внутрішньої 

безпеки держави та суспільства є профілактична робота. Вона, згідно з Законом 

України “Про міліцію”, була одним із основних завдань діяльності міліції України. 

Її суть полягала у застереженні злочинів та інших правопорушень, виявленні та 

усуненні умов і причин , які їм передують [520]. 

Необхідно зазначити, що серед правоохоронних органів немає такого, який би 

спеціально був створений для реалізації профілактичної функції. Цю функцію 

зобов’язані виконувати всі без винятку правоохоронні органи. Адже здійснення 

профілактичної функції слугує запобіганню злочинності та іншим 

правопорушенням. З цією метою від 9 червня 2011 р. наказом МВС України був 

створений Департамент профілактики правопорушень [497]. До його складу 

увійшли: управління дільничних інспекторів міліції, управління дозвільної системи 

та управління профілактичної роботи серед дітей, державного охоронного нагляду 

та ліцензування. 

Профілактика правопорушень являє собою важливий механізм, який 

забезпечує складний комплекс заходів, що базуються на застосовуванні закону, 

знаннях педагогіки та психології. Ці дії не сумісні з заходами, які пов’язанні з 

приниженням гідності людини, протиправними обмеженнями громадян і обманом. 

У межах персональної профілактики в процесі проведення виховної роботи з 

правопорушниками ОВС зобов’язані беззаперечно дотримуватися вимог взяття їх на 

облік, знати порядок та підстави задіяння передбачених заходів та мати вплив на 

таких осіб з метою їх перевиховання та виправлення. 

Механізм управлінської діяльності ОВС, який забезпечує профілактичну 

діяльність ОВС, відбувається на основі роз’яснення населенню формальностей 
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злочинної діяльності та консультування для можливостей захисту від протиправних 

дій. Чим більшою є загроза з боку організованої злочинності, насильницьких акцій 

та тероризму, тим обґрунтованішою має бути попереджувальна дія із залученням 

новітніх методів оброблення даних (відеозйомка, залучення до розшуку VІР-осіб та 

цивільних, спостережувальний розшук). 

Співробітники підрозділів ОВС з ціллю забезпечення громадського порядку, 

запобігання та припинення злочинів взаємодіють з органами представницької і 

виконавчої влади, установами, підприємствами, організаціями, громадськими 

об’єднаннями, трудовими колективами та громадянами.  

Підрозділи ОВС на місцях вносять до центральних виконавчих органів 

державної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств та організацій 

подання про необхідність усунення умов та причин, які можуть сприяти вчиненню 

протиправних дій, проводять роз’яснювальну роботу серед населення щодо питань 

підтримання громадського порядку й боротьби з кримінальними 

правопорушеннями. Але, здійснюючи профілактичну роботу, виступаючи на 

телебаченні та радіо чи у ЗМІ, працівники ОВС не повинні розголошувати 

неперевірені факти, що стосуються гідності та честі громадян. 

Головні функції організування і проведення індивідуальної та загальної 

профілактики, зазвичай, виконуються дільничними інспекторами міліції. Вони 

стоять найближче до народу, а тому знають всі проблеми його життя. На території 

закріплених за ними ділянок, у сільській місцевості або в місті, дільничні інспектори 

виконують основний обсяг правоохоронних і правозастосовних функцій, 

покладених законом на міськрайоргани внутрішніх справ, і несуть відповідальність 

за громадський порядок. 

Дільничні інспектори міліції у межах своїх функціональний обов’язків 

повинні вживати заходів для усунення умов і причин, що призводять до вчинення 

правопорушень, здійснюють правове виховання населення та профілактичну роботу 

з особами, які ведуть протиправний спосіб життя і схильні до вчинення 

правопорушень, й контроль за засудженими, які притягнуті до кримінальної 

відповідальності, що не пов'язана із позбавленням волі тощо. В особі дільничних 
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інспекторів громадяни вбачають своїх надійних помічників у біді та захисників. 

Сьогодні саме вони відіграють виключну роль у реалізації механізму проведення 

профілактичної роботи. 

Значної уваги заслуговує профілактична робота ОВС щодо неповнолітніх. 

Варто зазначити, що станом лише на 2011 рік у спецзакладах України відбували 

покарання 1432 неповнолітніх. Половина з них (54,9 %) засуджені та позбавлені волі 

терміном від 3 до 5 років, 58,4 %  – раніше були притягнуті до кримінальної 

відповідальності без позбавлення волі, а 25 %  – до засудження ніде не працювали та 

не навчались [636]. Організована злочинність серед неповнолітніх постала за 

останнє десятиріччя головних об’єктом уваги працівників міліції, педагогів, 

психологів, соціальних працівників, соціологів, що пов’язано з виникненням і 

розвитком неформальних молодіжних рухів, які переростають у більш небезпечні 

форми поведінки. Причини таких змін можуть мати різний характер: досягти успіху 

в очах родини, швидко отримати матеріальну вигоду, незважаючи на незаконність 

дій, малоймовірне підвищення власного авторитету серед оточення, 

самоствердження тощо [363,с.77]. Тому сьогодні надзвичайно актуально для ОВС 

дослідити та проаналізувати особливості та причини злочинності серед 

неповнолітніх, визначити основні профілактичні заходи щодо запобігання цьому 

негативному суспільному явищу. Відповідно до Указу Президента України від 24 

травня 2011 року про “Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо 

неповнолітніх в Україні” [266], з ціллю профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх, було передбачено проведення роз’яснювальної, інформаційної 

роботи з сім’ями, в тому числі згідно з законодавством у галузі кримінальної 

юстиції; запровадження сучасних форм і методів щодо роботи з дітьми, які схильні 

до вчинення правопорушень; покращення моніторингу про стан дитячої злочинності 

та дотримання прав дітей, що опинилися у конфлікті з законом, тощо. Якщо цей 

механізм проведення запланованих заходів виявиться позитивним, то в 

майбутньому неповнолітні не будуть вчиняти сотні досліджуваних злочинів. 

Важливим механізмом проведення профілактичної діяльності міліції було 

виявлення неповних, неблагополучних сімей, адже їхні діти, як показує практика, 
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поповнюють лави зловмисників. У цьому плані заслуговує на увагу позитивний 

досвід, накопичений в роботі МВС Дніпропетровщини У школах Жовтневого 

району м. Дніпропетровська створили підрозділ міліції для гарантування 

громадського порядку. У результаті запровадження даного досвіду зменшилась 

кількість порушень. Але відсутність організаційного та правового механізмів 

забезпечення роботи даних підрозділів призвела до того, що їх було ліквідовано. 

Тому доцільно у межах спроби створити аналогічну службу у загальноосвітніх 

школах і закладах вищої освіти. Ці підрозділи мали б виконувати такі завдання: 

надавати правову допомогу, спілкуватися з неповнолітніми та їх батьками, 

запобігати правопорушенням неповнолітніх, реагувати на звернення неповнолітніх 

щодо порушення їх прав і свобод, здійснювати правову пропаганду, виявляти групи 

неповнолітніх антигромадського спрямування та дорослих, що втягують дітей у 

протиправну діяльність, проводити профілактику щодо наркоманії тощо [614,c.146]. 

Говорячи про внутрішню безпеку України та визначаючи роль ОВС України в 

її забезпеченні, на наш погляд, слід звернути увагу ще на один досить важливий та 

делікатний аспект проблеми – профілактичну роботу з питань етнополітичної 

безпеки України, яка пов’язана з загрозою етнополітичної нестабільності, яка 

супроводжує спроби інсценізувати “етнополітичну кризу” [342]. Слід зазначити, що 

МВС України, органи внутрішніх справ безпосередньо відповідають за протидію 

етнічній злочинності. Їхнім завданням є врегулювання етнополітичних конфліктних 

ситуацій, що дійсно мають вплив на стан внутрішньої безпеки держави. Більш за все 

це стосується взаємовідносин влади і передусім депортованих кримських татар, 

пов’язаних з регенерацією втрачених економічних та соціально-політичних прав 

[570]. Відновлення даних прав супроводжувалось дуже болючими процесами, адже 

прогнозувало перерозподіл незначних природних та інших ресурсів АРК. Притому 

ці утиски на них були основними причинами політичних, ідеологічних та 

психологічних сутичок кримських татар з нетатарським населенням АРК. Тому 

реалізація механізму профілактичної діяльності ОВС у сфері етнополітичної безпеки 

вимагає реорганізації існуючого у складі МВС відділу напрацювання й реалізації 

стратегії боротьби з етнічною злочинністю, шляхом створення в структурі 
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міністерства окремого відділу, відповідального за профілактику злочинів, вчинених 

на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі [161,c.29]. Важливо 

систематично проводити аналіз та узагальнення найбільш типових конфліктних 

ситуацій, з якими стикаються представники етнічних меншин. Результати мають 

надаватися на розгляд керівництву МВС і ОВС для врахування у подальшій роботі. 

Крім того, необхідно прийняти низку нормативно-правових актів для подальшого 

вдосконалення політико-правових основ етнонаціональної політики, управління 

міжетнічними відносинами. 

Зрозуміло, що профілактичною роботою мають займатися не тільки органи 

внутрішніх справ. Багато країн світу, та й у нас, мають необмежений запас 

недержавних і громадських інституцій, які можуть вагому частину роботи в цьому 

напрямку взяти на себе. Взаємозв’язок міліції з населенням та громадськими 

організаціями з профілактичної роботи щодо злочинності є процесом реалізації 

узгоджених, спільних, скоординованих дій, які спрямовані на нейтралізацію та 

недопущення протизаконної поведінки певних осіб щодо скоєння злочину. Це за 

своєю метою має бути спільна, узгоджена за часом і місцем, взаємопов’язана 

діяльність, яка спрямовується на досягнення чіткого результату. Безперечно, що 

механізм співробітництва міліції з іншими суб’єктами запобігання злочинності, в 

тоту числі і з громадськими організаціями, має реалізовуватися у межах 

установленої компетенції і мати за мету більш повне використання резервів 

профілактичного впливу. 

Важливий напрямок діяльності ОВС щодо забезпечення внутрішньої безпеки 

суспільства і громадян – оперативно-розшукова діяльність. Вона є специфічним 

видом державної діяльності правоохоронних органів, який спрямований на 

протидію злочинності. Слід зазначити, що сучасна система боротьби зі злочинністю 

в Україні (хоча у світі вже давно відмовилися від терміну “боротьба”, адже 

злочинність як соціальне явище повністю викорінити неможливо, а використовують 

більш зважені та коректні терміни “контроль” чи “протидія”) побудована на 

розкритті злочинів по “гарячих слідах”. Саме розкриття таким способом дозволяє 

отримувати до 80% результатів усієї міліцейської роботи [161,c.26]. 
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Після прийняття ЗУ “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 

1992 р. розпочався процес правового врегулювання оперативно-розшукової роботи. 

Згідно з даним законом, оперативно-розшукова діяльность ОВС  полягала у 

встановленні певними підрозділами правоохоронної системи інформації про вчинені 

злочини або ті, що готуються, також про осіб, які укриваються від органів слідства, 

для їх затримання. Завдяки оперативно-розшуковій діяльності отримані дані мають 

забезпечувати ОВС інформацією, яка є важливою щодо виконання нею інших 

функцій. Вона застосовується для здійснення керівниками органів державної влади 

потрібних ефективних рішень, також впливає на вирішення питань, що порушують 

судове переслідування. Оперативно-розшукові структури міліції мають визначений 

кримінально-процесуальний статус і мають право користуватися специфічними 

силами, засобами та негласними методами боротьби зі злочинами. При здійсненні 

оперативно-розшукової роботи міліція має право використовувати такі передбачені 

законом механізми управлінської діяльності ОВС: допомагати довіреним особам 

(агентам), проводити зовнішнє спостереження, зняття інформації з кореспонденції 

та таємне прослуховування телефонних розмов тощо. Міліція за допомогою 

механізмів управлінської діяльності ОВС може не лише виявляти правопорушення 

та осіб, що їх вчинили, але також закріплювати й оформляти отримані фактичні дані 

як докази. 

У процесі оперативно-розшукової діяльності значна увага ОВС приділялась 

механізму систематичного спостереження за громадським порядком, мета якого 

полягала у виявленні та припиненні протиправних посягань. У процесі реалізації 

механізмів управлінської діяльності ОВС не тільки виявляються факти 

правопорушень, а й уживаються заходи щодо припинення незаконних дій, 

відновлення відповідного порядку в громадських місцях, створюються умови 

спокою та безпеки громадян, збереження матеріальних цінностей, з’ясовуються 

також ситуації, які спричиняють правопорушення, та ін. 

Основним для оперативно-розшукової діяльності ОВС є механізм 

оперативного реагування на правопорушення. Оперативний черговий, що отримав 

заяву або повідомлення про правопорушення чи іншу подію, має діяти відповідно до 



98 

Інструкції з організації реагування ОВС, затвердженої наказом МВС України № 940 

від 22 жовтня 2012 р. [528], й Інструкції з організації діяльності чергових частин 

органів і підрозділів внутрішніх справ України, що спрямована на захист інтересів 

держави та суспільства від протиправних дій, затвердженої наказом МВС України 

№ 181 від 28 квітня 2009 р. (із змінами, внесеними наказом МВС України №  23 від 

19 жовтня 2012 р.) [485], насамперед, її зареєструвати та направити на місце події 

оперативну групу, вжити всіх можливих заходів, які не допустять кримінальне 

правопорушення, а можливо, й припинять його, організувати негайні заходи для 

встановлення події правопорушення та особи, що його вчинила, у найкоротший 

термін. У випадку, якщо заява надійшла до ОВС не за територією, де був вчинений 

кримінальний злочин, черговий зобов’язаний організувати (оперативно 

проінформувавши по телефону чергового іншого ОВС) виїзд оперативної групи в 

іншому районі. 

Складовою оперативно-розшукової діяльності ОВС є розшук виокремлених 

категорій осіб, встановлення їх місцезнаходження віднесено до функціональних 

обов’язків даних органів (розшук осіб, які ухилились від призову на військову 

службу, військового обліку або проходження військової служби за призовом, на 

військові збори, встановлення особ, що не мають документів, які засвідчують 

особу). 

Сучасний рівень оперативно-розшукової діяльності та досвід боротьби зі 

злочинністю засвідчує існування самостійної форми оперативно-розшукової роботи 

як механізму оперативно-розшукового попереджання злочинів. Принциповою 

властивістю даного механізму є те, що він реалізовується оперативними 

підрозділами, які використовують як гласні, так і негласні форми роботи, та 

спрямовується на осіб, які схильні до вчинення злочинів, з метою їх позитивного 

переорієнтування, а також на усунення кримінальних елементів, які негативно 

впливають на них.  

Оперативні працівники ОВС мають брати участь у різноманітних гласних 

перевірках, таких як інвентаризації, ревізії, вивчення предметів і документів 

злочину. При здійсненні механізмів управлінської діяльності ОВС щодо 
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оперативно-розшукових дій вони, з одного боку, мають забезпечити категоричність 

до затриманих, підозрюваних і свідків, а з іншого – проявити до них повагу і довіру, 

виключити зі своєї діяльності нетерпимість та будь-яке пригноблення чи 

приниження особи. 

Незважаючи на певні позитивні зміни в реалізації механізмів управлінської 

діяльності ОВС щодо оперативно-розшукової роботи, тут є чимало проблем. Тому 

даний механізм повинен удосконалюватись. Його практично-прикладне значення 

має полягати  в тому, що він повинен залишатися якісною формою боротьби зі 

злочинністю та використовуватися в роботі органів внутрішніх справ у процесі 

попереднього слідства та здійснення дізнання. Від результатів здійснення 

оперативно-розшукової діяльності ОВС буде залежити передусім законність та 

обґрунтованість порушення кримінальної справи, подальший хід її розслідування, а 

також кінцевий результат кримінального судочинства. Необхідно виокремити, що 

сили, форми та засоби механізмів управлінської діяльності ОВС щодо оперативно-

розшукової роботи мають здійснюватися тоді, коли досягнення поставленої цілі 

неможливе іншим законним шляхом. Це вказує на вимушений, винятковий характер 

такої дії. 

Важливим напрямком запезпечення внутрішньої безпеки країни і суспільства є 

кримінально-процесуальна діяльність ОВС. Слід зазначити, що органи внутрішніх 

справ виступають правовим суб’єктом у кримінальному процесі. На міліцію, яка має 

виконувати боротьбу зі злочинністю (контроль за злочинністю), покладається 

здійснення низки завдань у кримінально-процесуальній сфері, а саме: розгляд 

повідомлень і заяв про злочини; дізнання та протокольна форма досудової 

підготовки матеріалів; прийняття рішення про порушення кримінальної справи. 

Кримінально-процесуальна функція міліції є допоміжним способом здійснення 

правосуддя і впроваджується за допомогою механізму збору доказів, які необхідні 

для судового переслідування правових порушників. Результати, які отримані 

міліцією від  реалізації кримінально-процесуальної функції, є початковим пунктом у 

кримінальному процесі. Застосовуючи механізми управлінської діяльності ОВС 
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щодо кримінально-процесуальної роботи, ОВС зобов’язані дотримуватися вказівок 

прокурорських і судових органів [148,с.12–15]. 

Результати досліджень Національного інституту стратегічних досліджень та 

системний аналіз обставин, які склалися останніми роками в Україні та за її межами, 

свідчать, що на сьогодні внутрішні загрози становлять найвищу небезпеку для 

розвитку країни і мають тенденцію до зростання. Але найбільш небезпечною серед 

існуючих внутрішніх загроз є криміналізація суспільства (коефіцієнт важливості 

0,95 – 1), що стосується практично всіх сфер суспільного життя [320]. Необхідно 

наголосити, що тільки за період з 20 листопада 2012 р. (коли набрав чинності новий 

Кримінально- процесуальний кодекс України (далі – КПК)) до 10 січня 2013 р. до 

органів міліції надійшло 569 тис. повідомлень і заяв про кримінальні злочини та 

інші події (з них 206,3 тис. – з ознаками кримінального правопорушення) [672]. Це 

свідчило про необхідність посилення ефективності нормативно-правового 

механізму кримінально-процесуальної діяльності ОВС.  

Зазначимо, що вся кримінально-процесуальна робота вибудовується за 

принципом спеціалізації, відповідно до особливостей кримінальних виражень, що 

становлять загрозу у певній галузі народного господарства або категорії суспільних 

відносин. Цей напрямок діяльності ОВС визначають такі завдання: 

– розкриття тяжких злочинів, які були вчинені з застосуванням зброї, 

вибухових боєприпасів і радіоактивних речовин, злочинів, пов’язаних з 

викраденням транспортних засобів; 

– боротьба з протиправним обігом наркотичнихречовин;  

– виявлення та викриття дорослих осіб, що втягують неповнолітніх у злочинну 

діяльність, пияцтво, проституцію, наркоманію;  

– викриття економічних злочинів, для прикладу – у сфері приватизації та 

зовнішньоекономічній сфері, фінансовій і банківській системах, паливно-

енергетичному комплексі, торгівлі.  

Механізмів управлінської діяльності ОВС щодо кримінально-процесуальної 

дії має конфіденційний характер. Певні дані щодо цієї функції належать до 

державної та/ або службової таємниці. Це дані про нерозкриті злочини, викрадення 
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та вилучення автотранспорту, зброї. Відповідно до Типовї структури ОВС і 

структури центрального апарату МВС України, дану роботу виконують підрозділи 

карного розшуку, підрозділи по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, служби 

боротьби з економічною злочинністю, служба кримінальної міліції у справах 

неповнолітніх.  

Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю” ставить завдання сприяти в процесі реалізації нормативно-правового 

механізму кримінально-процесуальної діяльності: запобіганню завданню шкоди 

громадянину, державі, суспільству; виявленню та нейтралізації або усуненню 

негативних суспільних явищ і процесів, які генерують оргзлочинність і 

підтримують її; запобіганню утворення організованих кримінальних угруповань; 

гарантуванню покриття витрат за заподіяну шкоду юридичним, фізичним особам і 

державі; виявленню, розслідуванню, припиненню та запобіганню правових 

порушень, що вчинялися учасниками даних угрупувань, притягненню винуватих до 

відповідальності; запобіганню встановлення корупційних зв’язків з 

держслужбовцями та посадовими особами, втягнення їх у злочинну діяльність; 

протидія легалізації коштів, які здобуті злочинним шляхом, використання суб’єктів 

підприємницької діяльності щодо здійснення злочинних умислів; протидії 

використання особами оргзлочинних угруповань у своїх зацікавленнях засобів 

масової інформації та громадян.  

Механізм управлінської діяльності ОВС щодо кримінально-процесуальної дії 

в галузі боротьби з корупцією потребує насамперед активних дій щодо 

встановлення, розслідування, розгляду фактів корупційних дій, притягнення 

винуватих до відповідальності. Слід зазначити, що ціленаправлена боротьба з 

корупцією не буде успішною, якщо буде проводитись разово та короткочасно. 

Отримати позитивні результати боротьби з корупцією можна лише шляхом 

довготривалих правових, політичних і соціально-економічних перетворень.  

Аналізуючи кримінальну ситуацію, необхідно мати на увазі, що вона буде 

загострюватись, якщо і надалі у сфері громадського виробництва 

продовжуватиметься “викид” великої кількості осіб працездатного віку, адже 
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відсутність соціального захисту населення призводить до зростання частки 

збіднілих елементів з високим рівнем готовності до злочинних дій. Аналіз 

кримінальної статистики показує, що значна кількість громадян обирає саме 

кримінальну манеру поводження для досягнення поставленої мети та задоволення 

своїх потреб, особливо це відбувається в умовах світової кризи, коли 

спостерігається швидке падіння матеріального стану певних верств населення. 

Для кримінально-процесуальної діяльності ОВС значної актуальності набувавє 

проблема дитячої безпритульності, криміналізації підліткового оточення, 

алкоголізму населення. У підлітковому оточенні все чіткіше визначається тенденція 

до збагачення будь-яким, а також і злочинним шляхом. На неповнолітніх припадає 

практично кожний десятий із числа зареєстрованих злочинів. Не відбулось 

послаблення впливу рецидивистів на кримінальну обстановку в містах. Відсутність 

надійного механізму управлінської діяльності ОВС щодо забезпечення соціальних 

гарантій для осіб із кримінальним минулим, неможливість їх побутового та 

трудового влаштування спричинює складність процесу ресоціалізації звільнених із 

місць позбавлення волі, це призводить до прискорення процесу активізації 

кримінального світу, відродження його звичних структур, зростання спеціальної 

вправності злочинців. Кожен третій, який повторно засуджений, має три та більше 

судимостей. Причому понад 25% звільнених з місць позбавлення волі вчиняють 

новий злочин протягом півріччя, майже 45% – впродовж першого року, дві третіх – 

протягом двох років, а 80% – п’яти [113,с.106]. Кримінальні особи, що раніше 

порушували закон, скоюють майже кожний четвертий злочин. 

Але покладаємо надію на новий Кримінально-процесуальний кодекс України, 

який має стати відправним чинником, що виведе на якісно новий рівень 

кримінально-процесуальну роботу ОВС для гарантування національної безпеки 

держави, забезпечення свобод і прав людини.  

Згідно з Законом України “Про міліцію”, органи внутрішніх справ 

розглядались як спеціальні органи в галузі органів державної виконавчої влади для 

гарантування внутрішньої безпеки країни [520]. З адміністративно-правової точки 

зору міліція є системною сукупністю державних спеціальних частин, підрозділів, 
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установ, що є гарантами виконавчої влади та реалізовують певну компетенцію в 

галузі охорони громадської безпеки, порядку і боротьби із злочинністю. 

Відповідно до поставлених перед ОВС завдань у сфері гарантування 

внутрішньої безпеки суспільства і громадян, вони мають виконувати різні за своїм 

змістом і характером обов’язки виконавчої діяльності. При охороні громадського 

порядку ці органи покликані здійснювати широкий комплекс заходів, які спрямовані 

на запобігання та припинення правових порушень через механізм управлінської 

діяльності ОВС [114], що відбуваються на площах, вулицях, у парках, на 

автомагістралях, пристанях, вокзалах, в аеропортах тощо; реалізувати адміннагляд 

за виконанням громадянами і посадовими особами рішень органів державної влади 

та місцевого самоврядування, які займаються питаннями охорони громадського 

порядку, виявляти при цьому правопорушників і забезпечувати притягнення винних 

до відповідальності; в межах повноважень сприяти представникам органів 

державної влади, народним депутатам, які виконують свої обов’язки.  

Органи внутрішніх справ у співпраці з іншими органами держави та 

громадськими організаціями для гарантування внутрішньої безпеки держави та 

суспільства зобов’язані вести боротьбу проти пияцтва й алкоголізму, вилучати з 

громадських місць громадян у нетверезому стані, які розпивають алкогольні напої у 

непристосованих для цього місцях, здійснювати механізм контролю за дотриманням 

правил торгівлі алкогольними напоями, оформляти, а також подавати до суду 

матеріали на осіб, які хворі на наркоманію й алкоголізм, що дасть можливість 

вирішити питання про їх примусове лікування; вести боротьбу з дрібною 

спекуляцією та хуліганством; проводити роботу щодо запобігання дитячій 

безпритульності та бродяжництву і боротьбу з правовими порушеннями 

неповнолітніх.  

Служби ОВС, згідно зі своєїю виконавчою діяльністю, повинні впроваджувати 

правила дозвільної та паспортної систем; гарантувати безпеку дорожнього руху на 

автомобільних шляхах у містах та інших населених пунктах; здійснювати технічний 

нагляд за станом автомототранспорту; забезпечувати порядок під час надзвичайних 
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ситуацій (аварій і катастроф, стихійних лих, епідемій, епізоотій), у період 

проведення масових заходів і заходів цивільної оборони. 

У сфері боротьби із оргзлочинністю ОВС мають забезпечувати реєстрацію, 

прийом, облік заяв, повідомлення про скоєні та ті, що готуються, злочини, також 

отримання інформації про факти  та події, що стосуються боротьби з 

оргзлочинністю. Реалізуючи механізм управлінської діяльності ОВС щодо 

гарантування внутрішньої безпеки, ОВС зобов’язані [5]: припиняти адмінпорушення 

та реалізовувати дані провадження; надавати дозвіл на придбання, носіння і 

перевезення, зберігання зброї, вибухових речовин та матеріалів, боєприпасів, інших 

речовин і предметів, а також на відкриття приміщень, де їх використовують; 

контролювати дотримання певних правил; запобігати забрудненню водойм та 

повітря сільськогосподарською технікою та транспортними засобами; інспектувати 

дотримання службовими особами та громадянами встановлених законодавством 

норм паспортної системи, виїзду, в’їзду, перебування в Україні та транзитного 

проїзду території іноземними громадянами та особами без громадянства. 

Згідно зі встановленим порядком механізм управлінської діяльності ОВС має 

сприяти виявленню та сповіщати медзаклади про громадян, що входять до групи 

ризику на СНІД, та реалізувати, відповідно до подання медзакладу, санкції слідчого 

прокуратури, привід даних осіб, а також людей, які інфіковані вірусом 

імунодефіциту, венеричних хворих, наркоманів й алкоголіків для обов’язкового 

обстеження та лікування. 

У процесі реалізації механізм управлінської діяльності ОВС у сфері 

гарантування внутрішньої безпеки держави та суспільства ОВС мають охороняти та 

конвоювати взятих під варту, виконувати вироки судів щодо громадян, які 

засуджені до позбавлення волі умовно з відтермінуванням, а також до виправних 

робіт; згідно з законом здійснювати адміннагляд за громадянами, що відбули 

покарання. Для реалізації виконавчої функції міліція повинна виконувати в межах 

своїх обов’язків карні дії та адмінстягнення, а також в установленому законом 

порядку прийняті рішення прокурора, суду, слідчого.  
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Інші обов’язки ОВС щодо здійснення механізм управлінської діяльності ОВС 

у сфері гарантування внутрішньої безпеки країни полягають у підтриманні 

забезпечення, згідно з законодавством, режиму надзвичайного або воєнного стану 

при необхідності їх оголошення по всій території України або в певних місцевостях; 

здійсненні приводу громадян, які ухиляються від призову на військову службу 

відповідними державними органами чи установами відповідно до чинного 

законодавства та з санкціями слідчих прокурорів; наданні допомоги представникам 

державних органів, народним депутатам і громадським організаціям для здійснення 

їх законної функції, якщо їм загрожує небезпека або чиниться протидія з боку 

правопорушників; наданні відповідно до можливостей невідкладної, в тому числі 

меддопомоги, громадянам, які потерпіли від нещасних випадків і правопорушень, 

перебувають у загрозливому для здоров’я та життя стані, також неповнолітнім, які 

залишилися без опікунів; гарантування збереження вилучених, знайдених у 

затриманих і заарештованих осіб та зданих до ОВС речей, документів, цінностей та 

іншого майна, вжиття дій для повернення їх власникам. 

Для виконання покладених на ОВС обов’язків щодо виконавчої діяльності у 

сфері гарантування державної безпеки, їм надаються необхідні владно-державні 

повноваження [432]. Згідно з ними, працівники цих органів можуть вимагати від 

посадових осіб і громадян припинення правопорушень та дій, які заважають 

здійсненню повноваження, застосовувати заходи для припинення порушень та 

складати згідно з законом протоколи про адмінправопорушення у разі невиконання 

певних вимог; реалізовувати відповідно до своєї компетенції заходи адмінпримусу 

(заходи припинення та стягнення, адміністративно-попереджувальні дії); перевіряти 

у разі підозри вчинення правопорушень громадянами особисті та інші документи. 

Затримувати і тримати у спецприміщеннях: взятих під варту осіб; осіб, що здійснили 

правове порушення, за яке передбачений адмінарешт; обвинувачених осіб, які 

переховуються від слідства, дізнання чи суду, підозрюваних у вчиненні злочину, 

засуджених, які ухиляються від відбування кримінальних покарань; неповнолітніх, 

які залишилися без опікунів або які здійснили соціально небезпечні дії; осіб, які 

запідозрені у бродяжництві; осіб, які в громадських місцях перебували у 
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нетверезому стані; осіб із явними психічними розладами; осіб, які ухилялися від 

виконання постанови суду щодо примусового лікування від наркоманії або 

алкоголізму; військовослужбовців, які скоїли дії, що підпадають під ознаки 

адмінправопорушення або злочину.  

Отже, правильне розуміння єдності і взаємного зв’язку механізмів 

управлінської діяльності ОВС, їх класифікації є дуже важливими для пізнання 

сутності й умов для більш ефективного їхнього застосування у процесі реалізації 

завдань гарантування внутрішньої безпеки країни. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства охоронна діяльність 

ОВС (за домовленістю) у контексті гарантування внутрішньої безпеки країни 

визнається однією з важливих функцій демократичної і правової держави, сутність 

якої полягає в охороні на договірних засадах майна фізичних та юридичних осіб усіх 

видів власності. Ця діяльність спрямовується на захист важливих об’єктів різних 

форм власності, зокрема державної, кооперативної, колективної, особистої і 

громадської, а також фізичних осіб.  

На договірних засадах цю роботу мали виконувати підрозділи Державної 

служби охорони,  які були підпорядковані Департаменту Державної служби охорони 

при МВС України. Основні її завдання полягали у здійсненні згідно з договорами 

заходів охорони державних об’єктів (установи Національного банку України, музеї, 

державні архіви, водосховища з питною водою, водозабірні станції і гідровузли, 

метрополітени); вантажів, цінних паперів і грошових знаків, які перевозять; 

розроблення основних правил щодо захисту громадян й об’єктів від злочинних дій, 

вимог і типових договорів до інженерно-технічного укріплення та охорони об’єктів; 

оснащення їх засобами телевідеоспостереження та технічними системами, 

сигналізації, контролювання доступу; участь у розробленні нормативних документів 

і веденні єдиної технічної політики щодо запровадження технічних засобів 

охоронного призначення.  

Механізм управлінської діяльності ОВС згідно з виконанням охоронної 

функції (за домовленістю) полягав також у тому, що цей орган мав охороняти на 

договірних засадах майно іноземних держав, іноземних юридичних осіб і громадян, 
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осіб без громадянства, міжнародних організацій; забезпечувати захист фізичних 

осіб, охорону потерпілих, свідків та інших осіб за їх зверненням, якщо їм загрожує 

небезпека. 

Співпрацюючи з іншими підрозділами міліції, управління (відділи) державної 

служби охорони повинні організовувати охорону громадського порядку та боротьбу 

зі злочинами, які скоюються на об’єктах, за якими вони закріплені.  

Згідно зі ст. 6 ЗУ “Про охоронну діяльність” від 22 березня 2012 року [532], 

охорона майна та фізичних осіб має забезпечуватись персоналом охорони шляхом 

застосування механізм управлінської діяльності ОВС, який передбачав: 

– контроль за станом майна об'єкта охорони; 

– використання пунктів централізованого спостереження, транспорту 

реагування; технічних засобів охорони; 

 – реагування згідно з законом на протиправні дії щодо посяганням на об’єкт 

охорони; 

– усунення загрози особистій безпеці фізичної особи, що охороняється. 

У цілому механізм управлінської діяльності ОВС щодо здійснення охорони (за 

домовленістю) відображає ще й важливу соціальну складову: значна кількість 

громадян, яку вони охороняють, – це пенсіонери, ветерани, котрі ставлять свою 

квартиру під охорону міліції, щоб відчувати себе під захистом держави. Тому 

основне завдання позавідомчої охорони – це профілактика і протидія 

правопорушенням та злочинам, у першу чергу майнових, а не отримання прибутку, 

як стверджують опоненти цього виду діяльності правоохоронних органів. 

Проведений аналіз основних напрямків і механізм управлінської діяльності 

ОВС ставить перед вітчизняними фахівцями завдання, згідно з якими має 

створюватися стратегія перетворення ОВС України на сучасну правоохоронну 

структуру, покликану гарантувати безпеку держави, суспільства та особи. 
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2.4. Механізм міжнародного співробітництва ОВС України в контексті 

гарантування внутрішньої  безпеки 

 

Особливу актуальність для діяльності правоохоронних органів і, зокрема, ОВС 

набуває питання подальшого розвитку їі міжнародного співробітництва. Слід 

зазначити, що ОВС України виконують свої функції з охорони громадського 

правопорядку і боротьби з оргзлочинністю, гарантують безпеку держави, діють не 

відокремлено, а разом з правоохоронними органами інших держав, керуючись 

національним законодавством, міжнародними договорами, ідеями і позицією, 

виробленою міжнародними правоохоронними організаціями.  

На сучасному етапі розвитку людства ефективність функціонування системи 

гарантування внутрішньої безпеки будь-якої країни передбачає співробітництво її 

правоохоронних органів з міжнародними та регіональними системами безпеки, що 

пов’язано з процесом взаємозалежності, інтеграції та глобалізації політичних та 

економічних процесів [175]. Одним із способів досягнення зазначеної мети є 

високоякісна реорганізація усього механізму функціонування національних органів 

правопорядку, ОВС України, що гарантуватиме безпеку держави, населення та 

окремого громадянина в нових умовах сьогодення. 

З розбудовою незалежної Української держави міжнародну діяльність 

організаційно скеровував спеціально створений підрозділ МВС України – 

Управління міжнародних зв’язків Головного штабу. До його складу входили: відділ 

координації, договірно-правовий відділ, протокольна служба, центр перекладів і 

вивчення іноземних мов. У поодиноких регіональних підрозділах та навчальних 

закладах системи МВС теж діють групи міжнародних зв’язків або працівники, 

виділені для такого виду діяльності.  

Концептуальні основи управління ОВС України у сфері міжнародної 

правоохоронної системи в контексті гарантування безпеки держави здійснюються у 

таких формах, як: реалізація запитів про проведення слідчих та оперативно-

розшукових дій; обмін повідомленнями про нові види злочинів, а також про нову 

методику дослідження скоєних злочинів; обмін повідомленнями про злочини, що 
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вчинені або готуються, і причетних до них фізичних і юридичних осіб; обмін 

повідомленнями про юридичних осіб і об’єкти нерухомості, що використовуються для 

легалізації (відмивання) прибутків від злочинної діяльності тощо [323]. 

Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з таким міжнародним фактом, як 

злочинність, націлене на вирішення проблем погодження кваліфікації злочинів, які 

становлять небезпеку для всіх або декількох держав; координація дій із запобігання 

та припинення злочинів; встановлення юрисдикції над злочинцями та злочинами; 

забезпечення невідворотності покарання; надання правової підтримки у 

кримінальних справах, враховуючи видачу злочинців. При цьому пріоритетами для 

ОВС, які визначають успіх інтеграції, визнаний комплексний механізм, який 

забезпечує оперативно-службову діяльність, правове регулювання, фінансування, 

інформаційне забезпечення та зв’язок, безпеку, роботу з персоналом [32, 705]. 

Одним із найважливіших напрямків активізації заходів МВС з європейської 

інтеграції є підвищення ефективності механізму міжнародного співробітництва 

взаємодії ОВС з міжнародними правоохоронними інститутами, зокрема Європолом, 

Інтерполом. Слід зазначити, що Європол має повноваження незалежно вступати від 

свого імені у взаємовідносини як з третіми країнами, які не входять до ЄС, так і з 

міжнародними організаціями. Мета, заради якої створений і працює Європол, – це 

сприяння заходам боротьби із злочинністю, а саме: підвищення якості роботи 

національних органів правопорядку; удосконалення співпраці між ними [670,c.43]. 

Стратегічними завданнями, які ставляться органами державного управління 

перед ОВС з метою реалізації визначених засад їх міжнародної діяльності, є також: 

– адаптація до нинішніх умов процедур і механізмів прийняття рішень щодо 

участі підрозділів МВС у міжнародних миротворчих діях і відкликання 

миротворчого контингенту;  

– удосконалення структури керівництва, взаємодії та координації органів 

виконавчої влади при плануванні участі правоохоронних органів, миротворчого 

контингенту в міжнародій співпраці;  

– створення однієї системи обліку громадян, які мають належну психологічну 

та професійну підготовку, для взаємодії з зарубіжними поліційними структурами;  
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– налагодження системи опрацьовування, узагальнення й доведення до 

зацікавлених центральних органів виконавчої влади, органів правоохоронної 

системи України навичок ОВС у міжнародної діяльності, миротворчого складу 

України та миротворчого колективу в міжнародних миротворчих діях;  

– підвищення якості мовної підготовки, опрацьовування міжнародного 

гуманітарного права та спецпідготовки співробітників ОВС;  

– підвищення зацікавленості службовців ОВС, осіб керівного та рядового 

складу правоохоронних органів і цивільних осіб до співпраці з міжнародними 

правоохоронними інститутами, участі в міжнародних миротворчих діях та 

забезпечення: необхідного рівня медико-психологічного обстеження українського 

миротворчого контингенту та миротворчого колективу при виконанні завдань та 

після завершення операції, більш високого рівня правової і соціальної безпеки 

учасників міжнародних миротворчих операцій та їх сімей, належних для них 

житлових та побутових умов [173].  

Перехід злочинності національної в міжнародну вимагає об’єднання всіх сил 

міжнародного співтовариства для боротьби з цим небезпечним соціальним явищем. 

Механізм співпраці ОВС України в цій сфері реалізується у трьох напрямках. 

Перший – укладення договорів у двосторонньому порядку, в яких країни 

регламентуватимуть питання щодо надання допомоги правового характеру у 

кримінальних справах, передачі засуджених осіб, які мають відбувати покарання в 

державі, громадянами якої вони є, видачі злочинців. Україна активно використовує 

ці методи співпраці у партнерських взаємовідносинах з міжнародним 

співтовариством.  

Другий шлях – це співпраця ОВС у боротьбі зі злочинністю на рівні регіону. У 

рамках Ради Європи, Європейського Союзу та інших регіональних організацій 

розроблені механізми координації зусиль у боротьбі зі злочинністю органів 

правопорядку держав. Юридичним підгрунтям таких механізмів міжнародного 

співробітництва є багатосторонні конвенції, наприклад, Конвенція Ради Европи про 

запобігання тероризму від 16 травня 2005 р. 
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Третій шлях – це співпраця в межах універсальних міжнародних організацій. 

Передусім це стосується ООН та її спеціалізованих інституцій і Міжнародної 

організації кримінальної поліції (Інтерполу) [198]. 

Основу співпраці правоохоронних органів України та відповідних 

правоохоронних органів інших держав становить розвинена договірно-правова база 

міжнародної співпраці, сформована на національному та міжнаціональному рівнях. 

Міжнародна діяльність Міністерства внутрішніх справ України здійснюється на 

основі відповідних положень українського законодавства, зокрема Конституції 

України (умови формування зовнішньополітичного курсу України); законів України 

“Про дію міжнародних договорів на території України”, “Про засади внутрішньої і 

зовнішньої політики”, “Про міжнародні договори України”; Постанови ВРУ “Про 

ратифікацію міжнародних договорів та приєднання до міжнародних конвенцій і 

протоколів”; розпоряджень й указів  ПУ “Про затвердження Стратегії інтеграції 

України до Європейського Союзу”, “Про затвердження Концепції державної 

політики і національної безпеки України”, “Про заходи щодо вдосконалення 

координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин”; 

розпоряджень і постанов КМУ “Про впорядкування участі міністерств і відомств у 

діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна”, “Про затвердження 

Положення про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів 

України міжвідомчого характеру” та ін.; наказів МВСУ[467].  

Для ефективного забезпечення міжнародного функціонування органів 

правопорядку внутрішньодержавних механізмів міжнародного співробітництва не 

досить, тому важливе значення має наявність міжнародних договорів державного, 

урядового і відомчого рівнів, що набули чинності для України. Одним з основних 

документів ЄС, який відкрив нові можливості для посилення міжнародної діяльності 

ОВС України, поліцейського співробітництва в боротьбі з організованою 

злочинністю, став Маастрихтський договір [144]. Як результат, у 1993 році за 

рішенням Європейської Ради була утворена Європейська група боротьби з 

наркотиками, що стало першим кроком на шляху до утворення Європолу [259]. У 

грудні 1996 року Рада поширила її мандат і на торгівлю людьми. Розвиток ідеї 
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виведення питань внутрішніх справ і правосуддя з кримінальних справ на 

наднаціональний рівень, відхід від суто поліцейського підходу зафіксований в 

Амстердамському договорі 1997 р. [324].  

Oсновними причинами створення Європолу і залучення до його діяльності 

представників правоохоронних органів України стали: ріст числа злочинів, які 

скоєні організованими злочинними групами; ріст числа так званих “міжнародних 

злочинців”; необхідність вироблення спільної стратегії боротьби зі злочинністю на 

території країн Європи. Як правові джерела забезпечення участі співробітників ОВС 

України в миротворчому міжнародному русі розглядаються також інструкції 

центральних органів міжнародних організацій, ОБСЄ та ООН, а також інструкції та 

нормативні акти міжнародних миротворчих місій, іншими словами “місійне 

законодавство”.  

З метою створення ефективного механізму міжнародного співробітництва 

забезпечення взаємодії ОВС України з іноземними органами правопорядку з питань, 

що стосуються боротьби зі злочинністю, співпраці у розшуку злочинців та в 

розслідуваннях злочинів МВС здійснює комплекс заходів із розширення наявної 

договірно-правової бази міжнародного співробітництва. Це питання набуває 

особливої актуальності з огляду на підписання та ратифікацію угоди про асоціацію з 

ЄС. Cлід також зазначити, що, згідно з письмовим погодженням керівництвом МВС 

України, на реалізацію діючих угод щодо співпраці з відповідними структурами 

зарубіжних держав керівники структур МВС та УВС прикордонних областей мають 

право підписувати певні протоколи, що визначають розвиток у взаємодії відповідно 

до конкретних спрямувань оперативно-службової роботи певних служб та органів 

цих держав. 

Важливе значення для ефективної організації міжнародної діяльності ОВС 

України має механізм міжнародного співробітництва підвищення рівня 

інформаційного забезпечення структурних підрозділів, які реалізують різноманітні 

функції у цій сфері. Атуальність та своєчасність такого підходу була зумовлена 

передусім завданнями Програми ООН у галузі запобігання злочинності та 
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кримінального правосуддя [119], Програми діяльності ОВС щодо поліпшення 

правопорядку в Україні на початку ІІІ тисячоліття [506]. 

Пошук шляхів реалізації інструментів інформаційного забезпечення 

правоохоронних органів є актуальною проблемою не тільки в Україні, але й у 

багатьох зарубіжних країнах, в яких значна увага приділяється створенню і 

застосуванню інформаційних систем особливої поліцейської роботи. Поліцейські 

структури зарубіжних країн все частіше співпрацюють між собою щодо протидії 

тероризму та міжнародній злочинності тощо. Також поліцейські структури 

взаємодіють із миротворчими представництвами ООН. Багатосторонні договори та 

двосторонні угоди між країнами, що укладені міжнародними організаціями, дають 

право поліцейським із різних країн обмінюватися набутим досвідом та інформацією, 

що дає можливість підвищити ефективність їхньої діяльності [388,c.167]. 

На сучасному етапі проблема ефективного забезпечення міжнародної співпраці 

органів правопорядку в Україні потребує між представниками ОВС та суб’єктами 

міжнародного права (зарубіжними державами, неурядовими та міжнародними 

урядовими організаціями тощо) чітко налагодженого механізму інформаційного 

обміну. Тепер партнерами міжнародних взаємин ОВС, згідно з діючою нормативно - 

правовою основою, виступають компетентні органи з 24 країн світу. Важливими 

суб’єктами міжнародного права, що надають інформацію у відповідь на запити 

країни, виступають США, Великобританія, Польща, Канада, Нідерланди, Ізраїль, 

Китай, Румунія, Болгарія, Чехія, Туреччина тощо. В цілому, з понад 65 країн світу 

МВС України не має можливості отримувати інформацію. ОВС України з 

правоохоронними органами інших країн для обміну інформацією використовують 

канали Інтерполу, національних контактних підрозділів міжнародної мережі (у 

структурі НЦБ Інтерполу) та Управління міжнародних зв’язків МВС України [322]. 

Інформаційне забезпечення плідної співпраці органів правопорядку України та 

іноземних країн надає апарат Укрбюро Інтерполу. Він це здійснює за такими 

напрямками: 

– підготовка та відправлення відповідей на запити іноземних органів 

правопорядку; 
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– підготовка та відправлення ініціативних запитів за кордон; 

– обмін навичками роботи, законодавчими нормативними актами, навчально-

методичною базою згідно з питаннями роботи органів правопорядку; 

– обмін оперативно-довідковою, оперативно-розшуковою та криміналістичною 

інформацією щодо підготовки та вчинення злочинів і осіб, які їх скоїли, також 

архівною інформацією та, в певних випадках, процесуальною; 

– обмін науково-технічною та іншою інформацією щодо питань боротьби зі 

злочинністю. 

Підписанням договорів про багатосторонню та двосторонню співпрацю між 

органами правопорядку є ефективний механізм міжнародного співробітництва щодо 

забезпечення обміну інформацією. Також необхідно зконсолідувати всі сили з 

метою створення єдиних стандартів, які стосуються збору статистичних даних. 

У сучасних умовах механізми міжнародного співробітництва МВС України 

мають забезпечувати реалізацію таких основних напрямків, як боротьба зі 

злочинністю, зокрема її транснаціональними проявами (незаконний обіг наркотиків, 

зброї, викраденого автотранспорту, торгівля людьми тощо); миротворча 

діяльність;обмін досвідом за різними напрямками діяльності у боротьбі зі 

злочинністю; підготовка кадрів, проведення наукових досліджень; запозичення 

міжнародного досвіду; залучення міжнародних організацій до реалізації програм 

реформування ОВС України. 

Щодо участі ОВС у міжнародних системах безпеки, то механізм міжнародного 

співробітництва передбачає: 

– обмін інформацією; 

– участь у миротворчих діях ООН, Ради Європи, ОБСЄ, що виступає важливим 

фактором у розширенні співпраці з іншими державами щодо забезпечення як 

власної національної безпеки, так і міжнародної; 

– спільне розроблення пропозицій і рекомендацій щодо проблем національної 

безпеки для подальшого закріплення у законодавстві країни; 

– участь у спільних симпозіумах, нарадах, конференціях щодо питань 

міжнародної та національної безпеки; 
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– створення міжнаціональних структур для координаційної роботи органів 

правопорядку та участь у їх функціонуванні. 

Однією із найважливіших сфер міжнародної діяльності МВС України з 

інституціями Європейського Союзу визначена співпраця в галузі внутрішніх справ і 

юстиції, ухвалена Європейською Радою від 11 грудня 1999 р. [625]. Зміна 

політичних та соціально-економічних умов розвитку громадянського суспільства та 

державності в Україні зумовила необхідність перегляду мети, цілей, завдань, 

методів і механізмів функціонування ОВС. Ще на початку 1991 р. вивчалася й 

опрацьовувалася перспектива самостійного членства України в Інтерполі, але через 

вертикальну залежність від МВС СРСР, а також за браком власної валюти, втілення 

цих ідей у життя не мало місця. Зі здобуттям Україною незалежності, перед нею 

постало ряд суттєво гострих питань, які були пов’язані з налагодженням 

міжнародної співпраці ОВС з відповідними органами інших країн і міжнародними 

структурами поліції відповідно до мети щодо гарантування національної безпеки. 

Під кінець 1992 року уряд України подав звернення до Генерального секретаріату, в 

якому просив прийняти до Інтерполу [480]. У цьому ж році Україна стала членом 

Інтерполу. Від 25 березня 1993 р. КМУ своєю постановою затвердив Положення про 

Національне центральне бюро Інтерполу (НЦБ Інтерполу). Відповідно до зазначеної 

постанови, механізм міжнародного співробітництва взаємодії органів правопорядку 

України з компетентними органами іноземних держав, які вирішують питання щодо 

боротьби зі злочинністю, та мають транснаціональний характер, реалізуються тільки 

через Національне центральне бюро Інтерполу, яке входить до МВС [521]. 

Функціонування НЦБ Інтерполу в Україні має здебільшого міжвідомчий 

характер. Згідно з реалізацією механізму міжнародного співробітництва, МВС 

України підготувало Інструкцію про порядок використання правоохоронними 

органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні. За допомогою Українського бюро 

Інтерполу були створені бази даних “Особи”, “Документообіг”, “Фірми”, 

“Транспорт”, “Культурні цінності”, “Номерні речі”, “Депортовані особи”, масив 

яких складав понад 850 тисяч облікових одиниць [561].  
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Досить високим є рівень відносин МВС України з Європолом.  Про це 

свідчить те, що, крім держав ЄС, за двосторонніми стратегічними та оперативними 

угодами Європол співпрацює також із Канадою, США, Ісландією, Норвегією, 

Росією, Швейцарією, Туреччиною, Албанією, Боснією і Герцеговиною, Хорватією, 

Македонією й такими міжнародними організаціями, як Євроюст, Європейський 

банк, Інтерпол, Міжнародна митна організація і Міжнародний моніторинговий 

центр із наркотиків та наркозалежності [195,c.145]. Оскільки Європол є агенцією, 

закритою для третіх країн, Україна за його допомоги може здійснювати оперативну 

та стратегічну співпрацю щодо питань боротьби з оргзлочинністю, а саме даними 

методики боротьби зі злочинністю, обмінюючись оперативною та стратегічною 

інформацією, участю експертів у тренінгах та консультаціях з окремих питань.  

Налагоджуються також дієвий механізм міжнародного співробітництва ОВC з 

Міжнародною асоціацією шефів поліції, яка нараховує у своїх лавах більше 13 тис. 

керівного складу поліції з 85 країн світу. У своєму статуті асоціація повідомила про 

основні завдання: покращення наукового забезпечення й компетенції поліцейської 

служби; вивчення, опрацювання та реалізація в практичній діяльності науково 

обґрунтованих, передових методик і прийомів в управлінні поліцейськими 

органами; розроблення та розповсюдження нових організаційних, тактичних і 

технічних прийомів у роботі поліції; мотивація працівників поліції на успіх та 

підтримання професійних стандартів у роботі, колективній та особистій поведінці; 

розвиток міжнародного співробітництва та поширення інформації про роботу 

поліції, обмін практичними навичками роботи; стала увага до підвищення 

професійної майстерності полісменів [221]. 

Значну допомогу правоохоронним органам України у протидії злочинності 

надають: функціональна Комісія економічної і соціальної Ради ООН (ЕКОСОР), у 

розпорядженні якої є більше як 70% фінансових і людських ресурсів усієї структури 

ООН, а також Комісія з наркотичних засобів (КНЗ), Комісія з прав людини, Комісія 

з питань становища жінок і Комісія з транснаціональних корпорацій, Міжнародний 

комітет контролю над наркотичними засобами, який має змогу контролювати 

дотримання країнами-учасницями договорів, зобов’язань щодо боротьби з 
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незаконним виготовленням і поширенням наркотиків та зловживання ними 

[97,c.106]. 

В останні роки суттєво покращився механізм міжнародного співробітництва 

ОВС України та поліцією країн, які мають суміжний кордон з Україною. Активного 

розвитку набула прикордонна співпраця з угорською поліцією (УМВС України у 

Закарпатській області), з польською поліцією (УМВС України у Волинській і 

Львівській областях), з поліцією Румунії (УМВС України у Чернівецькій області). 

Cеред головних напрямків міжнародної діяльності ОВС є також їх участь у 

спільній боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю. Наприкінці 

2006 – на початку 2007 року однією з форм боротьби з нею стало загальнодержавне 

оперативно-профілактичне відпрацювання. До його проведення було залучено 

понад 48 тисяч працівників МВС, яким допомагало 23 тисячі представників інших 

міністерств і відомств. Вони змогли перевірити близько 330 тисяч об’єктів, серед 

них понад 46 тисяч ринків, 102 тисячі магазинів та закладів торгівлі, 17 тисяч аптек, 

45 тисяч розважальних закладів, 38 тисяч готелів і гуртожитків, понад 13 тисяч АЗС 

тощо [392]. 

Одна з форм оргзлочинності – це нелегальний автомобільний бізнес, який бере 

на себе протизаконне заволодіння автотранспортом з метою його 

розукомплектування або збуту, також страхове шахрайство, що пов’язане з 

викраденням автотранспорту з метою отримання коштів не тільки за автомобіль, а 

ще й страхові виплати. Дані злочини за прибутковістю та масовістю посідають третє 

місце після торгівлі зброєю та наркотиками. Попри те, що робота правоохоронних 

органів у сфері протидії автомобільній злочинності значно покращилася, становище 

з викраденням автотранспорту в Україні залишається досить складним: щороку 

викрадають транспортних засобів від 10 до 15 тис. [225,с.36]. Найбільш 

“популярними” автомобілями, які викрадають в Україні, є “Mercedes”, “Audi”, 

“Volkswagen”, “BMW”, “Toyota”, “Lexus” та “ВАЗ”, “Daewoo” [149].  

Для покращення криміногенної ситуації в країні, запобігання розповсюдження 

неліцензійних, неякісних споживчих і продовольчих товарів, фальсифікату та їх 

реалізації у торговельних мережах країни, запобігання контрабанді у 2007 р. була 
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проведена операція, до якої було залучено понад 20 різних відомств. Наслідком цієї 

роботи стало суттєве призупинення контрабандного товаропотоку [343с.6]. Щороку 

підрозділи МВС України беруть активну участь у міжнародних оперативно-

профілактичних операціях під назвою “Міраж”, спрямованих на боротьбу з 

транскордонною злочинністю. Для посилення боротьби з цим видом організованої 

злочинності спільним наказом МВС України та СБУ 10 червня 2011 р. була 

затверджена “Інструкція про взаємодію правоохоронних органів у сфері боротьби з 

організованою злочинністю” [486]. 

Значною загрозою для внутрішньої безпеки України є наркобізнес. Щорічно 

обіг наркодоларів у світі складає понад 500 млрд. Для України цей показник складає 

1 млрд. дол. [619]. ОВС беруть активну участь у міжнародному співробітництві у 

сфері протидії незаконному обігу наркотиків. Інституційною структурою, що 

допомагає правоохоронним органам України поставити боротьбу з вживанням 

наркотиків на регулярну основу, є спеціальний Європейський центр моніторингу 

[139,c.4]. Для ефективної протидії транснаціональному наркобізнесу як глобальній 

проблемі важливо, як справедливо наголошує Е. Расюк, “продовжити реформування 

правоохоронної системи та приведення її у відповідність до світових правових 

стандартів” [568,с.18]. З огляду на Стратегію та План заходів ЄС боротьби з 

наркоманією, необхідне подальше вдосконалення механізмів міжнародного 

співробітництва між Україною та ЄС у цій сфері.  

За допомогою МВС України ООН значну увагу приділяє опіці над біженцями 

та мігрантами. Слід зазначити, якщо в попередні роки велика частка нелегальних 

мігрантів складалася з порушників-одинаків, то на сьогодні на 90% переросло в 

організовані угрупування [274]. Ці групи мігрантів переміщаються наперед 

розробленими шляхами за сприянням злочинних структур, які забезпечують 

мігрантам на кожній ділянці шляху за обумовлену платню транспорт, житло, 

провідників, підтримку, підроблені документи. Стан боротьби з нелегальною 

міграцією можна покращити, створивши єдину міграційну службу. Про створення 

даної служби, яка б вирішувала важливі питання міграційної політики, йшлося у 

перемовному процесі між ЄС й Україною у рамках Угоди про співробітництво та 



119 

партнерство у розділі “Юстиція та внутрішні справи” [654]. Рада з питань 

співробітництва між ЄС й Україною за висновком січневої місії 2000 р. ухвалила 

Спільну доповідь ЄС й України щодо питань нелегальної міграції, у якій міститься 

19 рекомендацій двостороннього та внутрішнього (для України) характеру. Як 

результат, було підсилено механізм міжнародного співробітництва між 

правоохоронними органами ЄС та Україною у цій сфері. 

На удосконалення механізму міжнародного співробітництва ОВС України у 

сфері міграції спрямовані: Постанова КМУ від 7 липня 2010 р. “Деякі питання 

державного управління у сфері міграції’, Указ Президента України від 6 квітня 2011 

р. “Питання Державної міграційної служби України” та наказ МВС від 20 лютого 

2012 р. “Про затвердження Положення про Управління міліції з міграційного 

контролю Міністерства внутрішніх справ України”. 

За останнє десятиріччя в Україні поглибився механізм міжнародного 

співробітництва ОВС у галузі протидії торгівлі людьми. Це діяльність у рамках 

багатосторонньої співпраці, на рівні двосторонніх угод та у межах юридичних 

міжнародних неурядових організацій [104,c.97]. Cлід зазначити, що, згідно з 

аргументами міжнародних експертів, за розміром прибутків торгівля людьми 

посідає четверте місце після торгівлі зброєю та наркотиками [115]. Тому 

організована злочинність займається цим прибутковим бізнесом, адже для неї немає 

кордонів. Масштаби цієї злочинності становлять справжню загрозу для суспільства 

та держави. Через корупцію  вона проникає все більше в державну та законодавчу 

владу, фінансову та економічну системи, органи правопорядку. До складових 

механізму міжнародного співробітництва ОВС України в боротьбі з торгівлею 

людьми слід віднести: 

– укладення угод про співробітництво; 

– взаємодіюя у рамках правової допомоги у кримінальних справах; 

– проведення спільно оперативних розслідувань та розробок;  

–проведення спільно оперативно-розшукових заходів і слідчих дій на території 

інших держав; 

– співпрацю у міжнародних проектах й операціях; 
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– обмін інформацією [94,с.19]. 

У 2006 р. на 61-й сесії Генеральної Асамблеї ООН було прийнято резолюцію 

“Поліпшення координації зусиль щодо боротьби з торгівлею людьми”. У 2008 р. на 

63-й сесії ГА ООН держави-члени одноголосно ухвалили оновлену резолюцію. 

Одним із фактичних результатів даної резолюції було підсилення механізму 

міжнародного співробітництва щодо координації роботи правоохоронних органів 

шляхом створення міжнародного координаційного центру для боротьби з торгівлею 

людьми (ІСАТ) [87]. У жовтні 2010 року вступив у дію закон про ратифікацію 

конвенції РЄ щодо протидії торгівлі людьми [541]. 

Загалом механізм міжнародного співробітництва, який забезпечує процес 

співпраці та взаємодії ОВС України з зарубіжними правоохоронними органами у 

боротьбі з торгівлею людьми, має транснаціональний характер і полягають у 

реалізації завдань успішної організації міжнародної оперативно-розшукової 

діяльності, який передбачає узгодження цілей, планів, напрямів та створення 

транснаціональних оперативно-розшукових підрозділів; поглибленні міжнародної 

співпраці в питаннях видачі (екстрадиції) злочинців, які сприяють торгівлі людьми; 

наданні правової міжнародної сприяння в кримінальних справах, які стосуються 

торгівлі людьми.  

Наступний важливий пріоритет міжнародної діяльності ОВС - боротьба з 

комп’ютерною злочинністю, яка є доволі новим для нас явищем, що виявилось в 

тому, що зловмисники почали активно використовувати у своїй кримінальній 

діяльності новітні комп’ютерні й інформаційні технології. Поширення 

комп’ютерних вірусів і дитячої порнографії, шахрайство з платіжними 

пластиковими картками, викрадення коштів з банківських рахунків, комп’ютерний 

тероризм – це неповний список злочинів, які в сукупності отримали назву 

“кіберзлочинність” [213].  

Вважаючи, що глобалізація даного виду злочинів, призвела до того, що жодна 

країна не здатна протистояти цій небезпеці самостійно. Тому необхідно було 

активізувати механізм міжнародного співробітництва в даній сфері. Одним із 

серйозних кроків щодо врегулювання даного питання було прийняття 23 листопада 
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2001 р. Радою Європи Конвенції про кіберзлочинність (набула чинності 1 липня 

2004 р.). Документ був підписаний 29 державами, серед яких була й Україна 

(ратифікувала 7 вересня 2005 р.) [539]. Прикладом співробітництва в боротьбі з 

кіберзлочинністю є зустрічі начальників поліцейських відомств Європи в межах 

Європолу, які відбуваються щороку. На запрошення Європолу в червні 2011 р. до 

штаб-квартири прибула делегація МВС України. На цій зустрічі були обговорені 

питання, які стосувалися співпраці щодо боротьби з міжнародною оргзлочинністю 

та злочинністю у сфері комп’ютерних технологій. 

Боротьба з кіберзлочинністю вимагає максимально ефективного 

інформаційного забезпечення протидії такій злочинності, упровадження в практику 

правоохоронних органів надійних засобів боротьби з даним “ноу-хау”. Зокрема, 

представникам ОВС України слід приділити значну увагу вивченню досвіду з метою 

впровадження в діяльність спеціальних підрозділів МВС механізму міжнародного 

співробітництва роботи зарубіжних національних контактних пунктів, в якому 

зосереджується вся інформація щодо цього виду злочинності.  

Пріоритетною сферою міжнародного співробітництва ОВС із зарубіжними 

правоохоронними органами є боротьба з терроризмом на міжнародному рівні. 

Протидія тероризму являє собою одну із складових Концепції національної безпеки 

України [321]. Під час формування стратегії розвитку взаємовідносин з ЄС питання 

щодо боротьби з міжнародним тероризмом були включені в перелік пріоритетних 

напрямків розвитку й укріплення партнерства й співтовариства між ЄС та Україною 

[85].  

Безперечною заслугою світового співтовариства є утвердження головного 

принципу спільного осуду тероризму. Перші кроки в утвердженні даного принципу 

відбулися в 1985 році. Тоді Генеральна Асамблея ООН без голосування прийняла 

резолюцію, де визнавалися злочинними всі методи, акти та діяльність тероризму. З 

метою посилення ефективності боротьби з тероризмом Президент України Указом 

від 11 грудня 1998 року створив Антитерористичний центр. 16 травня 2005 року 

почала реалізовуватись Конвенція Ради Европи про запобігання терроризму. За 

попередні десятиліття було висунуто безліч пропозицій щодо методів боротьби з 
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тероризмом [53]. Найбільш припустимими можна вважати законодавчу уніфікацію у 

боротьбі з тероризмом і також боротьбу з міжнародним тероризмом згідно з 

механізмом міжнародного співробітництва. Але в Україні практика боротьби з 

тероризмом з так званими “ДНР” і “ЛНР” засвідчила, що важливою перепоною в 

дієвому застосуванні чинних міжнародних договорів у боротьбі з тероризмом є 

присутні подвійні стандарти щодо оцінки іншими країнами дій терористів і надання 

їм політичного притулку та фінансової, матеріально-технічної й військової 

допомоги, про що свідчить участь Росії у конфлікті на Донбасі. 

Багатовекторною є миротворча діяльність ОВС України. Україна, яка виступає 

суб’єктом міжнародних миротворчих операцій, бере активну участь уже більше 20 

років у забезпеченні міжнародної безпеки та миру. Весною 1994 р. були запрошені 

Секретаріатом ООН перші українські правоохоронці для того, щоб взяти участь на 

території колишньої Югославії у миротворчих операціях. Це зумовило зростання 

кількості співробітників МВС України у миротворчих місіях та необхідність 

цілеспрямованої підготовки кадрів міжнародного рівня для успішної інтеграції 

України до міжнародних спільнот і ще ефективнішого внеску України в миротворчу 

практику [439].  

Слід зазначити, що розвиток миротворчої діяльності України був еволюційний. 

1993–1996 роки були “роками становлення” миротворчих сил нашої країни. Також 

тоді сформувалась відповідна доктрина щодо участі України у миротворчих діях. 

Верховною Радою України 19 листопада 1993 р. було прийнято постанову “Про 

збільшення чисельності батальйону Збройних Сил України в миротворчих Силах 

ООН на території колишньої Югославії та надсилання групи військових 

спостерігачів”, у п. 2 зобов’язавши МВС відрядити 20 осіб для використання їх у 

силах цивільної поліції Сил ООН в Югославії [177]. 

У 1996–2000 роках Україна почала утверджуватись на світовій арені як 

миротворча держава. Саме це дало можливість сформувати механізм міжнародного 

співробітництва щодо участі держави в миротворчих діяльності, згідно з прийнятим 

у 1999 році ЗУ “Про участь України в міжнародних миротворчих операціях”, у 2000 

році Указом ПУ “Про порядок розгляду пропозицій щодо участі України в 
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міжнародних миротворчих операціях” та ін. [359]. Завдяки цьому вперше в 1996 році 

чисельність працівників ОВС, які брали участь у миротворчих діях, була понад 40 

осіб. Українські миротворці в 1997 році вперше вирушили до Анголи. У 1999 році їх 

кількість збільшилася до 100 осіб у різних місіях і країнах. Визнавши високий 

професіоналізм персоналу поліції України у миротворчій діяльності, було 

запропоновано в 2000 році відправити  до Косово перші миротворчі спецпідрозділи. 

Єдиним у світі формуванням був кінологічний миротворчий підрозділ України, який 

направлено до Косово у 2000 році, і його діяльності була визнана ефективною і 

дієздатною [176].  

Від 2000 року участь України у миротворчих діях розширювала свою географію. У 

2001 році українські миротворчі сили як миротворча держава вперше прибули до 

Східного Тимору, в 2002 році – до Конго,  в 2003 році  Україну запрошено взяти участь у 

першій миротворчий операції ЄС у Боснії та Герцеговині, в 2004 році – до місії ОБСЄ у 

Македонії та Ліберії. Це було знаком визнання професіоналізму персоналу ОВС та його 

відповідальності щодо виконання поставлених завдань. Вперше українські миротворці в 

2005 році вирушили до місій ООН у Судані. Згідно з даними ООН, станом на 31 

березня 2009 р. чисельність українських миротворців становила 373 особи, які 

працювали у шести державах світу. Сьогодні Україна займає 39 місце з 118 держав, 

що надають свої кадри та контингент для підтримання миру у світі. Виконуючи свої 

службові обов’язки у складі миротворчих підрозділів МВС України, спостерігачів 

цивільної поліції ООН, українці виявили зразки професійності, що неодноразово 

було відзначено керівництвом миротворчих операцій [173;674]. 

Перебудова структури ООН у галузі миротворчої діяльності та заснування 

Департаменту миротворчих операцій послужила передумовою подальшої участі 

контингенту ОВС України в міжнародній миротворчій місії, оскільки відбувалось 

значне розширення обсягу питань про миротворчий процес, що розглядався на 

засіданнях Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй 

[174].  

Сьогодні, коли у світі гостро постає питання створення конституційних, 

правових, організаційних форм накопичення міждержавних ініціатив у сфері 
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гарантування національної безпеки країн, у їх реалізації значну роль відіграє 

запозичення досвіду реалізації механізмів міжнародного співробітництва 

зарубіжних поліцейських органів. З метою використання в Україні міжнародного 

досвіду у сфері боротьби з оргзлочинністю Указом Президента України від 26 

лютого 2007 р. був створений Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем 

боротьби з організованою злочинністю. Його діяльність мала сприяти 

удосконаленню законодавчої основи, матеріально-технічних, організаційних та 

інших умов для результативної боротьби з оргзлочинністю, поглибленню організації 

міжнародного співробітництва у даній галузі [82,c.205]. 

Важливе значення сьогодні має активізація механізму міжнародного 

співробітництва з МПА (Міжнародною поліцейською асоціацією), створеною у 

Великобританії. З метою постійного обміну досвідом з охорони правопорядку і 

боротьби зі злочинністю та для поліпшення такої діяльності Українською секцією 

МПА щорічно проводяться міжнародні конференції, спільні міжнародні оперативно-

розшукові заходи тощо. 

У справі підвищення ефективності механізму міжнародного співробітництва 

працівників ОВС України із закордонними колегами помітне місце відводиться 

ретельному вивченню і запозиченню передового досвіду поліцейської діяльності. 

Зокрема, про це свідчать результати презентації та робочі консультації з польськими 

правоохоронцями, які відбулись 17 вересня 2014 р. у Львові [455]. Поліцейські 

експерти А. Ясінський та Б. Кшіштоф Плучінський, які є відповідно начальником і 

радником аналітичного відділу Бюро Головного коменданта поліції Республіки 

Польща, презентували працівникам правоохоронних органів Львівської області і 

громадським діячам, які запроваджують реформу української поліції, польську 

практику проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання показників роботи 

поліції. При перегляді даної презентації з’ясувалась різниця щодо оцінювання 

роботи поліції Польщі та оцінки роботи міліції в Україні. З 2007 р. оцінка діяльності 

польських правоохоронців відбувається за внутрішніми та зовнішніми показниками, 

береться за основу аналіз досвіду поліції Великобританії, Нідерландів, Норвегії, 

Іспанії, Німеччини та Франції. Перед оцінкою діяльності керівництво поліції Польщі 
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вибирає переваги – наприклад, якісне обслуговування мешканців, терміни прибуття 

за викликом, безпека населення в нічний час тощо. Потім формулюють завдання для 

поліцейських на всіх рівнях, наступний крок – проводяться соціологічні 

дослідження за кожним пріоритетом, опитуються як населення, так і працівники 

поліції з метою з’ясування того, як працює поліція та що заважає або сприяє 

ефективній роботі. Усі дослідження зведені в таблиці та графіки, що дає можливість 

показати ступінь реалізації певних пріоритетів. Поряд з цим здійснюється механізм 

міжнародного співробітництва щодо моніторингу злочинності, згідно з яким у 

кожному районі визначаються всі злочини та місця концентрації даних злочинів. 

Для боротьби з кожним визначеним видом злочину розробляється комплекс робіт. 

Щороку проводяться опитування громадян, на основі яких аналізують роботу 

поліції, а також з’ясовують причини, які допомагають або заважають поліцейським 

виконувати завдання.  

Крім обміну досвідом, набуває актуальності реалізація спеціальної 

профготовності працівників ОВС України до взаємодії з поліцейськими 

структурами зарубіжних держав у вирішенні завдань гарантування національної 

безпеки. Саме з цієї причини, на думку представника Ради Європи К. Кьяромонте, 

проблема спеціальної підготовки поліцейських кадрів розглядається як справа 

пріоритетної важливості [314,c.8]. Потрібно наголосити, що ще у 2006 р. експерти 

Ради Європи, провівши аналіз роботи ОВС України, дали свою оцінку та належну 

рекомендацію, які стосувалися питання механізму міжнародного співробітництва 

здійснення кадрової політики та професійної спецпідготовки працівників 

правоохоронних органів [327]. Згідно з проектом “Міліція та права людини: 

європейський вимір”, який був розроблений завдяки співпраці МВС із 

європейськими інституціями, вдосконалилися навчальні програми для проведення 

підготовки кадрів ОВС з огляду на європейські стандарти у сфері правоохоронної 

роботи [193,c.79].  

За участі у міжнародній співпраці в галузі спеціальної підготовки 

поліцейських кадрів держава отримує можливість здійснювати обмін інформацією 

про нові методи навчання, використовувати позитивний досвід у навчанні 
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правоохоронців, отримувати допомогу від інших країн і міжнародних організацій у 

справі підготовки спеціалістів, а також взаємно збагачуватися сучасними 

методиками й тактиками боротьби із злочинністю. Здійснюючи співробітництво у 

сфері спеціальної підготовки поліцейських кадрів, держава використовує дві основні 

форми механізму міжнародного співробітництва її правового забезпечення: 

договірно-правову, або конвенційну (укладання і реалізація договорів, у яких 

регулюються відносини в даній сфері), та інституційну (співробітництво в рамках 

міжнародних організацій) [178].  

З метою спеціальної підготовки правоохоронців із залученням зарубіжних 

спеціалістів Наказом МВС України від 24 лютого 1998 р. у Національній академії 

внутрішніх справ був створений Центр підготовки кадрів до міжнародних 

миротворчих місій ООН. Заслуговує на увагу багаторічна плідна взаємодія  поліції 

Баварії та Донецького юридичного інституту, що дала перспективу всебічного 

вивчення практики організації та роботи поліції даної федеральної землі Німеччини, 

яка є однією з найкращих щодо безпеки населення, що певною мірою є заслугою 

поліції [46]. Внаслідок опрацьовування та узагальнення професіоналами Донецького 

юридичного інституту даного зарубіжного досвіду щодо запровадження тренінгової 

роботи з працівниками поліції, аналізу психологічних закономірностей фахової 

діяльності кадрів ОВС України в інституті у 2002 році створено Центр 

впровадження психотренінгових технологій. Статус науково-дослідного центру 

(НДЦПТ) він отримав у 2006 році. Його завданням є розроблення та впровадження в 

життя тренінгів різного спрямування. 

Основна мета міжнародної співпраці Харківського національного університету 

внутрішніх справ є спільне розроблення методів вирішення кадрових питань і 

діяльності щодо персоналу міліції (поліції), розширення комунікацій у галузі 

загального виконання науково-практичних проектів (створюючи спільні творчі 

колективи), проведення науково-практичних семінарів, конференцій, тренінгів, які 

спрямовані на запобігання та розкриття злочинів, охорону свободи та прав 

громадянина, гарантування громадського порядку. Це сприяє розширенню кордонів 
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міжнародної співпраці, підвищенню ефективністі співробітництва та зміцненню 

існуючих відносин.  

Слід зазначити, що професійна підготовка правоохоронців для підрозділів 

цивільної поліції, цілі, завдання, зміст та її структура за умови відсутності 

відповідних директивних документів Секретаріату ООН, як правило, має 

рекомендаційний характер. Тому потрібно створити програму міжнародної 

співпраці з питань розвитку кадрового забезпечення ОВС. У цій програмі важливо 

спроектувати залучення професіоналів з-за кордону для проведення експертизи з 

залученням зарубіжних спеціалістів відповідно до певних проектів нормативно-

правових актів; проведення занять та обміну досвідом щодо державно-службових 

взаємовідносин; запровадження взаємозв’язків навчальних закладів МВС України із 

іноземними партнерами у сфері підготовки кадрів; щодо системи навчання, для 

комплектування та підготовки працівників поліції різних держав створити банк 

даних. У ході підготовки кадрового складу для структури цивільної поліції ООН 

мають чітко реалізовуватись три етапи: 

– місійний (In – Theatre Training); 

– передмісійний (Mission Specific Peacekeeping Training); 

– загальний (Generic Peacekeeping Training)  [276]. 

Механізмом міжнародного співробітництва, який забезпечує підготовку 

кандидатів до цивільної поліції ООН з числа персоналу ОВС України, має стати 

положення ЗУ “Про участь України в міжнародних миротворчих операціях”, 

міжнародні договори, які ратифіковані ВРУ, та діючі положення українського 

законодавства для формування та професійної підготовки миротворчого 

контингенту. Фронтальна відповідальність за реалізацію механізмів міжнародного 

співробітництва загальної, передмісійної і місійної підготовки належить МВС 

України та відповідним відомствам. 

Отже, науковий аналіз досвіду механізмів міжнародного співробітництва ОВС 

України з правоохоронними органами інших держав дозволяє зробити висновок, що 

ефективність їх реалізації у цій сфері, попри постійну активізацію зусиль МВС, ще 

не відповідає темпам, якими розвиваються суспільно-економічні відносини в країні. 
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В підсумку, МВС України у нинішньому вигляді є малопродуктивним і не виконує 

всіх функцій, покладених на правоохоронні органи більшості європейських країн. 

Виходячи з цього, необхідно активізувати зусилля ОВС на шляху налагодження 

механізмів міжнародного співробітництва із правоохоронними органами інших 

країн, підвищити якість діяльності відповідних підрозділів ОВС, здійснити 

проведення реформи всієї системи МВС, яка вже давно назріла. 

Активізація механізмів міжнародного співробітництва покликана вирішувати 

одну із головних суперечностей, яка в теперішній час зводиться до того, що 

злочинність стає з кожним роком інтернаціональнішою, а засоби боротьби з нею 

переважно залишаються національними. На думку пана Кендалла, Генерального 

секретаря Інтерполу, в сучасних умовах міжнародна боротьба зі злочинністю не може 

перебуватия у віданні декількох супердетективів або суперкоманд. Необхідна 

співпраця в рамках, які встановлені певними державами, на засадах національних 

законодавств, наявних міжнародних домовленостей і доброї волі зацікавленихосіб 

[84,с.13]. Тому потрібно активно інтегрувати в міжнародне співтовариство органи 

правопорядку, збільшувати якість і кількість міждержавних зв’язків МВС України з 

Радою Європи, ООН, Міжнародною асоціацією шефів поліції, Міжнародною 

асоціацією поліцейських (ІАР) тощо. В Україні ще не повністю відпрацьований 

механізм міжнародного співробітництва співпраці національних правоохоронних 

органів з подібними структурами ЄС. Тому у штатній структурі МВС та 

територіальних органах внутрішніх справ слід передбачити формування підрозділів, 

які б відповідали за міжнародне співробітництво з провідною правоохоронною 

інституцією ЄС – Європолом [535].  

Важливо посилити механізми міжнародного співробітництва силових 

структур СБУ, Генеральної прокуратури, МВС та інших із зарубіжними 

відомствами, що займаються боротьбою з організованою злочинністю, з метою 

збільшення ефективності їх взаємодії та координації сил при проведенні загальних 

дій. Також необхідно підсилити інформаційний зв’язок між вищезгаданими 

структурами; згідноз  реалізацією норм ЗУ “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з питань міграції” від 5 травня 2011 р. активізувати 
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роботу. Це зумовлює створення відповідних правових засад щодо покращення 

управлінських аспектів міграційними процесами, посилення боротьби з 

нелегальною міграцією, підвищення юридичної відповідальності як громадян 

України, так й іноземців за порушення міграційного законодавства, підвищення 

юридичної відповідальності за правопорушення у даній галузі. У створенні та 

виконанні спільної стратегії боротьби із організованою злочинністю слід врахувати 

три взаємопов’язані напрямки: превентивний (відвертання актів злочинної дії у 

різних формах прояву), репресивний (уповільнеання злочинності), регулятивний 

(усунення або пом’якшення проблем через вживання політичних, соціальних 

економічних та інших важелів впливу). 

Тільки узгодивши національне адміністративне право з чинними 

міжнародними нормами, Україна зможе увійти в єдиний правовий простір 

розвинутих держав світу. У цьому плані ЗУ “Про міжнародну правоохоронну 

діяльність України” є необхідною передумовою створення якісного механізму 

міжнародного співробітництва щодо забезпечення відповідної міжнародної правової 

діяльності ОВC. Назріла потреба внесення певних змін та доповнень до чинного 

національного законодавства щодо вирішення проблем, пов’язаних з розглядом і 

прийняттям рішення стосовно участі України в миротворчих операціях 

правоохоронного характеру, відбором і підготовкою кандидатів на посади 

співробітників цивільної поліції, організацією проходження служби працівниками 

органів внутрішніх справ України в умовах міжнародної місії. Це, на думку Д. 

Калаянова, потребує активізації позиції МВС України щодо розроблення та 

коригування відомчих нормативно-правових актів із зазначених питань [221]. 

Аналіз cтану інформаційного забезпечення міжнародної роботи ОВС дає 

можливість зробити висновок, що ефективність реалізації отриманих сигналів і 

матеріалів про транснаціональну організовану злочинність, небезпеку тероризму 

може гарантуватися тільки за наявності чіткого механізму взаємодії, тривалих 

робочих зв’язків МВС України з органами правопорядку інших країн у цій сфері. 

Слід налагодити також ефективний інформаційний обмін між представниками ОВС 

та суб’єктами міжнародного права. 
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Варто також зазначити, що необхідним атрибутом у роботі правоохоронних 

органів України повинно стати накопичення та правильне використання набутого й 

апробованого міжнародного досвіду та обмін досвідом із колегами по службі за її 

межами [284]. 

Отже, механізми міжнародного співробітництва внаслідок реформування 

організації МВС України мають сприяти вирішенню завдань виведення її на 

певний рівень міжнародних стандартів соціально-сервісної дії та поглиблення 

процесів європейської інтеграції України. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1.  Узагальнюючи викладене у цьому розділі, насамперед слід наголосити, що 

у системі заходів, що здійснюються органами державного влади в галузі 

національної безпеки, особливу роль відіграють ОВС. Пошук і протидія фактичним 

загрозам національній безпеці, вимагали встановлення у даному процесі чіткого 

місця та ролі ОВС України.  З’ясовано, що діяльність ОВС у галузі гарантування 

національної безпеки має складний характер. Вони не виконують ролі спеціальних 

органів безпосереднього гарантування належного рівня національної безпеки (як 

СБУ чи Національна гвардія), але у їхні функції входить виконання протидії спектру 

загроз щодо національної безпеки держави, оскільки національні інтереси 

виступають як об’єкт їх захисту. Галузь забезпечення національної безпеки ОВС 

України охоплює такі групи суспільних відносин, як: боротьба зі злочинністю; 

підтримання громадської безпеки та громадського порядку; дотримання режиму 

проживання та перевірка паспортної системи та ін. 

Оскільки, МВС є однією з основних “силових” структур держави, яка має 

гарантувати національну безпеку країни. Встановлено, що Міністерство внутрішніх 

справ, взаємодіючи з іншими організаційними структурами, має право одержувати 

відомості, необхідні для здійснення покладених на нього завдань. МВС у межах 

своїх компетенцій має право видавати накази, незалежно організовувати та 

контролювати їх виконання, також при потребі видавати спільно з іншими 
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центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

акти (наприклад, організацію спільного патрулювання військовослужбовців 

Збройних Сил України та співробітників ОВС). Отже, як керівний орган структури 

ОВС,  Міністерство внутрішніх справ бере участь у розробці та здійсненні 

державної політики, яка гарантує національну безпеку країни. 

2. Згідно з нормативними актами, органи внутрішніх справ виконують ряд 

завдань щодо національної безпеки, до яких належать: забезпечення громадського 

порядку та його охорона; гарантії щодо безпеки громадян, захист їх свобод та прав; 

гарантування безпеки дорожнього руху; профілактика правопорушень; розкриття 

злочинів; захист усіх форм власності; охорона природного середовища; здійснення 

кримінальних покарань і адміністративних стягнень. 

3. Визначено, що організаційна структура ОВС повинна забезпечувати 

виконання завдань, які поставлені перед ними згідно з їхніми функціональними 

обов’язками. Відповідно до організаційно-правових норм діяльність ОВС 

передбачає виконання таких функцій: виконавчої та охоронної, адміністративної, 

кримінально-процесуальної, оперативно-розшукової та профілактичної. Усі функції 

взаємопов’язані та об’єднані в єдиний комплекс діяльності ОВС, який передбачає 

охорону громадського порядку, боротьбу зі злочинністю, що становить загрозу для 

об’єктів національної безпеки 

Отже, захист безпеки країни органами внутрішніх справ залежав: по-перше, 

від наукового обґрунтовання діяльності ОВС, яка може гарантувати національну 

безпеку; по-друге, від ефективної систематичності в гарантуванні національної 

безпеки і механізмів їх реалізації; по-третє, від удосконалення нормативно-правової 

бази у сфері національної безпеки й організаційно-правових засад діяльності ОВС; 

по-четверте, від якості державного управління та координації всіх суб’єктів 

національної безпеки для виявлення і усунення потенційних та очевидних 

внутрішніх і зовнішніх загроз Україні. 

4. Встановлено, що, необхідність реформування системи МВС постала з 

перших років незалежності України. Організаційні, правові, фінансові та соціальні 

чинники, швидкий розвиток нових відносин у суспільстві, механізми становлення 
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правової держави зумовлювали потребу реформування ОВС України, щоб узгодити 

їхню діяльність з реаліями політичного, суспільного життя та перетворити їх на слуг 

народу, готових своєчасно прийти на допомогу та повною мірою забезпечувати 

захист прав і свобод кожного громадянина України. Постало питання щодо 

розроблення стратегії гарантування правопорядку та законності, адже це є однією з 

визначальних позицій демократичної, правової й соціальної держави.  

Було розроблено декілька проектів  реформування, однако всі вони не були 

реалізовані. У 1996 році була затверджена Концепція розвитку системи МВС, але в 

даному документі йшлося не про реформування, а про “розвиток системи”. 

Наступна спроба реформування була в 1999 р., де МВС України змінило акценти в 

розробленні нової Концепції та розпочали практику створення окремих концепцій 

реформування деяких служб і підрозділів МВС.  Основою для опрацювання певних 

програм, планів і проектів ОВС за сукупністю державної політики національної 

безпеки та реалізації їх механізмів, стала “Стратегія національної безпеки України”, 

затверджена Указом Президента України від 12 лютого 2007 р. 17 грудня 2009 р. був 

схвалений Проект Закону “Про концепцію реформування правоохоронних органів 

України”, метою якої було: удосконалення роботи органів правопорядку в Україні, 

встановлення ефективності взаємодії між функціями та завданнями даних 

підрозділів, з одного боку, організаційною структурою та її наповненням – з 

другого, та фінансовим – з  третього боку та гарантування захисту законних 

інтересів  і прав особистості.  

5. Визначено, що для здійснення реформ у системі МВС України, необхідно 

було врахувати всі виклики економічної та політичної розбудови країни та мало 

вивчити та проналізувати міжнародний досвід (Німеччини, Польщі, Франції, 

Угорщини тощо).  Із ліквідацією в Україні місцевої (муніципальної) міліції, яка у 

світі є незмінним елементом структури правоохороних органів, свідчило, що це буде 

зовсім європейської вид моделі.  

Отже, практика розробки стратегічних документів свідчила про порушення 

базових принципів стратегічного планування реформ у правоохоронній системі, 

насамперед, принципу “гнучкості”. У механізмах формування та реалізації 
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зазначених документів тільки частково було впроваджено елементи стратегічного 

планування, у них були майже відсутні процедури корегування, не передбачались 

заходи структурної та параметричної адаптації, не враховувалися зміни, які 

відбуваються в суспільстві і ОВС. Тому потрібно було мати наукове обґрунтовання 

внутрішньовідомчого бачення стратегії та методів реформування системи МВС. 

 7. Слід зазначити, що для здійснення реформування органів внутрішніх справ 

насамперед слід було забезпечити підготовку самої системи органів МВС до 

реформування згідно з обгрунтованою концепцієюї реформування та почати 

здійснювати реформування з урахуванням перспектив адаптування даного процесу 

до завдань євроінтеграції. Важливою умовою, що мала відповідати гарантуванню 

державної безпеки з боку ОВС, постала необхідність комплексного розроблення 

побудови правоохоронної організації держави, основою якої мали слугувати всі 

раніше розроблені концепції розвитку структурних підрозділів системи МВС. 

Одним із основних аспектів, що визначають діяльність ОВС щодо гарантування 

внутрішньої безпеки країни, є напрями їх діяльності. Особливість діяльності ОВС 

України за певними спрямуваннями полягає в їх галузевому призначенні та 

соціальній ролі механізму державного управління. Доведено, що у практичному 

своєму виявленні державне управління основними напрямами діяльності ОВС – це 

уся сукупність комплексного механізму державного управління в системі ОВС: 

організаційного, правового, інституційного та міжнародного співробітництва. За 

допомогою даних механізмів державного управління ОВС забезпечують внутрішню 

безпеку держави та населення. 

8. Встановлено, що метою діяльності ОВС є захист із застосуванням 

відповідних механізмів, спрямованих на охорону основних об’єктів національної 

безпеки. Для реалізації цієї мети слугують такі основні напрями діяльності міліції: 

адміністративна, профілактична, кримінально-процесуальна, оперативно-розшукова, 

охоронна (за домовленістю) та виконавча. Множинність цих напрямків зумовлює 

специфіку реалізації механізмів управлінської діяльності міліції у здійсненні 

поставлених перед ними завдань.  
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Оскільки, всі напрямки  механізмів управлінської діяльності ОВС 

взаємопов’язані й утворюють цілісний комплекс діяльності, який забезпечує 

громадський порядок, громадську безпеку та боротьбу зі злочинністю, яка виступає 

головною загрозою для певних об’єктів національної безпеки. Тому зміст і функції 

ОВС визначаються напрямком та рівнем загроз інтересам України. 

Визначено, що механізми управлінської діяльності ОВС, які забезпечують 

управлінські рішення щодо гарантування внутрішньої безпеки країни, мають 

сприяти реалізації ОВС таких принципів, як: дотримання свобод і прав 

громадянина; законність; позапартійність і деполітизація; захищеність 

демократичних цінностей суспільства; колегіальність й єдиноначальність під час 

опрацювання та прийнятття рішень; першочерговість функцій запобігання і 

профілактики правопорушень; взаємозв’язок з органами державного управління, 

місцевими органами самоврядування та військовими об’єднаннями; відкритість до 

громадського контролю; співпраця з населенням, громадськими об’єднаннями та 

неурядовими організаціями. 

Отже, правильне розуміння єдності і взаємного зв’язку механізмів 

управлінської діяльності ОВС, їх класифікації є дуже важливими для пізнання 

сутності й умов для більш ефективного їхнього застосування у процесі реалізації 

завдань гарантування внутрішньої безпеки країни. 

Проведений аналіз основних напрямків і механізм управлінської діяльності 

ОВС ставить перед вітчизняними фахівцями завдання, згідно з якими має 

створюватися стратегія перетворення ОВС України на сучасну правоохоронну 

структуру, покликану гарантувати безпеку держави, суспільства та особи. 

9. Особливої актуальністі щодо діяльності правоохоронних органів і, зокрема 

ОВС, набувають механізми міжнародного співробітництва. Оскільки, ОВС України 

в процесі забезпечення громадської безпеки, діють не ізольовано, а спільно з 

правоохоронними системами інших країн. Тому у своїй діяльності вони мають 

спиратися на національне законодавство, міжнародні договори і угоди, а також 

керуватися засадами, які вироблені міжнародними правоохоронними організаціями.  
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Визначено, що одним із основних напрямів активізації заходів МВС з 

європейської інтеграції є підвищення ефективності механізму міжнародного 

співробітництва взаємодії ОВС з міжнародними правоохоронними інститутами, 

зокрема Європолом, Інтерполом, Міжнародною асоціацією шефів поліції та ін. 

Встановлено, що за останні роки відбувається перехід злочинності національної 

в міжнародну, який вимагає об’єднання всіх сил міжнародного співтовариства для 

боротьби з цим небезпечним соціальним явищем. Механізм співпраці ОВС України 

в цій сфері реалізується у трьох напрямках: укладення договорів у двосторонньому 

порядку, в яких країни регламентуватимуть питання щодо надання допомоги 

правового характеру у кримінальних справах, передачі засуджених осіб, які мають 

відбувати покарання в державі, громадянами якої вони є, видачі злочинців; 

співпраця ОВС у боротьбі зі злочинністю на рівні регіону; співпраця в межах 

універсальних міжнародних організацій. 

З метою створення ефективного механізму міжнародного співробітництва 

забезпечення взаємодії ОВС України з іноземними правоохоронними органами з 

питань, що стосуються боротьби зі злочинністю, співпраці у розшуку злочинців та в 

розслідуваннях злочинів МВС здійснює комплекс заходів із розширення наявної 

договірно-правової бази міжнародного співробітництва. Це питання набуває 

особливої актуальності з огляду на підписання та ратифікацію угоди про асоціацію з 

ЄС. 

Обгрунтовано, що участь ОВС України в міжнародних системах безпеки 

забезпечується відповідними механізмами, які обґрунтовані міжнародними та 

національно-правовими нормами і забезпечують їх участь у миротворчих операціях 

ООН, ОБСЄ, Ради Європи. Це є важливий фактор забезпечення міжнародної  і 

національної безпеки.  

Аналіз cтану інформаційного забезпечення міжнародної роботи ОВС дає 

можливість зробити висновок, що ефективність реалізації отриманих сигналів і 

матеріалів про транснаціональну організовану злочинність, небезпеку тероризму 

може гарантуватися тільки за наявності чіткого механізму взаємодії, тривалих 

робочих зв’язків МВС України з органами правопорядку інших країн у цій сфері. 



136 

Слід налагодити також ефективний інформаційний обмін між представниками ОВС 

та суб’єктами міжнародного права. 

Отже, механізми міжнародного співробітництва внаслідок реформування 

організації МВС України мають сприяти вирішенню завдань виведення її на певний 

рівень міжнародних стандартів соціально-сервісної дії та поглиблення процесів 

європейської інтеграції України. Виходячи з цього, необхідно активізувати зусилля 

ОВС на шляху налагодження механізмів міжнародного співробітництва із 

правоохоронними органами інших країн, підвищити якість діяльності відповідних 

підрозділів ОВС, здійснити проведення реформи всієї системи МВС, яка вже давно 

назріла. 
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РОЗДІЛ 3 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ  ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  В 

СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Особливості державного управління впровадженням нормативно-правових 

засад діяльності ОВС 

 

На сучасному етапі розвитку України вищі органи державного управління 

великого значення надають нормативно-правовому механізму щодо забезпечення 

діяльності всіх суб’єктів державного управління і, зокрема, органам внутрішніх 

справ – одному з базових державних інститутів. Від рівня нормативно-правового 

забезпечення роботи ОВС залежить як рівень захищеності людини та суспільства, 

так і значною мірою перспективи розвитку самої держави. Нормативно-правове  

забезпечення адміністративної діїяльності ОВС являє собою систему правових 

методів, які виконують свою роботу якісно та своєчасно. 

Необхідно зауважити, що закономірність зв’язків, які визначають процес 

розвитку держави, базується на ідеалах утвердження демократії та верховенства 

права. У XXI ст. він можливий лише за умови ефективного функціонування системи 

гарантування внутрішньої безпеки і правопорядку в країні. Законодавче 

гарантування безпеки країни та її населення є найважливішою умовою вирішення 

завдань, які існують перед різними державами світу, у тому числі й перед Україною, 

в сучасних умовах. Зі становленням України як суверенної та незалежної держави 

найважливіша роль у справі організації внутрішньої безпеки належить ОВС 

України. У зв’язку з цим актуальним завданням є з’ясування питань нормативно-

правового забезпечення їх функцій у цій галузі.  

На жаль, вплив законодавчого забезпечення функцій органів внутрішніх справ 

в Україні залишається ще недостатньо дослідженим. Окремі аспекти цієї проблеми 

знайшли своє висвітлення у працях В. Авер’янова, Ю. Аврутіна [4], С. Алексєєва 

[390], О. Бандурки [35], Ю. Битяка [51], І. Голосніченка, Є. Додіна [32], О. 
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Загуменної, О. Негодченка, Т. Коломоєць, В. Комзюка, Я. Кондратьєва [405], O. 

Копиленка, М. Левицька [321], О. Логінова, Н. Нижник [391], Г. Новицького, І 

Парубчак [423],  М. Пендюри, Г. Пономаренка, Ю. Римаренка [578], Г. Ситника, 

Ю. Соловей, К. Толкачова, А. Харитонова, В. Шкаруби та ін. Проте наукові праці 

цих дослідників стосувалися лише деяких напрямків у сфері законодавчого 

забезпечення функцій ОВС. Проблеми створення науково-обгрунтованої системи 

нормативно-правового забезпечення безпеки країни правоохоронними органами 

нині лише започатковуються і її формування можливе лише з урахуванням 

вітчизняного та зарубіжного досвіду [270;333]. 

Одною з головних задач ОВС України це гарантуванняє внутрішньої безпеки 

країни і, передусім, захисту свобод і прав громадян. А тому, вивчення питання 

управління функцією ОВС як матеріалізацію стратегії державного управління цією 

галуззю, розгляд ролі законодавства щодо діяльності цих органів у даному процесі є 

дуже важливим.  

Як відомо, нормативно-правове забезпечення функціонування ОВС – це 

ефективний державний механізм впливу на ці органи з метою їх організації 

відповідно до завдань суспільства і країни, в інтересах забезпечення свободи і права 

громадянина, і реалізується  цей вплив визначеною системою законодавчих актів. 

Сутністю нормативно-правового забезпечення функціонування ОВС щодо організації 

внутрішньої безпеки держави є нормативне закріплення правил діяльності цих органів 

у даній сфері. Під нормативно-правовим забезпеченням функціонування ОВС 

розуміється виконання встановленої нормативно-правовими актами, практикою та 

теорією державного управління певного функціонування керівними та службовими 

структурними одиницями ОВС, згідно з яким здійснюються їх функціональні 

обов’язки щодо питань реалізації завдань безпеки держави [460]. 

Нормативні акти, що визначають організацію функціонування ОВС, 

покладають на них певні завдання, а саме: охорону громадського порядку; 

гарантування внутрішньої безпеки країни; застереження правових порушень та їх 

припинення; забезпечення дорожнього руху; гарантування прямої безпеки 

населення, охорону їх свобод, прав та правових інтересів; охорону всіх форм 
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власності від криміналітету; охорону природної сфери; вияв і розкриття злочинів, 

пошук осіб, які їх учинили; здійснення злочинних покарань і адмінстягнень та 

гарантування безпеки держави, індивіда та суспільства [56].  

Загальний стан нормативно-правового забезпечення функціонування ОВС у 

найбільш загальному вигляді можна охарактеризувати як сукупність правових норм, 

що виступають спеціальним засобом здійснення свідомого цілеспрямованого впливу 

правоохоронних органів на загрози та небезпеки, сприяють формуванню необхідних 

і достатніх умов для стабільного розвитку держави, суспільства і громадянина, а 

також сприяють ефективному функціонуванню всієї системи гарантування безпеки 

України. 

Необхідно сказати, що формування державою нормативно-правового 

забезпечення функціонування ОВС як важливої умови належної організації 

внутрішньої безпеки країни, суспільства і громадянина є складним і багатовимірним 

процесом. Він потребує насамперед розроблення та прийняття належних 

законодавчих актів, нормами яких визначають мету, цілі, завдання, основне 

спрямування та механізми дії даних органів, зафіксовані суб’єкти, повірені вживати 

заходів для гарантування відповідного їх функціонування, встановлено 

відповідальність за прийняті незаконні рішення, неналежну роботу чи бездієвість. 

Це має сприяти зниженню проявів оргзлочинності, зміцненню політичної та 

соціальної сталості в країні, зростанню довіри інститутів цивільного суспільства до 

ОВС, підвищенню рівня захисту громадян від кримінальних посягань. 

Особливого значення нормативно-правовове забезпечення функціонування 

ОВС щодо організації внутрішньої безпеки держави набуває у сучасних умовах. 

Становлення державності в Україні, дієві реформи в усіх галузях життя нашої 

країни, певні процеси геополітичних змін у сучасному світі, а також значне 

зростання кількості правопорушень, поява нових видів злочинів у країні спричинили 

виникнення сучасних, складніших, багатопланових проблем, що потребували 

нетрадиційних вирішень, перегляду багатьох сталих методів до нормативно-

правового забезпечення функціонування ОВС у цій галузі. Це вимагало від держави 

швидкого реагування на загрози, які істотно впливали на умови функціонування 
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ОВС та породжували нові вимоги до всієї структури МВС України. До таких вимог 

відносять [530]: 

– виникнення численних правовідносин у соціальних та економічних  галузях, 

які привели до появи нових за складом правових порушень та їх збільшення; 

– соціальне падіння певної частини населення; 

– поширення правового негативізму; 

– небезпечний для національної безпеки ріст тіньової економіки; 

–високий рівень важких корисливо-насильницьких злочинів і насильницьких 

(тяжких тілесних ушкоджень, умисних вбивств, грабежів, розбійних нападів); 

– поширення незаконної діяльності мігрантів і нелегальної міграції; 

– зростання загрози тероризму, торгівлі людьми, оргзлочинності.  

Отже, сучасний стан політичного, економічного та соціального становища 

українського суспільства визначив потребу приведення правових засад 

функціонування органів внутрішніх справ в організацію захисту національних 

інтересів держави у відповідність з новими умовами їх діяльності та розвитку. ОВС 

як складова частина органів виконавчої влади повинні були убезпечити виконання 

даних їм прав у сфері внутрішньої безпеки, виходячи з першочерговості прав і 

свобод людини. Визнання, дотримання та захист інтересів суспільства, свободи і 

права людини та громадянина відповідно до Конституції України – головний 

обов’язок держави та її органів правопорядку, зокрема ОВС. В Україні визнаються 

та гарантуються безпека суспільства та громадянина згідно з загальновизнаними 

принципами і нормами міжнародного права, які мають втілюватися у практику 

правоохоронних органів. Причому тут чітко простежується така закономірність: чим 

детальніше буде регламентована діяльність кожного підрозділу ОВС, тим надійніше 

буде реалізовуватися питання захисту правопорядку в країні і захисту кожного 

громадянина [667]. 

Необхідно зауважити, що державне управління впровадженням номатино-

правового забезпечення функціонування ОВС здійснюється шляхом реалізації 

правового механізму у формулювання конституційних та інших законодавчих основ 

її стратегії, основних напрямків і завдань на певний період, забезпечення визначеної 
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координації всіх підрозділів ОВС, які мають свою компетенцію в питаннях 

організації внутрішньої безпеки країни. Це вимагає конкретизації і деталізації 

загальних норм права для функціонування ОВС у цій галузі, встановлення на основі 

первинних правил більш конкретних правових приписів, а їхнє призначення має 

зводитись, головним чином, до організації оптимального їх функціонування й 

упорядкування діяльності в питаннях забезпечення безпеки держави і суспільства. 

Якісне, ефективне виконання ОВС завдань щодо реалізації завдань внутрішньої 

безпеки держави залежить від розвиненої нормативно-правової бази, тобто від 

чіткого правового механізму забезпечення їх діяльності. Таке нормативно-правове 

забезпечення повинно здійснюваться з метою: 

– розмежування права різних підрозділів ОВС та осіб керівного складу під час 

гарантування внутрішньої безпеки країни, суспільства і громадянина (необхідно 

чітко визначити права та обов’язки певних посадових осіб ОВС для забезпечення 

громадського порядку, чіткої правової регламентації запобіжних заходів, способів 

переконання та примусу, домовленостей і основ їх уживання); 

– формулювання кола питань національної безпеки, що потребують її 

гарантування з боку ОВС; 

– закріплення заходів та видів покарань співробітників ОВС за неналежне 

виконання або невиконання тих чи інших повноважень для захисту свобод і прав 

громадян (мета – це забезпечення принципу законності в діяльності ОВС) [118].  

Необхідно зазначити, що сфера діяльності ОВС є багатогалузевою, адже 

включає різноманітні види (групи) соціальних відносин, які входять у господарську, 

фінансову, житлово-комунальну, медичну, соціальну та інші сфери життєдіяльності 

держави. У сфері виконання завдань в організації безпеки країни і суспільства 

важливість нормативно-правового забезпечення функціонування ОВС полягає в 

багатократному збільшенні, що обумовлює закономірність виокремлення певної 

законодавчої системи як системи взаємного узгодження різних сфер законодавства 

України.  

На жаль, ознайомлення із законодавством щодо діяльності ОВС показує 

фрагментарний характер. Часткові правила щодо питань гарантування внутрішньої 
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безпеки держави ОВС містяться в нормативно-правових актах різних сфер права. 

Останнє є фактом об’єктивним і показує, що ці питання пронизують фактично всі 

галузі соціальних відносин і можуть бути в кожних з наявних сфер права. 

Основний зміст законодавчих документів, що забезпечують діяльність ОВС, 

становлять норми, які регулюють соціальні відносини у різних галузях права, які 

торкаються певних аспектів підтримання внутрішньої безпеки країни [383]. В основі 

такого стану є те, що структурний підхід щодо формування нормотворчості та права 

для ОВС у цій галузі сьогодні є складним питанням, яке зумовлене браком належної 

системності чинного законодавства, продовженням становлення сучасних 

суспільних відносин демократичної, соціальної, правової держави, яке веде до зміни 

всього правового простору України. У комплексі зі змінами державного устрою та 

геополітичного становища це спричиняє розширення уявлення про зміст і 

особливості державного управління впровадженням нормативно-правового 

забезпечення функціонування ОВС в питаннях гарантування внутрішньої безпеки 

України. 

Важливою умовою ефективної діяльності ОВС є узгодження різних сфер 

законодавчої бази або наявність комплексу нормативно-правового гарантування 

безпеки країни і суспільства. Дана система включатиме законодавчу базу у вигляді 

міжгалузевого комплексу, який би об’єднував певні галузі законодавства. З них 

можна виокремити кримінальне, конституційне, адміністративне, фінансове, 

цивільне законодавство тощо.  

Притягнення такого великого спектру сфер законодавства, яке регулює 

діяльність ОВС, зумовлене чималим спектром їх діяльності, що можуть мати 

важливе значення для гарантування внутрішньої безпеки держави. 

Необхідно узгодити нормативно-правове забезпечення між правоохоронними 

органами, щодо законодавчої бази у сфері гарантування внутрішньої безпеки 

держави. Це передбачає наявність великої кількості законодавчих документів і 

обгрунтованого їх застосування в процесі реалізації правоохоронних функцій ОВС 

України [285]. 
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Важливе місце в структурі законодавчої бази, яке регулює нормативно-

правове забезпечення функціонування ОВС для гарантування внутрішної безпеки 

держави, має законодавство, яке закріплює порядок цілей, цінностей, заходів і 

завдань у даній галузі та визначає явні й приховані загрози. Дана нормативно-

правова база є характерним системоутворюючим “дороговказом” у галузі 

гарантування національної безпеки, до якої входять законодавчі акти [641,c.242].  

Законодавство, що визначає нормативно-правового забезпечення 

функціонування ОВС, покладає на них ряд завдань, а саме: охорону й забезпечення 

громадського порядку; гарантування суб'єктивної безпеки індивідів, захист їх прав і 

свобод, правових інтересів; гарантування громадської безпеки та безпеки 

дорожнього руху; запобігання правопорушень та їх усунення; захист усіх форм 

власності від злочинного посягання; охорону природного середовища; виявлення й 

розкриття правопорушень, розшук зловмисників; здійснення кримінальних покарань 

і адмінстягнень та гарантування безпеки інших цінностей індивіда, суспільства та 

держави [382,с.85]. 

Особливої актуальності питання державного управління впровадженням 

нормативно-правового забезпечення функціонування ОВС набули з прийняттям 19 

червня 2003 р. Закону України “Про основи національної безпеки України” [530]. 

Історичне значення цього закону полягає в тому, що він став первинним і суттєвим 

нормативно-правовим актом українського законодавства в галузі гарантування 

національної безпеки. Частиною 2 ст. 2 цього закону були визначені загальні риси 

нормативно-правового забезпечення функціонування ОВС. На його основі була 

розроблена “Стратегія національної безпеки України” [633], згідно з якою 

обгрунтовувались і стратегічні завдання діяльності ОВС. Закон став обов’язковим 

до виконання та підставою для розроблення визначених програм функціонування 

ОВС для гарантування внутрішньої безпеки держави і суспільства. 

Важливим фактором нормативно-правовому забезпечення функціонування 

ОВС щодо організації внутрішньої безпеки держави є рівень нормативних основ. 

Перший рівень показує впорядковану сукупність нормативно-правових актів, які 

закріплюють основи дії функцій даних органів у визначеній галузі. На даному рівні 
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здійснюється процес інтеграції нормативних основ у практичну діяльність цих 

суб’єктів правоохоронної діяльності щодо організації захисту національних 

інтересів держави та суспільства. Цей узагальнюючий рівень нормативних основ 

простежується в законах “Про основи національної безпеки” [530], “Про міліцію” 

[520], указах Президента України від 3 жовтня 1992 р. № 493/92 “Про державну 

реєстрацію законодавчих актів міністерств та інших органів виконавчої влади”,  від 

5 серпня 1996 р. № 628/96 “Про додаткові заходи щодо зміцнення законності та 

правопорядку”,  від 9 грудня 1999 р., № 145/99 “Про заходи щодо вдосконалення 

нормативної діяльності органів виконавчої влади”, від 18 лютого 2002 р., № 

143/2000 “Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони свобод і 

прав громадян”, від 6.04.2011 р.,  № 383/2011 “Про затвердження Положення про 

Міністерство внутрішніх справ України” від 17.10.2000 № 1138 [500]; зверненнях 

керівництва МВС до правоохоронців – 15 листопада 2011 р. “Звернення міністра 

внутрішніх справ України до особового складу органів внутрішніх справ” , 7 лютого 

2012 р. “Звернення колегії Міністерства внутрішніх справ України до особового 

складу органів внутрішніх справ України та військовослужбовців внутрішніх 

військ” та ін. [398]. 

Oскільки основним завданням ОВС є діяльність щодо організації належного 

рівня внутрішньої безпеки держави, тому на першому рівні нормативних основ 

виділяються організаційні підрозділи ОВС і МВС України та головні їх функції та 

взаємодії, що мають гарантувати внутрішню безпеку країни. До даного рівня 

необхідно віднести директиви, стандарти, положення та інші встановлені 

законодавством різновиди документів. 

Наступним рівнем державного управління запровадженням нормативно-

правовому забезпечення функціонування ОВС для гарантування внутрішньої 

безпеки держави є програмний рівень. На даному рівні використовуються стандарти 

поведінки, які визначають норми дії цих органів у певній ситуації. Тому на цьому 

рівні здійснюється практична реалізація нормативно-правовому забезпечення 

функціонування ОВС.  

http://univd.edu.ua/dir/617/zvernennya-ministra-vnutrishnih-sprav-ukraini-15-11-11
http://univd.edu.ua/dir/617/zvernennya-ministra-vnutrishnih-sprav-ukraini-15-11-11
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Програмний рівень нормативно-правовому забезпечення функціонування ОВС 

для організації безпеки держави, до якого входять програми захисту об’єктів 

внутрішньої безпеки, проглядаються від 10 квітня 1997 р. “Національній програмі 

боротьби з корупцією”, від 17 вересня 1996 р.“Комплексній цільовій програмі 

боротьби із злочинністю на 1996-2000 роки”, від 25 грудня 2000 р. “Комплексній 

програмі профілактики злочинності на 2001–2005 роки”, від 20 грудня 2006 р. 

“Комплексній програмі профілактики правопорушень на 2007–2009 роки”, від 18 

березня 2004 р. “Загальнодержавній програмі адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу”. Для вищезазначених програм визначаються 

строки їх виконання [285,c.171]. 

Під час формування програмного рівня враховується і те, хто із суб’єктів 

гарантування безпеки країни і що повинен здійснювати у названій сфері та що він 

може виробити більше потрібного мінімуму, чи не дублюються завдання суб’єктів, 

чи відповідають можливості суб’єктів мінімальним вимогам. 

Останнім рівнем державного управління запровадженням нормативно-

правового забезпечення функціонування ОВС є організація планування. 

Ефективним засобом формування та виконання даної політики виступає цільове 

планування та ефективне державне управління розвитком дієвості ОВС, яке тотожне 

внутрішньому стану держави. Планування на даному рівні відбувається в межах 

функціонування всіх підрозділів ОВС і МВС. Відповідно, плани щодо їх діяльності 

включають визначені практичні способи з реалізації визначених завдань. Про це 

свідчать накази МВС України від 22 травня 1992 р. “Про заходи щодо 

удосконалення нормотворчої діяльності МВС України”, від 18 серпня 1992 р. “Про 

заходи з подальшого вдосконалення діяльності чергової служби органів внутрішніх 

справ”, від 1 серпня 1995 р. “Про заходи щодо вдосконалення охорони громадського 

порядку на вулицях та в інших громадських місцях” тощо. [188]. 

Важливе місце в системі законодавчих актів, які формують діяльність органів 

правопорядку (зокрема ОВС) в галузі гарантування внутрішньої безпеки країни, 

займають закони. До них належать, по-перше, кодифіковані законодавчі акти; по-

друге, закони, які встановлюють статус ОВС, вони повинні гарантувати права та 
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свободи людей у сфері громадської безпеки та охорони громадського порядку; по-

третє, закони, що врегульовують гарантування свобод і прав громадянина в галузі 

боротьби ОВС з певними видами правопорушень та злочинів; по-четверте, закони, 

що регламентують громадський контроль за правоохоронною системою; по- п’яте, 

закони, що регламентують діяльність ОВС щодо гарантування свобод і прав певних 

категорій осіб. 

Важливу роль у системності вітчизняного законодавства щодо гарантування 

внутрішньої безпеки країни виконує основоположний закон - Конституція України. 

Вона містять норми в першому, третьому і тринадцятому розділах, які утворюють 

конституційно-правовий інститут як основу конституційного устрою України. Адже 

саме ці норми становлять найвище нормативно-правове забезпечення 

функціонування органів правопорядку, а саме ОВС, для гарантування внутрішньої 

безпеки країни. У них закріплюються базові цінності для дієвості індивіда, 

ефективного функціонування державних і громадських інституцій [151,c.50]. 

Конституція України встановлює свободи, права та обов’язки громадянина та 

людини як визначальне завдання внутрішньої безпеки України, компетенцію, 

повноваження та коло суб’єктів її організації. 

У процесі державного управління впровадженням законодавчих основ 

діяльності ОВС були задіяні й інші закони України, які виступають підніжжям 

нормативно-правового забезпечення функціонування ОВС в галузі внутрішньої 

безпеки країни, прикріплюють фронтальні засади формування, здійснення та 

проведення діяльності правоохоронних органів України. Сутність гарантування 

внутрішньої безпеки країни ОВС охарактеризував ЗУ “Про міліцію”, що встановлює 

механізм дії правових норм для захисту інтересів особи, суспільства, держави від 

умов і чинників, що виникають внаслідок правопорушень, шкідливих соціальних 

явищ дійсності [520].  

У ЗУ “Про основи національної безпеки України” [530] від 2003 р. 

закріплено правову базу безпеки країни та стандарти її гарантування, 

сформульовано основи державної політики, яка спрямована на охорону суспільних 
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інтересів і гарантування в Україні безпеки індивіда, суспільства та держави від 

внутрішніх небезпек у всіх сферах діяльності.  

Необхідно зауважити, що законодавча база приймається на засадах 

Конституції України і відповідності їй. Наголошуючи на  значенні закону в 

структурі державного управління запровадженням нормативно-правового 

забезпечення функціонування ОВС, необхідно розуміти, що термін “закон” у 

даному випадку має вживатись як узагальнене поняття. Під ним слід розуміти всі 

нормативні акти, що мають законну силу, тобто законодавчі акти [667]. До них ще 

належать статути,  кодекси, положення та інші нормативні акти, що ухвалюються 

Верховною Радою України. 

Окрему ланку в галузі державного управління нормативно-правового 

забезпечення функціонування ОВС становлять підзаконні правові акти, що 

покликані удосконалити норми законів, іншими словами, організаційно забезпечити 

їх дієвість. Вони дають можливість реагувати на більш важливі сторони практики 

ОВС (методів та форм діяльності, встановлення їх правового статусу, взаємозв’язків 

між собою та ін.), тому їх суворе дотримання становить основу законності в 

управлінні сфери організаційної структури внутрішньої безпеки країни.  

До підзаконних актів у сфері нормативно-правового забезпечення 

функціонування ОВС потрібно передусім включати законодавчі документи, що були 

прийняті виконавчими органами центральної влади [315]:  

– розпорядження та укази Президента України, які є нормативними, тобто 

загального характеру та містять загальні для всіх принципи гарантування 

внутрішньої безпеки громадянина, суспільства та держави. Це Укази Президента 

України: “Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх 

справ та громадських формувань з охорони громадського порядку” від 16 червня 

1999 р.; “Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і 

свобод громадян” від 18 лютого 2002 р.; “Про заходи щодо забезпечення особистої 

безпеки громадян та протидії оргзлочинності” від 19 липня 2005 р; 

– розпорядження та постанови КМУ, які теж можуть бути індивідуальними та 

нормативними і торкатися внутрішньоорганізаційної дії суб’єктів правління 
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внутрішніми справами, а саме від 27 лютого 1991 р. “Правила застосування 

спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні”; від 29 липня 1991 

р. “Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів 

внутрішніх справ України”; від 12 жовтня 1992 р. “Положення про дозвільну 

систему”; від 7 вересня 1993 р. “Положення про порядок продажу, придбання, 

реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених 

речовинами сльозоточивої та дратівної дії” тощо [187]; 

– правові акти міністерств та органів виконавчої влади центральних, 

місцевих рівнів та місцевого самоврядування, що можуть бути індивідуальними (це 

стосується надання матеріально-технічних засобів, приміщень суб’єктам 

правоохоронної дії тощо) та нормативними (рішення міської ради щодо паркування 

автотранспорту, про закріплення правил благоустрою території міста, торгівлі на 

ринках, дотримання тиші в громадських місцях). 

До загальних характеристик підзаконних правових актів, що характеризують 

нормативно-правове забезпечення функціонування ОВС щодо внутрішньої безпеки, 

слід зауважити, що вони: не можуть заперечувати законодавчим актам; видаються 

відносно до закону, на основі закону, для узагальнення законодавчих положень та їх 

встановлення або трактування первинних норм; в них, вказується визначений 

адресат, який має виконувати прописані в акті приписи. 

Крім того, в галузі державного управління нормативно-правового 

забезпечення функціонування ОВС правові акти можна класифікувати і за певними 

критеріями (див.: Додаток Ж). Зокрема: 

– за сферою дії. Насамперед це загальні (вони торкаються учасників 

правових відносин, які ведуться в галузі внутрішніх справ, а саме, встановлення 

норм поведінки у місцях загального користування); спеціальні (стосуються осіб, 

відносно яких запроваджений адміннагляд;) локальні (їх дія обмежена чіткою 

територією);  

– за характером волевиявлення. Це акти зміни норми права (видання акта, 

який міняє порядок отримання згоди на право зберігання та носіння зброї); акти, що 

скасовують норми права (скасування згоди на право зберігання та носіння зброї);  
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– за галузями законодавства: цивільні; кримінальні; діяльності ініціативні та 

інші [460]. 

Слід виокремити групу правових актів, у яких важливе місце займають 

нормативно-правові (відомчі) акти МВС України. Ці нормативно-правові акти 

видані згідно з законодавчою процедурою міністром внутрішніх справ України або 

суб'єктом, який виконує його обов’язки, в однобічному порядку, підзаконний 

документ, який має державний характер і встановлює, скасовує або змінює правові 

норми, що застосовуються до широкого кола осіб або певних напрямів діяльності 

розраховано на широке застосування в галузі внутрішніх справ [244,c.367]. 

Ця нормотивна діяльність МВС відтворюється згідно з п’ятьма видами 

законодавчих актів. 

До першого виду належать накази МВС України, що видаються згідно з 

підставою й на виконання діючого законодавства. Вони спрямовані на гарантування 

правопорядку в державі: наказ МВС України № 513 ”Про заходи щодо 

вдосконалення охорони громадського порядку на вулицях та в інших громадських 

місцях” від 11 серпня 1995 року, наказ МВС України № 1303/203 “Про 

затвердження Інструкції про організацію здійснення адміністративного нагляду за 

особами, звільненими з місць позбавлення волі” від 4 листопада 2003 р. 

До другого виду належать накази та інструкції, що визначають норми і 

порядок діяльності деяких структур МВС, які забезпечують правовий порядок, 

свободу і захист громадян. А саме: “Статут ППС міліції”, затверджений наказом 

МВС України від 28 липня 1994 р., “Інструкція з організації діяльності дільничного 

інспектора міліції”, наказ МВС України від 14 жовтня 1999 р., “Інструкція з 

функціонування структурних підрозділів ДПС Державтоінспекції МВС України”, 

наказ МВС від 13 листопада 2006 р. Організація діяльності управлінь (відділів) 

Державної служби охорони стосовно реалізації заходів особистої та майнової 

безпеки мешканців із застосуванням засобів техніки по охороні теж регламентується 

у відповідній інструкції, яка затверджена наказом МВС України від 25 листопада 

2003 р. № 1429, в якій визначається: процедура прийому квартир мешканців та 
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інших приміщень громадян під охорону (спостереження) за допомогою технічних 

засобів та технічної оснащеності охорони тощо [208]. 

До третього виду належать накази та інструкції, що визначають зміст питань 

будови та виконання сумісних заходів МВС України з іншими державними 

структурами виконавчої влади які, гарантують внутрішню безпеку держави, свободу 

і права громадянина у сфері правопорядку та безпеки. Наприклад, Інструкція “Про 

взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі із 

злочинністю”, від 10 липня 1994 р., затверджена наказами МВС, СБУ; наказ МВС 

України та Міністерства юстиції України № 607/56/5 “Про затвердження інструкції 

про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної 

виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів 

(посадових осіб)” від 25 червня 2002 р. та ін. [396].  

До четвертого виду належать накази МВС України, які визначають норми 

діяльності міліції, що забезпечують реальні законні права громадян. Для прикладу 

такими нормативно-правовими документами є накази МВС України від 15 травня 

2007 р. “Про додаткові заходи щодо дотримання працівниками органів внутрішніх 

справ принципів законності, забезпечення прав і свобод громадян” та № 500 від 24 

травня 2005 р. “Про затвердження Положення про приймальню Міністерства 

внутрішніх справ України та порядку особистого прийому громадян у приймальні 

МВС України” конкретно вказується на діяльність ОВС із забезпечення реалізації 

права громадян України на звернення, передбачене ст. 40 Конституції України [504]. 

До п’ятого виду належать накази МВС України, які мають контрольну дію 

(вони визначають зміст і умови організації, які контролюють роботу органів 

внутрішніх справ в галузі забезпечення правового порядку, захисту свобод і прав 

громадян). Для прикладу, наказом МВС України № 894 від 31 серпня 2006 р. було 

організовано функціонування повсякденних мобільних груп з контролю безпеки 

прав і свобод громадян у роботі ОВС. Для покращення контролю за дією міліції, 

наказом МВС України № 923 від 19 жовтня 2012 р. були проведені конкретні зміни 

до “Інструкції з організації діяльності чергових частин органів і підрозділів органів 
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внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від 

протиправних посягань” [485]. 

У процесі державного управління функціонуванням ОВС стосовно організації 

внутрішньої безпеки важливу роль виконують управлінські дії місцевих органів 

міліції. Вони сприймаються в ході реалізації нею виконавчо-розпорядчої функції з 

метою виконання вимог закону[98]. Дані однобічні державні накази спрямовані на 

зміну, встановлення та припинення визначених правовідносин, які  включають 

доконечні для підконтрольних ОВС правила (норми) з метою організації і 

упорядкованої реалізації охорони громадського порядку в країні.  

Слід зауважити, що специфіка реалізації дії законодавчих актів МВС у 

сучасних умовах обумовлена, насамперед, реальними функціями ОВС щодо 

організації внутрішньої безпеки країни, необхідних умов демократичного розвитку 

суспільства, що передбачає зміну не лише методів, а й самих принципів та 

пріоритетів у функціонуванні цих органів. Крім того, потреба у виданні акта у 

системі МВС визначається на підставі вивчення стану їх нормативно-правового 

забезпечення, врахування виконання попередніх актів та нових обставин з 

відповідного питання, рівня ефективності (результативності в досягненні мети) 

діючих у даній сфері нормативних актів та кожного правового припису, який 

міститься в них [240]. 

До складу основних завдань державного управління впровадженням правових 

основ діяльності ОВС належать також практика застосування міжнародно-правових 

документів. Як передбачає Конституція України, чинні міжнародні документи, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою, є частиною національного 

законодавства України (ч. 1 ст. 9). Під егідою ООН розроблено й прийнято багато 

нормативних актів як обов’язкового, так і рекомендаційного характеру, що містять 

положення про необхідні вимоги до різних напрямків здійснення правоохоронної 

діяльності щодо захисту суспільства, прав людини та їх гарантії [591].  

Серед міжнародних законодавчих актів, укладених в рамках ООН, які 

безпосередньо стосуються діяльності ОВС Украни, слід назвати: Декларацію про 

поліцію [578,с.54-58], Віденську декларацію про злочинність і правосуддя: відповіді 
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на виклик XXI століття, прийняту на Десятому Конгресі ООН з попередження 

проблем криміногенності та поводження із правопорушниками [79], Кодекс 

поводження посадовими особами з підтримання правового порядку та керівні його 

принципи для ефективного здійснення кодексу [250],[578,с.16–19], Основні 

принципи застосування сили та вогнепальної зброї посадовими особами з 

підтримання правопорядку [623,с.20–28], Десять правозахисних стандартів 

правильної поведінки для правоохоронних органів [578,с.51–52], Звіт положень 

захисту всіх осіб, які підлягають затриманню чи арешту будь-яким чином [189], 

Мінімальні стандартні правила поведінки з ув'язненими [393], Конвенцію ООН 

проти транснаціональної оргзлочинності 2000р.; Конвенцію щодо заходів, які 

направлені на запобігання та заборону протизаконного завезення, експорту та 

передавання прав володіння на мистецькі  цінності 1970 р. [594], Додаток до 

протоколу Конвенції ООН супроти транснаціональної оргзлочинності 2000 р.; 

Додаток до протоколу Конвенції ООН про відвертання та припинення торгівлі 

людьми, особливо дітьми і жінками, та їх покарання 2000 р.; Додаток до протоколу 

Конвенції ООН проти транснаціональної оргзлочинності та протизаконного в’їзду 

емігрантів по суходолу, повітрю та морю 2002 р., які передбачали запровадження в 

роботі ОВС [587], а також Конвенцію про захист свобод та прав громадян 1950 р., 

Міжнародний договір про соціальні, культурні, економічні та політичні права 

громадян 1966 рр.[464]. 

Важливе значення для нормативно-правового забезпечення функціонування 

ОВС щодо організації внутрішньої безпеки країни, суспільства і громадян мають 

нормативно-правові постанови, укладені в рамках Ради Європи і ЄС: Хартія 

європейської безпеки [663], Рішення Будапештської зустрічі Ради міністрів про 

моделі загальної безпеки для Європи [575], Європейський кодекс поліцейської 

етики, Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи країнам-учасницям стосовно 

системи ув’язнення та поведінку з загрозливими зловмисниками, Декларація про 

поліцію, Європейський договір щодо захисту прав людини й основних свобод, 

Європейські конвенції: про обопільне правове сприяння у карних справах 1959 р. з 

додатковим протоколом 1978 р.; про опіку за умовно засудженими та умовно 
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звільненими злочинцями 1964 р., про міждержавну силу рішень у карних справах 

1970 р.; про контроль за зберіганням та придбанням озброєння приватними особами 

1978 р.; про боротьбу з тероризмом 1977 р.; про породження насильства та 

хуліганських поводжень спостерігачів під час спортивних змагань, наприклад 

футбольних матчів, 1985 р.; про виявлення та вилучення статків з конфіскацією від 

злочинницької діяльності 1990 р. [578;594]. Усі вони ратифіковані Україною і 

рекомендовані для провадження національними правоохоронними органами. 

Велике значення мають також акти міждержавного рівня, наприклад: 

Модельний закон про поліцію (міліцію), прийнятий на 20-ому пленарному засіданні 

Міжпарламентської Асамблеї держав-учасників СНД (у м. Санкт-Петербурзі) і 

затверджений постановою від 7 грудня 2002 р. [366]. Дуже важливим є приєднання 

України до відповідних конвенцій та угод, включаючи впровадження всіх 

механізмів запобігання та боротьби з оргзлочинністю в міждержавне законодавство 

[587,с.103]. На даний час Україна у галузі правоохоронної діяльності долучилася до 

таких міждержавних документів. 

Слід зауважити, що всі міжнародні акти створені на основі й для розвитку 

таких загальновизнаних актів міжнародного права, як Загальна декларація прав 

людини від 10 грудня 1948 р., Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 

від 19 грудня 1966 р. Вони є вкрай потрібні для того, щоб нормативно-правове 

забезпечення  функціонування ОВС відповідала міжнародним стандартам 

функціонування правоохоронних органів у реалізації ними права на особисту 

недоторканність громадян.  

За час самостійності України державною владою у напрямку формування 

нормативно-правового забезпечення функціонування ОВС стосовно гарантування 

внутрішньої безпеки країни і людства реалізовано багато старань, але здійснювані 

заходи не сформували оптимальної системи правового забезпечення їх 

функціонування в даній галузі. Необхідно зауважити, що, на жаль, сучасний стан 

нормативно-правової діяльності органів внутрішніх справ стосовно реалізації 

завдань внутрішньої безпеки держави ще не відповідає змісту сучасних нормативно-

правових відносин у сфері державного управління безпекою країни. Тому 
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актуальним залишається втілення в життя повноцінного комплексу заходів, 

спрямованого як на формування системних правових постанов, об’єднаних 

завданнями і цілями для ефективної організації внутрішньої безпеки, так і 

відповідного чіткого визначення правового статусу ОВС. Основою у вирішенні 

цього питання, на нашу думку, повинна стати розроблена ґрунтовна класифікація 

нормативно-правових постанов, які налагоджують роботу ОВС у галузі 

гарантування внутрішньої безпеки держави і суспільства. 

Аналіз основних засад і положень правового забезпечення діяльності органів 

внутрішніх справ у сфері безпеки держави дозволяє зробити висновки про те, що в 

них визначається переважно суть і значення їх діяльності у цій сфері та загальний 

перелік завдань щодо організації внутрішньої безпеки, які вимагають свого 

вирішення. 

Оскільки нормативно-правове забезпечення функціонування органів 

внутрішніх справ у сфері гарантування внутрішньої безпеки країни ще перебуває на 

стадії реформування та становлення, для нього властива велика кількість колізій та 

прогалин. По-перше, прийняття чималої кількості нормативних постанов 

спричинило такий стан, де не усе характеризується взаємоузгодженістю, високою 

ефективністю запланових заходів, спрямованих на встановлення стабільного 

правового порядку та закону. Такий стан, на думку О.Копиленка, виник через 

відсутність розроблених на якісному рівні науково-правових основ законодавчого 

процесу в країні [268]. 

По-друге, на сьогоднішній день внутрішня безпека країни, як один з головних 

суспільних елементів, не отримала повного законодавчого забезпечення. Основною 

причиною такого стану є те, що досі закономірність розроблення законодавчого 

гарантування роботи органів внутрішніх справ в даній галузі не була такою 

доведеною, як на даному етапі державотворення. Ці засади є необхідні для реалізації 

органами внутрішніх справ завдань внутрішньої безпеки, охорони прав і свобод 

особи, які проголошені у постановах міждержавного права та приписах 

національного законодавства. Без гарантованої захищеності самої особи, її 
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теперішнього та майбутнього життя із забезпеченням звичного розвитку людства 

немислимо казати про ефективну роль ОВС.  

По-третє, як слушно наголошують Н. Нижник і В. Алексєєв, законодавство 

України потроху уживається до міжнародних стандартів, все-таки потрібно 

зауважувати, що на даний часвідсутні  взаємини між законотворцем, особами та 

об’єктами щодо його застосування, що не дозволяє чітко користуватися чинним 

законодавством [390].  

Така складна та багатогранна проблема вимагає спеціального законодавчого 

закріплення основ права, якє забезпечує функціонування органів внутрішніх справ, а 

відсутність чітко розробленої парадигми значно ускладнює ефективність їх 

діяльності, яка має базуватися на Конституції України. Це призводить до прийняття 

хибних управлінських рішень або неможливості реалізації вже прийнятих. 

Слід також відзначити, що не всі дослідники вважають за необхідне 

впроваджувати окремі нормативно-правові акти для конкретних видів суспільних 

відносин. Зокрема, В. Мамонов зауважує про відсутність сенсу прийняття законів, 

що стосуються різних питань безпеки [338]. З такою думкою не можна погодитися, 

тому що однією з причин незадовільного стану нормативно-правового забезпечення 

функціонування  ОВС в побудові внутрішньої безпеки України є напружене 

питання, яке не може бути розв’язане існуючими документами.  

Серед нових задач, які ставлять перед МВС України у сфері внутрішньої 

безпеки України, є необхідність переглянути стратегічні напрями їхньої діяльності, 

установити напрямки пошуку сучасних підходів до побудови та здійснення охорони 

громадського порядку і боротьби із правопорушеннями, які б відповідали сучасній 

обстановці та тенденціям її розвитку. А тому необхідно дати оцінку чинним 

законам, положенням, інструкціям, наказам, які забезпечують функціонування 

органів внутрішніх справ на відповідність сучасним вимогам організації безпеки 

країни, і, перш за все, це захист держави та людини і її права, піднесення ОВС як 

головного інституту в правоохоронній діяльності. 

Різні правові форми і методи побудови внутрішньої безпеки країни обумовлють 

потребу у створенні цілісних законодавчих документів стосовно виконання 
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визначеного курсу [319]. Тому, на нашу думку, сьогодні є реальні умови для 

розроблення сучасних документів, які би принципово опиралися на міжнародні 

положення, що визначають основні напрямки діяльності ОВС в галузі внутрішньої 

безпеки країни та людства. У цьому законі повинні фігурувати комплексні та 

основні системоутворюючі фактори, які конкретно будуть визначати нормативно-

правове забезпечення функціонування ОВС у реалізації завдань внутрішньої 

безпеки країни та громадян.  

Своєчасним стало також прийняття Закону України “Про Національну поліцію” 

[168], котрий заповнив прогалини у нормативно-правовому забезпеченні 

функціонування ОВС, зменшив кількість підзаконних актів, надав систематичної 

послідовності та конкретності їх розвитку.  

Важливим є розроблення Кодексу прав і свобод людини, в якому потрібно 

сформулювати положення та функції урядових структур, ОВС, які б забезпечували 

права і свободу особистості, узагальнювали перелік свобод людини та її права, 

гарантовані конституцією. Необхідно зауважити, що для прийняття такого 

законопроекту важливо, аби законодавці прописали його значення, стратегію та 

обрані пріоритети [671].  

Для покращення роботи ОВС стосовно організації внутрішньої безпеки 

держави, суспільства і громадянина необхідно зробити все для закріплення 

основних міжнародних законодавчих правил для боротьби з оргзлочинністю; 

привести національне законодавство у відповідність до міжнародних норм; 

забезпечити правильне та широке використання національно-правових правил, які 

мають відповідати світовим нормам як у самостійній діяльності цих органів, так й у 

взаємовідносинах з органами іноземних країн. 

На нашу думку, виявлені й досліджені проблемні запитання сприятимуть 

удосконаленню нормотворчої функції Верховної Ради, МВС і повинні бути 

використані у розробленні нових законодавчих актів для нормативно-правового 

забезпечення функціонування ОВС у галузі внутрішньої безпеки України. 
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3.2. Спеціальне законодавство як важливий механізм діяльності ОВС щодо 

забезпеченні внутрішньої безпеки держави, суспільства і громадянина 

 

Брокгауз і Ефрон у своєму “Енциклопедичному словнику” наголошують, що 

“безпека особистісна та майнова є фундаментальним задатком людського розвитку” 

[683,с.304]. Це свідчить, що бажання громади проживати в безпеці є рушійною 

силою для розвитку суспільства, внутрішньої та національної безпеки. Необхідно 

зауважити, що злочинність дестабілізує соціально-політичний стан у країні, впливає 

на діяльність та життя людини, що і визначає закономірність гарантування безпеки 

суспільства. Одним із напрямків внутрішньої політики будь-якої держави у будь-

який історичний проміжок часу є протидія злочинності законним шляхом. Як 

зазначає А. Долгова, боротьба з оргзлочинністю – це активна сутичка громадськості 

зі злочинністю, а протидія – недотримання закону [145,c.209]. 

Безпека людини залежить від можливості держави за допомогою нормативно-

правового механізму оберігати свободу та права всіх верств населення, протистояти 

антидемократичним й антисоціальним проявам, від кого вони б не надходили. Для 

цього державне управління діяльністю правоохоронних органів встановлює 

спеціальну правову норму, призначення якої – визначення кола суб’єктів, включно і 

ОВС України, котрі попадають під правову норму законодавства. Відбувається це 

перерахування ознак та якостей, якими органи внутрішніх справ повинні володіти, 

щоб ефективно здійснювати завдання по боротьбі з оргзлочинністю як важливої 

умови гарантування внутрішньої безпеки держави, суспільства і громадянина. 

Обсягом та складністю вирішених завдань ОВС у цій сфері залежить від розуміння 

конкретних небезпек життєдіяльності держави, встановлених на основі об’єктивних 

аналізів. 

Спеціальне законодавство забезпечує нормативно-правові засади діяльності 

ОВС у сфері боротьби з криміналітетом,  яке регулює питання протидії конкретним 

найбільш небезпечним загрозам внутрішньої безпеки України. За Законом “Про 

основи національної безпеки України” [530], такими загрозами є наявні та 

потенційно можливі явища і чинники, що створюють небезпеку: порушення 
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правопорядку (адміністративні порушення), поширення корупції, організованої 

злочинної діяльності, тероризм.  

Нормативно-правовий механізм щодо функціонування ОВС України у сфері 

внутрішньої безпеки країни визначає їх завдання, яке охоплює як боротьбу з 

оргзлочинністю в карно-правовій площині, так і боротьбу стосовно запобігання їй. 

Сукупність встановлених вищими органами влади нормативно-правових якостей, 

які надають ОВС можливість здійснювати діяльність, спрямовану на протидію 

різним видам злочинності у різних сферах суспільних відносин, визначається 

спеціальним законодавством [123].  

Hайбільш унормованими спеціальним законодавством у сфері гарантування 

внутрішньої безпеки держави органами внутрішніх справ є спеціальні 

(правоохоронні) заходи, спрямовані на протидію порушенням правопорядку, які 

здійснюються шляхом застосування передбачених законом заходів до осіб, що їх 

вчинили або готуються до їх вчинення, з дотриманням встановленого законом 

порядку застосування таких заходів. 

Зазначимо, що усвідомлення суспільної небезпеки антигромадських явищ 

обумовлює необхідність боротьби з ними до повного їх усунення з життя суспільства. 

До розробки методів протиборства з оргзлочинністю дотичні багато напрямків 

удосконалення спеціального законодавства щодо забезпечення функціонування ОВС, 

але кожному з них притаманний свій аспект тієї чи іншої проблеми боротьби з 

оргзлочинністю. Одним із важливих напрямів діяльності ОВС у контексті 

внутрішньої безпеки держави, суспільства і громадянина є адміністративно-правовий 

захист встановленого порядку в Україні [416]. 

Цей напрям діяльності складає більше половини основного об'єму роботи ОВС, 

оскільки охорона провопорядку – одна зі галузей адміністративно-політичного 

функціонування країни, яка вирішує багатокомплексні завдання з охорони порядку 

громадян, встановлює правові норми для охорони інтересів країни, громади, 

оберігає недоторканність, честь, гідність, права і свободу громадян, сприяє 

виявленню, припиненню та попередженню правопорушень [8,c.105]. 
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Сутність спеціального законодава щодо функціонування ОВС по боротьбі з 

адміністративними порушеннями, які створюють загрозу для внутрішньої безпеки 

країни, суспільства та громадянина, визначається як цілісна норма права, яка 

забезпечує державно-авторитарний вплив на соціальні взаємовідносини в даній 

галузі, координує діяльність усіх підрозділів ОВС щодо адміністративно-правового 

захисту встановленого правопорядку в Україні. Визначальною основою 

адмінвідповідальності є п. 22 ст. 92 Конституції України, відповідно до законів 

України визначаються основи цивільно-правової відповідальності за  вчинки, котрі 

належать до дисциплінарних або адміністративних порушень та кримінальних 

злочинів.  

Конкретні норми, що визначають засади, які реалізують процес забезпечення 

адмінвідповідальності, припадають на Кодекс України про адмінправопорушення 

[251]. Адже він є центральним  в системи законодавчої бази України про 

адмінвідповідальність та визначає сутність нормативно-правового механізму щодо 

функціонування ОВС, який здійснюється з допомогою норм адміністративного 

права, що спрямовані на гарантування внутрішньої безпеки громадян, захист їх 

свобод і прав, громадської безпеки та боротьбу з правопорушеннями. 

Сфера визначених взаємовідносин, які створюються в ході захисту 

громадського порядку, забезпечується нормативно-правовим механізмом шляхом 

прийняття спеціальних законів, указів Президента України (наприклад, від 17 

вересня 1996 р. “Про комплексну цільову програму боротьби з оргзлочинністю на 

1996-2000 роки”; від 21 липня 1994 р. “Про невідкладні заходи щодо посилення 

боротьби з оргзлочинністю”; від 6 лютого 2003 р. “Про невідкладні заходи щодо 

посилення боротьби із злочинністю”, постанов КМУ, рішень органів місцевої влади 

[294,c.491]. 

Важливим складовим елементом нормативно-правового механізму, що 

визначає обов’язки ОВС у галузі правопорядку, є Статут патрульно-постової служби 

міліції України [49]. У ньому вперше в часи незалежної  України фундаментально 

прописані головні завдання та обов’язки працівників ППС  щодо несення служби з 

охорони правопорядку, боротьби з порушеннями на площах, вулицях та 
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автомагістралях тощо. Комплексно узагальнені та подані з практики посадові 

обов’язки керівництва патрульною службою, визначені обов’язки та права нарядів 

міліції, а також їх дії при надзвичайних обставинах – катастрофах, землетрусах та 

пожежах. Нормативно-правове забезпечення функціонування ОВС щодо 

гарантування громадського поряду як важливої складової внутрішньої безпеки 

країни є адміністративні акти, спрямовані на виконання приписів закону. У цих 

документах відображається значна частина практичної роботи міліції, вирішується 

багато питань, що постають у процесі практичного здійснення й організації захисту 

правопорядку [5]. Працівники міліції, видаючи акти, чинять від імені держави, отже 

дані акти є обов’язковими для виконання особами, тобто адресатам. Гарантування 

виконання актів реалізується не тільки шляхом переконання, а й через державний 

примус. Адміністративними актами міліція має можливість впливати на поведінку 

людей, роботу посадових осіб, підприємств, організацій, підприємницьких структур, 

установ у ході гарантування безпеки та порядку громадян. 

Нормативно-правовий механізм, який визначає зміст діяльності ОВС в галузі 

громадської безпеки та захисту громадського порядку, дає можливість зробити 

акцент на двох основних напрямках діяльності міліції [37]. По-перше, це охорона 

встановленого громадського порядку, здоров’я та життя людей від загрозливих 

посягань, тобто запобігання й унеможливлення злочинності, відвертання 

небезпечних для здоров’я та життя осіб певних наслідків. Зокрема, ЗУ “Про 

адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі” [472] 

визначає, що адміннагляд настає для протидії здійсненню злочинів певними 

особами, що звільнилися з місць позбавлення волі, і з метою виховного впливу на 

них. Превентивний характер також має вилучення вогнепальної зброї у громадян, 

які є порушниками громадського порядку та психічно хворими або зловживають 

спиртними напоями. 

Другий напрямок зафіксовано в нормах законодавства про 

адмінправопорушення [251]. Вони визначають адміністративне стягнення як ступінь 

відповідальності, який застосовується з ціллю виховної роботи з особою, що 

здійснила адмінправопорушення, щодо дотримання законів та запобіганню 
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вчиненню нових порушень як самим порушником, так і іншими особами. Отже, 

нормативно-правовий механізм основне своє призначення щодо адміністративних 

правопорушень визначає як припинення та попередження адмінправопорушень, 

гарантування притягнення винних до адмінвідповідальності. 

Підставами для порушення справи про адмінправопорушення чинне 

законодавство визначає: безпосереднє виявлення уповноваженою особою факту 

здійснення адмінправопорушення; матеріали, отримані з правоохоронних органів, а 

також інших органів державної влади та місцевого самоврядування; повідомлення 

чи заяви фізичних або юридичних осіб, а також повідомлення в засобах масової 

інформації; повідомлення судових органів, прокурорських працівників, установ,  

адміністрації підприємств тощо [6]. 

Одними з основних чинників, що створюють реальну загрозу внутрішній 

безпеці та демократичному розростанню держави, негативно впливають на 

суспільне життя – політику, економіку, державне управління, правову та соціальну 

сфери, моральність, громадську свідомість тощо, є корупція. Необхідно зазначити, 

що з розпадом Радянського Союзу в новоутворених незалежних державах корупція 

не зникла й не могла зникнути, з огляду на об’єктивні причини. Це повною мірою 

стосувалося й України. Тому проблема протидії корупції потребувала особливої і 

постійної уваги з боку державних органів влади. Ефективність механізму протидії 

корупції залежить від наявності продуманого, системного антикорупційного 

законодавства, створення загальної системи держконтролю за здійсненням 

антикорупційного законодавства; приведення законодавчої бази України у 

відповідність до міжнародних нормативно-правових актів; активізації участі 

України в розбудові міжнародної співпраці в галузі протидії корупції [560,с.72]. 

На сьогоднішній день в Україні прийнято велику кількість законодавчих 

актів щодо запобігання боротьбі з корупцією, адже акти, що були прийняті раніше, 

втратили свою чинність. Першим до найбільш значущих слід віднести ЗУ від 5 

жовтня 1995 р. “Про боротьбу з корупцією”. Програма, що започаткувала 

комплексність загальнодержавної протидії корупції, є “Національна програма 

боротьби з корупцією” від 10 квітня 1997 р., затверджена Указом Президента 
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України. Але слід зазначити, що запропоновані дії не були систематизовані, не 

визначали одна одну – врешті, мали фрагментарний характер реакції щодо 

криміногенної ситуації в державі.  

Проаналізований досвід попередніх років дав можливість виявити головні 

помилки, що були допущені в минулому щодо здійснення механізму протидії 

корупції та виробити довгострокову програму протидії даному негативному явищу, 

що була затверджена 24 квітня 1998 року Указом Президента України [263]. 

Концепція була розрахована на 1998–2005 роки і, без перебільшення, могла 

відіграти роль не як законодавчий акт, котрий визначає стратегію протидії корупції 

на 7 років, а як перший єдиний вияв антикорупційної політики держави. У ній 

обгрунтовувалось точка зору щодо необхідностіі створення загальнодержавної 

протидії корупції. У Концепції на державному рівні вперше було встановлено, що 

відсутність значного зменшення корупційних діянь було наслідком: 

– відсутності ціленаправленості у роботі щодо їх нейтралізації й обмеження; 

– невиявлення всіх суспільних передумов корупції; 

– фактичної неспівпраці багатьох органів державної влади у боротьбі з 

корупцією;  

– неконструктивності стратегії запобігання та протидії корупції навіть на 

концептуальному рівні; 

– порушення принципу розподілу відповідальності та функцій; 

–відсутності системності й відповідної вимогливості, необхідного 

інформаційного забезпечення. 

Було встановлено, що для функціонування правоохоронних органів щодо 

запобігання корупційним діям, їх вияву та розкриття не вистачає науково-

методичного забезпечення, що в результаті витрачається багато зусиль на 

реагування на окремі корупційні прояви, а не на усунення умов і причин, які їм 

сприяють. У Концепції наголошувалось, що важливим завданням правоохоронних 

органів, ОВС у галузі боротьби з корупцією є виявлення та боротьба з її 

суспільними передмовами і результатами, викриття корупційних дій, неухильна 

відповідальність осіб, винних у їх вчиненні. 
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На подальше вдосконалення діяльності ОВС у боротьбі з проявами корупції 

були спрямовані укази Президента України: від 19 липня 2001 р.“Про додаткові 

заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом”, від 

18 листопада 2005 р. “Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та 

протидії корупції”. У санкціонованому розпорядженні КМУ від 8 грудня 2009 р. 

“Засадах антикорупційної політики” , антикорупційна політика була визначена як 

система правових, організаційних, економічних, виховних, освітніх та інших 

заходів, які спрямовані на створення комплексу запобігань та протидій корупції та 

усунення виникнення її причин [547].  

Відчутний вплив на розробку нормативно-правового механізму, що визначає 

нормативну основу боротьби з корупцією в Україні, безумовно, має й міжнародна 

документація з даного питання. Серед таких документів не зайве відзначити 

Декларацію ООН від 20 листопада 1996 р. щодо боротьби з хабарництвом і 

корупцією в міжнародних комерційних операціях, Конвенцію ООН від 31 жовтня 

2003 р. проти корупції та ін. [594]. Проте певні положення законів, які перенесено з 

міжнародних документів, не були адаптовані належним чином до законодавства 

України. Конституційний Суд України 6 жовтня 2010 р., розглянувши окремі 

положення антикорупційних законів щодо конституційності, встановив їх 

невідповідність Конституції України. Зокрема, він визнав певні положення ЗУ “Про 

засади запобігання та протидії корупції” неконституційними [579]. 

Незважаючи на велику кількість законів, постанов, указів Президента України, 

що були прийняті, беззаперечно можна твердити, що в Україні не створено 

ефективного механізму протидії корупції. Це засвідчує рівень боротьби з корупцією 

в нашій країні. В  результаті вжитих практичних заходів ОВС упродовж 2013 року 

до суду направлено кримінальні провадження за вчинення 1754 правопорушень з 

ознаками кримінальної корупції, 794 – одержання неправомірної вигоди, 321 – 

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем, 143 – зловживання владою або становищем, 15 – перевищення влади 

або службових повноважень, 39 – службове підроблення. До відповідальності за 

скоєння цих правопорушень притягнуто 1228 осіб, у тому числі 666 – за одержання 
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неправомірної вигоди (або 51,7 %), серед яких державних службовців – 184 (142 – за 

одержання неправомірної вигоди), інших службових осіб держадміністрацій – 46 (34 

– за одержання неправомірної вигоди), місцевих депутатів – 14 (10 – за одержання 

неправомірної вигоди), посадових осіб місцевого самоврядування – 128 (81 – за 

одержання неправомірної вигоди), професійних суддів – 7 (усі за одержання 

неправомірної вигоди), працівників податкової служби – 15, митної служби – 4, 

прикордонної служби – 1, кримінально-виконавчої служби – 19, співробітників 

органів внутрішніх справ –124, працівників цивільного захисту –17, 

військовослужбовців –7, посадовців інших державних органів –144 [364]. З цього 

приводу В. Коваленко зазначав, що масштаби корумпованості та криміналізації 

української влади мають тенденцію до сталого зростання, доходячи до критичної 

межі, після якої – розпад, втрата державних інститутів і припинення демократії в 

державі [237,с.4, 240]. 

Не випадково Україну вважають в Європі найкорумпованішою країною. За  

даними Міжнародної некомерційної організації Transparency International, що 

здійснює війну з корупцією у всьому світі, Україна в “Індексі сприйняття корупції” за 

2011 р. посіла 152-ге місце із 182, розділивши його з Таджикистаном і опинившись на 

рівні переважно африканських країн. У рейтингу, в якому рівень корупції оцінюють 

за шкалою від 0 до 10 балів, де 0 показує абсолютну корумпованість країни, 10 є 

фактична відсутність корупції, Україна одержала 2,3 бала, погіршивши свій 

минулорічний результат, що становив 2,4 бала [656].  

На необхідності радикального подолання корупції було акцентовано увагу в 

Коаліційній угоді Верховної Ради України восьмого скликання 2014 року в ІІІ 

розділі “Оновлення влади та антикорупційна реформа”. Зокрема, було 

задекларовано, що створення такого органу влади, як Національне антикорупційне 

бюро дасть можливість очистити державний сектор від корупційних схем. Адже на 

сьогодні корупція є прямою загрозою конституційним свободам і правам 

громадянина [75]. Тому знищування певних корупційних схем і першочергове 

прийняття антикорупційних законів мало стати категоричною вимогою.  
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Згідно з дорученням Президента України міністром юстиції, виконавчим 

секретарем Національного антикорупційного комітету України було налагоджено 

співпрацю для вдосконалення антикорупційних законів. Також до даного процесу 

були залучені владні органи (органи прокуратури, міністерства, парламентські 

комітети), вчені, представники громадських організацій. Було враховано 

міжнародний досвід і пропозиції світових провідних організацій. Опрацьовано 

Національним антикорупційним комітетом зміни та розглянуті представниками 

Групи країн проти корупції Ради Європи (GRECO), що згідно з Планом дій Україна 

– ЄС інспектує виконання Україною взятих на себе зобов’язань. Згідно з 

результатами, експерти висловили позитивну оцінку щодо змін, які були 

запропоновані. 

21 жовтня 2011 р. Президент України своїм указом ухвалив “Національну 

антикорупційну стратегію на 2011–2015 роки” [523], мета якої – скорочення рівня 

корупції в державі завдяки знешкодженню передумов для її появи через 

упровадження попереджувальних дій, встановлення режиму законності та 

пропагування в соціумі негативного, нетерпимого ставлення до корупції як 

небезпечного явища в країні. Спільними зусиллями громадських і державних 

структур, з допомогою міжнародних організацій, 28 листопада 2011 р. згідно з 

постановою КМУ була затверджена “Державна програма щодо запобігання і 

протидії корупції на 2011–2015 роки” [126]. Прийняття цих нормативно-правових 

документів мало сприяти удосконаленню нормативно-правового механізму протидії 

корупції на всіх рівнях функціонування державних органів влади та місцевого 

самоврядування; гарантуванню прозорості та інформованості населення про 

становище щодо виконання дій із запобігання та боротьби з корупцією; 

удосконаленню взаємозв’язку громадських об’єднань з державними органами влади 

та місцевого самоврядування для вироблення та здійснення антикорупційної 

політики, сприяння антикорупційним заходам держави, суспільством в цілому. 

Особливе значення для підвищення  якості нормативно-правового механізму 

щодо функціонування ОВС у боротьбі з корупцією, яка є суттєвою небезпекою для 

України, виступає новий Кримінально-процесуальний кодекс України, прийнятий 
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13 квітня 2012 р. [278]. Він визначає, які саме дії ввважаються корупційними 

злочинами та як будуть визначатися покарання, що застосовуватимуться до людей, 

які їх учинили, і в яких межах. Кодекс містить розділи, що мають допомогти в 

роботі органам правопорядку, і зокрема ОВС, на сучасному високому рівні 

гарантувати права людини та створити належні умови для покращення боротьби зі 

злочинністю у контексті національної безпеки держави. 

ВРУ, відповідно до нинішнього Кримінально-процесуального кодексу 

України, були прийняті Закони – “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо приведення національного законодавства у відповідність із 

стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією” від 18 квітня 2013 

р. і “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації 

державної антикорупційної політики” від 16 травня 2013 р. 

Особливе значення для покращення якості правового механізму, який 

визначає засади функціонування ОВС у боротьбі з корупцією, повинна стати  

експертиза законопроектів, які вносяться до ВРУ. Це дасть можливість запобігти 

корупційним проявам або лобістським намаганням, які реалізуються через 

прийняття законів. Важливо, щоб закони приймались як зміни до існуючих законів 

після тривалого їх обговорення у Верховній Раді. Це значною мірою повинно 

сприяти стабільному гарантуванню внутрішньої безпеки держави, захисту інтересів 

суспільства та громадянина.  

Особливу загрозу для суспільства становить організована злочинність. Згідно 

зі статтею 1 Рамкової Конвенції ООН проти оргзлочинності від 21 липня 1997 р. 

[566], термін “організована злочинність” має таке значення: групова дія трьох і 

більше осіб, що формується ієрархічними взаємозв'язками або індивідуальними 

стосунками і для якої важливою особливістю є стійкість і системність. У ЗУ “Про 

організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” 

оргзлочинність відзначається як сукупність злочинів, що здійснюються у зв’язку зі 

становленням і дією оргзлочинних угруповань. 

Оргзлочинність являє собою суспільно загрозливе явище, що об’єднує всі 

злочини, вчинені оргзлочинними групуваннями. Вона входить у загальну 
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злочинність (її особливий вид), що суміщає найнебезпечніші прояви умисних 

злочиннів: корисливий, насильницький, корупційний, економічний. Її особливою 

рисою є організований характер. Оргзлочинність в Україні з'явилася та набирала 

обертів на основі зростання злочинності загалом, монополізації та концентрації  

різновидів кримінальної діяльності. Її розвиток був взаємопов’язаний з рухом 

загальної злочинності та з послабленням контролю з боку держави.  

На даний час організована злочинність розцінюється як реальна загроза 

національній безпеці у зв’язку з всеохоплюючим характером ії впливу на різні 

сфери суспільного життя. За попередні роки, після юридичного визнання існування 

в Україні оргзлочинності, що становить загрозу державі, було зроблено чимало в 

напрямку розкриття її змісту, суті тощо. [296]. Опрацювання та вживання заходів 

боротьби з оргзлочинністю стало невід’ємною частиною нормативно-правового 

механізму діяльності державних органів управління. Вжиття ефективних, 

комплексних заходів для боротьби з цим злом є загальнонаціональною справою, яка 

вимагає системно і послідовно забезпечувати нормативно-правову базу діяльності 

ОВС у цьому напрямку. 

Необхідно зазначити, що активність організованої злочинності завдає чималих 

збитків суспільству та державі. Тому це зумовлює необхідність розробки і 

прийняття законодавчих актів, що направляють роботу ОВС у питаннях боротьби з 

оргзлочинністю як важливу умову гарантування національної безпеки і побудови на 

урядовому рівні адекватної та ефективної структури її попередження. Практика 

державного управління у галузі боротьби з оргзлочинністю дає можливість 

визначити нормативно-правові механізми протидії оргзлочинності, що мають 

включати: 

1) розроблення концепції стратегії й тактики боротьби з оргзлочинністю; 

2) ефективну законодавчу базу в галузі боротьби з оргзлочинністю; 

3) визначення державних органів, функціями яких є боротьба; координація в 

галузі боротьби з оргзлочинністю;  

4) мету, методи, завдання та методики, засоби, інструментарій виконання 

протидії [10,с.185]. 
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Підрозділи ОВС, що реалізують боротьбу з даним видом злочинів, мають 

чітко дотримуватись норм, визначених законодавчими актами.  

Функціонально організована злочинність проявляється у різних формах 

організованої злочинної діяльності [160]. Провідними різновидами протиправної дії 

оргзлочинних угруповань на даний час є: 

– виконання різних махінацій у банківській і кредитно-фінансовій системах; 

– масові розкрадання продукції, сировини, коштів, обладнання та іншого 

майна державних підприємств; 

– використання комерційних структур з метою отримання пільгових 

кредитів, “перекачування” на рахунки іноземних держав валютних коштів, безмитне 

вивезення за кордон стратегічної сировини за демпінговими цінами тощо; 

– придбання за заниженою ціною об’єктів комунальної та державної 

власності, які приватизуються; 

– підкуп держслужбовців різних рангів для позитивного вирішення питань, 

які пов’язані з протиправною діяльністю;  

– контрабандне вивезення за межі України гостродефіцитних товарів, 

обладнання, сировини; 

– наркобізнес ( торгівля наркотиками); 

– торгівля людьми, експлуатація проституції, незаконна міграція; 

– вимагання і вбивства “на замовлення”; 

– відмивання коштів, які здобуті злочинним шляхом, за допомогою їх 

легалізації; входження в галузь легального підприємництва (інвестування в 

будівництво, нерухомість, сільськогосподарські підприємства), міжнародну 

фінансову систему. 

Такий стан речей обумовлює необхідність удосконалення нормативно-

правового механізму боротьби з оргзлочинністю шляхом створення системи 

cпеціального законодавства. До законодавчих актів, що встановлюють шляхи 

вирішення цієї проблеми, насамперед належить ЗУ “Про організаційно-правові 

основи боротьби з організованою злочинністю” та належні норми законів України 

“Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про боротьбу з корупцією”, “Про 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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міліцію” [520],  та інші законодавчі акти, міжнародно-правові угоди, де учасником 

виступає Україна [296]. 

Значне занепокоєння сьогодні в Україні викликає динаміка засудження за 

вчинення всіх видів злочинів у складі груп організованих або злочинних організацій. 

Статистика свідчить, що лише в 2014 році правоохоронцями виявлено 32 

організованих злочинних групи з корумпованими зв’язками, з яких 14 діяли в 

органах влади та управління (при цьому було припинено злочинну діяльність 18 

організованих груп у бюджетній сфері), то в 2015 році виявлено лише 11 

організованих груп з ознаками корупції (що на 65,6%, або майже тричі менше), з 

яких лише 4 (тобто на 71,4%, або майже в чотири рази менше) в органах влади і 

управління, а також припинено злочинну діяльність 6 ОЗГ в бюджетній сфері, що на 

66,6% менше ніж в попередньому [29]. 

Зважаючи на те, що сьогочасне злочинницьке середовище має стійку 

тенденцію до вдосконалення злочинницької кваліфікації, професіоналізму, 

внутрішньої організованості, технічного забезпечення тощо, важливим для 

гарантування прав та законних інтересів людини, держави та суспільства від 

посягань оргзлочинності є розроблення нових заходів протидії, тотожних формам, 

проявам і методам реалізації злочинницької діяльності даних угруповань. 

Першочерговими є такі заходи:  

– удосконалення законодавства в галузі боротьби з оргзлочинністю та 

виконання реформи органів кримінальної юстиції, ціллю якої є встановлення в 

Україні структури кримінальної юстиції та органів правопорядку, що діють на 

основі верховенства права, адекватно до європейських стандартів і забезпечує 

дотримання прав індивіда й фундаментальних свобод та є спроможною на ранніх 

стадіях виконувати профілактичні заходи щодо проявів оргзлочинності, розкривати 

та документувати оперативно-розшуковими способами її прояви, якісно 

реалізовувати розгляд кримінальних справ; 

– вдосконалення всіх інститутів господарського, цивільного, трудового 

законодавства, адміністративного, законодавства про державну службу, 

встановлення відповідальності за неправомірні рішення державних органів влади та 
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їхніх службовців, декларування та контролю за активами та видатками посадових 

осіб, їх близьких осіб і т. ін. [440]. 

Основні напрямки державної політики та законодавчі засади боротьби з 

оргзлочинністю, що є важливою загрозою для безпеки держави, визначив ЗУ від 30 

червня 1993 р. “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю”. У ст. 5 закону було визначено роль підрозділів ОВС, які реалізують 

боротьбу з оргзлочинністю. Головними складовими нормативно-правового 

механізму боротьби з оргзлочинністю законом встановлені: виявлення та 

нейтралізація або усунення негативних суспільних явищ і процесів, які генерують 

організовану злочинність та абсорбуються нею; створення правової основи, 

матеріально-технічних та інших умов боротьби з оргзлочинністю, організація 

міжнародної співпраці у даній галузі; відвернення виникнення оргзлочинних 

угруповань; запобігання завданню шкоди громадянину, державі, суспільству; вияву, 

розслідування, запобігання та припинення правопорушень, здійснюваних 

учасниками організованих злочинницьких угруповань, притягнення винних до 

відповідальності; профілактика встановлення корумпованих зв’язків з державними 

службовцями, втягування їх у злочинницьку діяльність; гарантування відшкодувань 

заподіяної шкоди юридичним і фізичним особам та державі; відвертання легалізації 

фінансів, які здобуті злочинницьким шляхом; протидія використанню учасниками 

оргзлочинних угруповань у власних інтересах громадських об’єднань і ЗМІ. 

З огляду на важливість нормативно-правового механізму у боротьбі з 

оргзлочинності, з метою комплексного вирішення завдань щодо гарантування 

внутрішньої безпеки країни були розроблені на регіональному та 

загальнодержавному рівнях певні комплексні цільові програми, що є складовими 

спеціального законодавства у цій сфері. Однією з перших таких програм є 

“Комплексна цільова програма боротьби зі злочинністю на 1996–2000 роки”, 

затверджена Указом Президента України від 17 вересня 1996 р. Дана програма, 

посилаючись на Конституцію України, в якій закріплено економічну та соціально-

правову політику держави, фундаментальним стратегічним завданням 

встановлювала удосконалення практичної діяльності певних органів у зміцненні 
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законності та правопорядку, налагодження систематичності щодо профілактики 

правопорушень і наступ на організовану злочинність. Першочерговим у даній 

діяльності визначалися опрацювання правової бази щодо протидії оргзлочинності, 

захист економічних, політичних, соціальних та інших галузей діяльності держави, 

протидія злочинницьким проявам, усунення умов і причин, які їм сприяють. 

28 грудня 1999 р. рішенням колегії МВС України була затверджена “Програма 

діяльності органів внутрішніх справ щодо поліпшення правопорядку в Україні на 

початку третього тисячоліття” [506], в якій значна увага ОВС була звернута на 

протидію організованій злочинності. Подальші перспективи, метою яких є 

забезпечення надійного захисту держави та суспільства від посягань організованої 

злочинності, були встановлені у рішенні колегії МВС України “Про підсумки 

роботи органів внутрішніх справ за 2000 рік та завдання відповідно до вимог 

Президента України, Кабінету Міністрів України щодо поліпшення боротьби зі 

злочинністю та посилення охорони громадського порядку” від 18 грудня 2000 р.  

[533], яке констатувало той факт, що заходи, прийняті ОВС із оздоровлення 

кримінальної обстановки, ще не набули реальної ваги, у зв’язку з чим залишається 

гострою проблема боротьби з оргзлочинністю. 

Міністерство внутрішніх справ разом з Генеральною Прокуратурою в березні 

2000 р. спрямували в органи, які їм підпорядковуються, спільні рекомендації “Про 

практику визначення ознак організованих злочинних груп”. У них відмічалось, що 

брак єдиних критеріїв у механізмі оцінювання та виразних законодавчих дефініцій у 

галузі боротьби з оргзлочинністю та наявна статистична звітність приводить до 

ганебної практики погоні за кількісними показниками, без урахування якісної 

сторони боротьби зі злочинницькими групами [167,c.286].  

20 грудня 2006 р. згідно з постановою КМУ № 1767 була затверджена 

“Комплексна програма профілактики правопорушень на 2007–2009 рр.”. 

Рекомендовані цією програмою заходи мали бути спрямовані на удосконалення 

механізму профілактики правових порушень та підняття ефективності оперативно-

розшукових заходів у галузі протидії оргзлочинності. Вони передбачали низку 

відповідних дій стосовно різних видів організованої злочинницької діяльності, а 
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також, що особливо заслуговувало схвалення (чим вони відрізнялися від інших 

заходів), – це виявлення конкретних причин, умов, інших обставин, які сприяють 

різним проявам організованої злочинності. 

21 жовтня 2011 р. Указом Президента України була ухвалена “Концепція 

державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю” [514], в якій 

визначено низку заходів, спрямованих на зменшення проявів організованої 

злочинності, зміцнення суспільної та політичної сталості в державі, зростання 

довіри інститутів громадянського суспільства до органів державної влади, 

підвищення рівня захищеності людей від злочинницьких посягань. Зазначена 

Концепція передбачала реалізацію цих заходів протягом 2011–2017 років. Указ 

Президента, яким цю Концепцію затверджено, визначив завдання КМУ розробити 

та ухвалити план заходів для її виконання. Такий план був затверджений 

розпорядженням КМУ від 25 січня 2012 р. 

Необхідно зазначити, що важливу роль у нормативно-правовому механізмі 

функціонування ОВС щодо запобігання організованій злочинності мають відіграти 

норми нового Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України. 

Загальнопревентивна функція цих кодексів для ОВС полягає в тому, щоб під 

загрозою покарання змусити членів суспільства утримуватися від вчинення злочинів 

і в такий спосіб сприяти їх запобіганню. Це дає можливість здійснювати 

цілеспрямовану кримінолого-профілактичну політику як складову гарантування 

національної безпеки та проведення її у строгих рамках закону.  

У загальній системі спеціального законодавства з питань боротьби з 

оргзлочинністю велике значення мають ратифіковані Україною міжнародні 

договори, резолюції ООН. Це, зокрема, Декларація ООН про злочинність та 

громадську безпеку від 12 грудня 1996 р., Конвенція ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності від 15 листопада 2000 р. та ряд інших документів 

[169;185].  

Відповідно до різних проявів організованої злочинності в Україні 

розробляються відповідні нормативно-правові акти, які врегульовують функцію 

органів правопорядку, і зокрема ОВС, у боротьбі з конкретними видами цієї 
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злочинності. Особливу небезпеку для держави і суспільства становила організована 

злочинність в економічній сфері. Найбільше вона виявляється серед злочинів проти 

власності. Погіршились в 2014 році показники виявлення та розкриття злочинів у 

сфері господарської діяльності (7631 виявлено, розкрито 2380, до суду з 

обвинувальними актами направлено лише 1958). Зокрема, у структурі кримінальних 

правопорушень у цій сфері ситуація теж погіршилася. Так,  всього було викрито 221 

(проти 296 в 2014 р.) факт легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, 1748 (проти 1889 у 2014 р.) фактів ухилення від сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів), майже втричі менше – 133 (проти 347 у 2014 році) 

шахрайств з фінансовими ресурсами та всього 24 (проти 34 в 2014 р.) – нецільового 

використання бюджетних коштів [29]. 

Діяльність організованої злочинності в економічній сфері, маючи корупційне 

підживлення, реально загрожує безпеці України, впливає практично на всі галузі 

громадського життя – соціальну, правову, політичну і т. ін. Урахування та 

попередження причин, які посилюють економічну небезпеку, повинно стати 

найважливішим елементом механізму боротьби з оргзлочинністю. Для цього, 

насамперед, слід: 

– врегулювати незбалансовану структуру економіки країни; 

– ліквідувати надмірну монополізацію промисловості, каналів збуту та руху 

товарів, забезпечити реальну конкуренцію між вітчизняними товаровиробниками; 

– усунити наявні суттєви недоліки у реалізації фінансово-бюджетної системи, 

реформувати податкову систему з метою забезпечення як економічних інтересів 

вітчизняних товаровиробників, так і повного надходження фінансових ресурсів до 

дохідної частини місцевих і державного бюджетів, посилити належний контроль з 

боку державних органів за ефективним і цільовим вживанням бюджетних 

асигнувань; 

– усунити прогалини банківсько-кредитної та грошової систем; 

– завершити розроблення законодавчої бази економічного спрямування, 

зняти неврегульовані питання управління державним сектором економіки; 
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– покращити рівень ефективності державного управління процесами 

приватизації, унеможливити істотні зловживання у даній галузі; 

– ліквідувати загальну криміналізацію економічних відносин: 

корумпованість у галузі економічної діяльності, поширення організованої 

економічної злочинності; 

– усунути монополістичне, кланово-олігархічне управління життєво 

важливими забезпечуючими сферами економіки [564,c.276]. 

Помітною є роль організованої злочинності у функціонуванні тіньової 

економіки, яка значною мірою спричинюється неналежним державним управлінням 

у даній сфері та неналежним виконанням суб’єктами владних повноважень, 

покладених на них обов’язків, а в багатьох випадках – протиправним перевищенням 

ними своїх повноважень. Згідно з даними Міністерства економіки, розмір тіньового 

обігу лише за 2007 рік становив 180 млрд. грн. Ступінь тінізації становив 27 %. 80% 

товарів загального вжитку надходили до України контрабандним шляхом за 

тіньовими схемами. За незалежними експертними оцінками, приблизно 91% 

підприємств, які приватизовані, працювали під наглядом олігархічно -кримінальних 

кланів [190,с.108], а частка прибутку з тіньової економіки, що неформально 

перераховувалася представникам корумпованих структур, могла сягати 50 % [410].  

Значну загрозу для національній економіці України становить і так зване 

“рейдерство” – незаконне захоплення об’єктів власності та незаконне набуття права 

власності на них з ознаками злочинів. За оцінками експертів, в Україні діяло до 52 

професіональних рейдерських груп. У рік на рейдерство припадає від 2 до 3 млрд $ 

[190,с.109]. Згідно з метою боротьби з цими проявами організованої злочинності 

Постановою КМУ від 21 лютого 2007 р. була створена Міжвідомча комісія з питань 

протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств.  

Підвищенню ефективності механізму боротьби правоохоронних органів, ОВС 

з оргзлочинністю має сприяти посилення діяльності цих органів щодо ліквідації 

проявів сучасної контрабанди. Якщо ще два десятки років тому звичним об'єктом 

контрабанди були товари споживчого характеру, що ввозилися в Україну, то на 

сьогодні переважають операції з незаконного вивезення коштовностей, валюти, 
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антикваріату, військової техніки, зброї, рідкоземельних і кольорових матеріалів, 

нафтопродуктів і нафти, вугілля, газу, лісу, прокату, незаконних мігрантів для їх 

подальшого продажу в рабство. За статистикою МВС України, лише у 2005 р. було 

встановлено 1090 фактів протизаконного вивезення товару на суму 165 млн. грн. 

Згідно з матеріалами ОВС України порушено 163 кримінальних справи, які 

пов’язані з протизаконним переміщенням товарів, 76 із яких – контрабанда. У 2007 

р. було встановлено 3199 правових порушень, які пов’язані з ввезенням в Україну 

товару на суму більше 55 млн. грн. [441,с.18].  

Зазначимо, що без економічної безпеки країни неможливо гарантувати всі 

інші сфери безпеки і безпеку держави в цілому. До недоліків правового 

забезпечення розвитку економіки, що сприятимуть росту економічної злочинності, 

слід віднести: 

– неузгодженість діючих законодавчих актів із економічно-соціальними 

рішеннями та стабільне відставання правового регулювання від принципів 

економічного розвитку;  

– велику кількість прогалин у правовому законодавстві; 

– низьку ефективність змісту законодавчих актів і, відповідно, їх якість; 

– суперечливість правових норм; 

– відсутність механізмів дії законодавчих актів, які приймаються, тощо 

[583,с.10]. 

Як справедливо зазначав М. Корнієнко, ефективність протидії проявам 

оргзлочинності, тінізації економіки та запобігання певним негативним фактам, які 

пов’язані із цим в економіці країни, без проведення комплексного системного 

аналізу, без наполегливої та постійної й ціленаправленої політики в даному керунку 

і без об’єднання всіх зусиль державних органів та установ, їх постійна взаємодія 

нереальна [272,с.4]. У свою чергу додамо, що для ефективного вирішення питань 

боротьби з оргзлочинністю в економічній сфері потрібно розробити і прийняти 

Державну концепцію національної економічної безпеки як складову частину Основ 

національної безпеки України. 
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Одним із загрозливих видів оргзлочинності, поруч із перерахованими, 

виступає незаконний обіг наркотичних засобів (наркобізнес), у якого є тенденція до 

зростання. Він загрожує безпеці не лише України, а й світу загалом, адже йому 

властиві професіоналізм, транснаціональний характер, наявність власної 

контррозвідки та розвідки, висока технічна оснащеність злочинних угруповань, 

володіння новітніми методами й формами протидії судовим і правоохоронним 

органам.  

Як засвідчує досвід роботи органів правопорядку, злочинницькі формування 

досягли виняткового успіху в наркобізнесі, адже ринок наркотиків є найбільш 

прибутковий з усіх припустимих сфер даного бізнесу [628]. Відповідно до 

статистичних даних, в Україні у 2010 році було зафіксовано 56878 злочинів у галузі 

незаконного обігу наркотичних засобів. Кількість злочинів, які були розкриті, зросла 

на 43 %. При зростанні викриття наркозлочинів кількість тяжких збільшилася на 

11,4 % та особливо тяжких – на 22,9 %, злочинів, що пов’язані зі збутом наркотиків, 

– на 22,8 % [563,с.70-71]. 

Важливою складовою протидії наркокорупції, так само як і всім іншим 

складовим системи наркобізнесу, є впровадження в Україні спеціального 

законодавства щодо запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, 

у тому числі і від цієї протиправної діяльності. При його розробці керувались 

міжнародним досвідом політики у сфері боротьби з наркотиками, що визначається 

конвенцією ООН та стосується контролю щодо наркотиків. Це – 1961 р. Єдина 

конвенція про наркотичні засоби (з поправками, що були внесені до Протоколу 1972 

р.), 1971 р. Конвенція ООН про психотропні речовини, 1988 р. Конвенція ООН про 

боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин та 

інші документи ООН, угоди між державами про співробітництво у зазначених 

сферах [598].  

Проаналізувавши міжнародні правові норми, можна засвідчити, що відбулося 

встановлення міжнародним співтовариством значно жорсткіших заходів для 

подолання наркотизму – від запровадження міжнародного контролю за правомірним 

розподілом і використанням наркотичних засобів до сталого контролю за їх 
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незаконним обігом і “відмиванням” коштів, які отримані від незаконного обігу 

психотропних речовин і наркотичних засобів. Ще на початку 90-х років Україна 

здійснила ратифікацію міжнародних угод і зазначених вище конвенцій. 

Сутність нормативно-правового механізму функціонування органів 

правопорядку у боротьбі з наркобізнесом визначає Конституція України [260], в якій 

зазначено, що держава має піклуватися про здоров’я народу та оберігати його від 

певних негативних факторів, які пов’язані з наркоманією. Крім того, реалізації 

даного механізму сприяє впроваджена низка законів України, розпоряджень і 

постанов КМУ, а саме: закони України “Про заходи протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними” 

1995 р., “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

і прекурсорів” 1999 р., постанови КМУ “Про затвердження Положення про порядок 

здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів” 1996 р., “Про затвердження Порядку видачі сертифікатів на ввезення в 

Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів” 1997 р., “Про порядок здійснення контролю за обігом наркотичних та 

психотропних лікарських засобів” 2003.р. 

Зважаючи на тенденцію щодо поширення впливу наркобізнесу в Україні, 

розпорядженням КМУ була ухвалена “Концепція реалізації державної політики у 

сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів на 2011–2015 роки” від 13 вересня 2010 р., було затверджено “План 

заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії 

поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів на 2011–2015 роки” 22 листопада 2010 р. 

[433], фундаментальною метою є продовження розробки і виконання на державному 

рівні заходів для протидії поширенню наркоманії та злочинів, пов'язаних з 

протизаконним обігом наркотичних засобів, прекурсорів і психотропних речовин, 

виконання Україною певних зобов’язань перед світовим співтовариством. 

Для підвищення ефективності нормативно-правового механізму 

функціонування правоохоронних органів, ОВС щодо вияву контрабанди наркотиків, 



178 

унеможливлення зрощення зі світовим наркобізнесом, недопущення корупційних 

зв’язків, важливо: 

– посилити контроль щодо торгівлі хімічними речовинами, обладнанням, що 

використовуються в ході виробництва наркотиків; 

– розробити комплекс заходів органів правопорядку на всіх ланках 

протизаконних поставок наркотиків: від запобігання ввезенню через митницю до 

конкретних споживачів; від вирощування, виготовлення наркотиків до їх 

протизаконного розповсюдження; 

– виявляти явища незаконного обігу наркотиків на основі певного досвіду 

роботи органів правопорядку, виявляти способи приховування наркотиків, 

застосування нових технологій доступу до потрібної інформації; 

– організувати системне накопичення інформації про всі сегменти ринку 

лікарських препаратів, які містять наркотики, вияв нових препаратів, які 

використовуються як наркотичні засоби; 

– забезпечити внесення вчасних змін до законодавства України; 

– забезпечити розвиток співпраці між органами правопорядку, фармації, 

закладами охорони здоров’я, промисловістю для запобігання витоку прекурсорів у 

протизаконний обіг [647]. 

Значного поширення в Україні за останній час набула торгівля людьми і 

найбільше – дітьми та жінками (громадянами України), що становлять легку наживу 

для оргзлочинності. Цей бізнес має транснаціональний характер і стрімкими 

темпами розвивається, переважають добре організовані злочинницькі синдикати, а 

отримані прибутки йдуть на фінансування інших видів організованої злочинницької 

діяльності. Специфічною особливістю даного виду кримінального бізнесу є те, що 

на одних і тих самих людях, що є предметом торгівлі і яких можна залучати до 

торгового обігу неодноразово, можна отримувати багаторазові прибутки. Згідно з 

даними експертів ООН, після торгівлі зброєю та наркотиками, торгівля людьми 

займає третє місце й оцінюється у рамках 13–20 млрд. дол. на рік у світовому 

рейтингу надприбутків злочинницького бізнесу [440].  
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Виходячи з соціальної небезпеки даного виду злочинів, постановою КМУ від 

25 вересня 1999 р. була прийнята “Програма запобігання торгівлі жінками та 

дітьми”, а 5 червня 2002 р. затверджена “Комплексна програма протидії торгівлі 

людьми на 2002–2005 роки”. На пленарному засіданні Парламентської асамблеї 

ОБСЄ 16 липня 2003 р. була прийнята резолюція, що закликала уряди всіх країн 

гарантувати фінансування інститутів боротьби з незаконною торгівлею людьми в 

їхньому національному законодавстві [368]. Відповідно до неї, постановою КМУ вiд 

7 березня 2007 р. була затверджена “Державна програма протидії торгівлі людьми 

на період до 2010 року”. 

У жовтні 2010 р. було прийнято ЗУ “Про ратифікацію Конвенції Ради Європи 

щодо протидії торгівлі людьми” [541]. Цілями конвенції було визначено: захист 

прав людини щодо торгівлі людьми, розроблення абсолютної структури 

захищеності жертв і свідків та гарантування ефективного слідства; унеможливлення 

торгівлі людьми та боротьба з нею з паралельним забезпеченням гендерної рівності; 

сприяння світовій співпраці в боротьбі з торгівлею громадянами. Конвенція мала 

застосовуватися до всіх видів торгівлі людьми, незалежно від того, чи вони є 

національними чи транснаціональними, чи вони пов’язані з оргзлочинністю чи ні. 

Сьогодні постає гостра потреба визначити основні напрями здійснення 

державної політики, направленої на протидію торгівлі людьми; вироблення 

нормативно-правового механізму щодо запобігання торгівлі людьми; узгодження 

засад міжнародної співпраці в галузі протидії торгівлі людьми; визначення 

повноважень виконавчих органів влади, ОВС при здійсненні дій щодо торгівлі 

людьми; збільшення відповідальності за правові порушення, які пов’язані з 

торгівлею людьми. Тобто, назріла потреба прийняття єдиного закону для протидії 

торгівлі людьми. Тому 15 грудня 2010 р. КМУ змушений був прийняти 

розпорядження “Про схвалення Концепції проекту ЗУ “Про протидію торгівлі 

людьми””. Згідно з ним МВС разом із відповідними виконавчими органами 

центральної влади визначили завдання, які полягали у розробленні з урахуванням 

положень Концепції, що була схвалена цим розпорядженням, проект ЗУ “Про 

протидію торгівлі людьми”. Зазначений проект був прийнятий за основу ВРУ [536]. 
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Крім того, у 2010 р. закінчився термін дії Державної програми протидії торгівлі 

людьми від 2007 р. і виникла потреба в розробленні нової програми щодо 

запобігання торгівлі людьми на період до 2015 р. [224,c.151]. Тому потрібно, щоб 

нова програма була складена з урахуванням порад національних та міжнародних 

організацій, експертів, досвіду (позитивного та негативного) упровадження 

останньої програми, а також передбачити її фінансування.  

Складними є питання стосовно припинення тісного зв’язку торгівлі людьми з 

нелегальною міграцією і скоєння на цій основі злочинів. Нелегальна міграція 

швидко розповсюджується по всій землі. Згідно з даними Інтерполу, таємні 

перевізники людей в цілому світі отримують близько 31 млрд $, що посідає третє 

місце (після продажу наркотиків та зброї) [353]. У державі, згідно з діючими 

законами, ОВС вживають заходів для зміцнення механізмів контролю щодо 

нелегальних мігрантів, перешкоджають їх вільному пересуванню та незаконному 

перетину кордону. 

Поряд з таким небезпечним явищем, як торгівля людьми, нелегальна міграція, 

сьогодні глобального характеру набула діяльність щодо узаконення прибутків, які 

отримані протизаконною діяльностю, перетворення їх на доходи, отримання яких 

видається правдивим. Ці гроші після певних операцій, через вигідні торговельні 

структури переводяться в законну галузь, а згодом “відмиваються” і забезпечують 

криміналітету особливий соціальний статус і дають можливість чималого впливу. 

Такий факт приховує в собі загрози, які підривають законну економічну діяльність, 

дестабілізують існуючі фінансові та валютні системи, знижують добробут громадян. 

За інформацією Міжнародного валютного фонду, лише за 2010 рік, незаконно 

отримані прибутки в світі досягали 10 % основного внутрішнього продукту, або 1,7 

трлн. $. У нашій країні ця цифра становила близько 7 млрд. грн щорічно [228]. 

Зрозуміло, що боротьба з узаконенням доходів, які отримані незаконно, нині є 

єдиним із основних шляхів діяльності органів правопорядку нашої країни.В Україні 

з’явилась негайна потреба активізувати роботу контролюючих і правоохоронних 

органів, які займаються встановленням фактів узаконення “брудних” прибутків, 

отриманих злочинним шляхом. А тому головною метою в країні є налагодження 
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відповідного механізму переслідування кримінальних правопорушників, які 

узаконюють “брудні” кошти [11,c.350]. 

Велике значення має підвищення якісного нормативно-правового механізму 

функціонування правоохоронних органів у протидіїі з оргзлочинністю в питаннях 

легалізації і отримання прибутків, здобутих злочинним шляхом; Україна повинна 

ратифікувати міжнародні договори. У цьому контексті можна назвати Конвенцію 

про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію прибутків, отриманих кримінальним 

шляхом, укладену під егідою Ради Європи у Страсбурзі 5 листопада 1990 року [186]. 

Конвенція Ради Європи не тільки вимагала оповіщення про відмивання фінансів 

злочинним шляхом, але й визнання цієї дії криміналом незалежно від того, чи 

пов'язано це з продажем наркотиків,чи такий зв'язок не встановлений. Дана угода 

встановила кримінальну відповідальність за отримання прибутків, які незаконно 

отримані при вчиненні будь-якого важкого криміналу. Країни, які узаконили 

Конвенцію, були зобов’язані реалізувати цю вимогу. Україна приєдналася до 

Конвенції через 5 років – у грудні 1995 р., ратифікувавши її ще через 2 роки [538]. 

Органами державного управління провели основні заходи у протистоянні 

відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. На вирішення даного питання 

були спрямовані Укази Президента України: № 532/2001 від 19 липня 2001р. “Про 

додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним 

шляхом”; № 1199/2001 від 10 грудня 2001 р. “Про заходи щодо запобігання 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”. Кримінальний 

кодекс, який встановив карну відповідальність за дії, пов’язані з отриманням 

незаконних прибутків, одержаних злочиним шляхом, вступив у дію 31 вересня 2001 

р. ВРУ ухвалила закони України: № 249-IV від 28 листопада 2002 р. “Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним 

шляхом”; №430-IV від 16 січня 2003 р. “Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінально-процесуального кодексу України”;  №485-IV від 6 лютого 2003 р “Про 

внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використання банків 

та інших фінансових установ з метою легалізації коштів, одержаних злочинним 

шляхом”. 29 січня 2003 р. постановою КМУ № 140 була затверджена “Програма 
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протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом”. Позитивним моментом 

у вирішенні проблеми запобігання отриманню прибутків, одержаних злочинним 

шляхом, стало спільне рішення ПрезидентаУкраїни, ВР, КМУ про створення в 

Україні Координаційного міжвідомчого органу з фінансового моніторингу, 

діяльність якого буде спрямована на боротьбу з “відмиванням брудного” капіталу 

[559].  

На сьогоднішній день на планеті є тверде усвідомлення того, що найбільшою з 

основних загроз нашій безпеці і спокою є тероризм. І це цілком доречно, з огляду на 

його характер [321,с.219]. Високий рівень правового нігілізму, політичної 

конфліктності, недовіра до влади, невпевненість у майбутньому, криміналізація 

соціальних взаємин (а особливо в економіці) – важливі фактори посилення 

терористичної активності і в Україні. Захоплення заручників, вбивства на 

замовлення, підриви, підпали, які супроводжують стабільні конфлікти в галузі 

бізнесу та підприємницької діяльності, практично стали для нашої країни нормою і є 

дуже серйозним фактором посилення теророгенності в Україні. За даними СБУ, 

лише у 2012 р. було розкрито 135 злочинних виявів з ознаками терористичного 

характеру [125,c.10]. 

Зрозуміло, що цій проблемі в нормативно-правовому механізмі 

функціонування ОВС приділяється виключна увага. Численні дослідження свідчать, 

що багато терористичних мереж у своїх діях мають багато спільного. Тому й 

відповідне законодавство розглядає цю проблему як основу для аналізу та 

прогнозування органами внутрішніх справ. В основу їх діяльності покладено 

міжнародно-законодавчі засади боротьби з тероризмом [351]. Зокрема, у 1993 р., 

Віденська конференція з прав людини у п. 17 чітко зазначила, що “механізми 

діяльністі тероризму в усіх його формальностях є дією, котра скерована на 

знищення прав людини, фундаментальних свобод і народовладдя та становить 

небезпеку для держави та її територіальної цілісності …, і міжнародному 

співтовариству потрібно вживати заходів для зміцнення співробітництва у 

відвертанні тероризму та протиборстві з ним” [73,c.28]. В ООН було підготовлено 

17 універсальних договорів (14 конвенцій та 5 протоколів), які направлені на 
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боротьбу з міжнародним тероризмом та визначення їх протиправних дій, а 2004 р. 

Єврокомісія також прийняла  декілька десятків документів, присвячених протидії 

тероризму [125]. Слід зазначити, що Україна приєдналась практично до всіх держав, 

ратифікувши всі антитерористичні конвенції, спрямовані на протидію тероризму.  

Протидія тероризму не може бути ефективною та безперечною без фахового 

впровадження нормативно-правового механізму щодо функціонування ОВС, 

оскільки в прийнятих міжнародних документах, які присвячені проблемі боротьби з 

тероризмом, прописані чіткі пропозиції щодо збільшення в галузі кримінально-

правової заборони усяких терористичних проявів та встановлення фахових злочинів 

у національному законодавстві. Чітким визначенням об’єкта тероризму, що 

допомагає ОВС з’ясувати суть цього злочину, окреслити характер і ступінь його 

суспільної небезпеки та вжити відповідних оперативних заходів, характеризувався 

зміст Закону України від 2003 року “Про боротьбу з тероризмом” [474]. 

Що стосується особливостей здійснення механізму щодо запобігання 

тероризму, то у ст. 3 Конвенції Ради Європи від 16.05.2005р. вказується, що всі 

сторони мають здійснювати заходи, необхідні для покращення співпраці між 

національними органами з метою запобігання терористичних злочинів та їх 

негативних наслідків, наприклад: удосконалення фізичного захисту об'єктів й осіб; 

здійснення обміну інформацією; покращення навчання й програм координації дій 

внаслідок надзвичайних соціальних ситуацій [540]. 

Україна постійно вживає заходів щодо удосконалення національного 

антитерористичного права. Як зазначалось, набув чинності Кримінальний кодекс 

України, що передбачає кримінальну відповідальність за терористичний акт. Указом 

Президента України від 12 грудня 2010 р. “Про виклики та загрози національній 

безпеці України” були  розроблені нові проекти та внесені зміни до законодавчих 

актів, які забезпечують антитерористичні дії в державі та у сфері боротьби з 

тероризмом і екстремізмом [479].  

Завершальними наслідками реалізації державної політики у галузі 

відвернення тероризму може стати усунення умов та причин, які підтримують 
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виникнення цього негативного факту. Вирішення зазначених завдань щодо 

механізму запобігання тероризму обумовлюєттся, зокрема, такими чинниками: 

– визначенням форм, методики, порядку і способів превентивного 

функціонування; 

– інформаційним забезпеченням виконання конкретних завдань; 

– розробкою планів, програм із запобігання тероризму; 

– здійсненням контролю за виконанням; 

– прогнозуванням змін і тенденцій тероризму та його проявів; 

– координація запобіжного функціонування суб’єктів боротьби з тероризмом; 

– доктринальною дефініцією стратегії профілактичної діяльності; 

– фінансово-матеріальним забезпеченням тощо. 

Стратегічною метою підвищення ефективності нормативно-правового 

механізму запобігання тероризму повинно бути виявлення, розкриття та 

розслідування визначених злочинів, встановлення та знищення терористичних 

угруповань, зменшення, нейтралізація та мінімізація детермінантів, які спричинили 

або призвели до розвитку, розповсюдження того чи іншого терористичного 

угруповання, та недопущення поширення ідей тероризму. 

Отже, державне управління діяльністю ОВС щодо гарантування внутрішньої 

безпеки держави характеризується як об’єктивними, так і суб’єктивними факторами, 

основними з яких є: існуючий стан спеціального законодавства, способів 

нормативно-правової організації діяльності цих органів; ступінь урегульованості 

правом визначених напрямків діяльності різних підрозділів ОВС; стійкість та 

стабільність їх відносин у цій сфері, які планується врегулювати правом. Вказані 

особливості спеціального законодавства за своєю сутністю є алгоритмом правового 

забезпечення діяльності ОВС у контексті реалізації завдань щодо гарантування 

безпеки держави, суспільства і громадян. 
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3.3. Функціональне законодавство й основні принципи нормативно-правового 

забезпечення діяльності ОВС  

 

Важливим напрямком нормативно-правового забезпечення діяльності ОВС 

щодо організації внутрішньої безпеки держави є функціональне законодавство, що 

координує певні види їх діяльності (функції) у цій сфері. Слід зазначити, що 

функціональне законодавство має власні специфічні ознаки, які дозволяють 

виділити його як окремий вид законодавства [370]. Він являє собою систему 

пов’язаних законодавчих форм дії (функцій) основних підрозділів органів 

внутрішніх справ, їх посадових осіб. Основу функціонального законодавства 

складає така система норм, яка формує пригідні правові наслідки і стосується 

вирішення завдань ОВС, які передбачаються системоутворюючими і спеціальними 

законодавчими нормами у сфері реалізації завдань щодо гарантування внутрішньої 

безпеки держави.  

Засади діючого законодавства є відмінними від норм системоутворюючих і 

спеціальних законодавчих норм за своєю суттю,це виражається у своєрідності 

приписів, які припадають на діючі норми, ознаках їх одержувача і в певних 

випадках будови ОВС. Дії норм функціональних законодавчих актів ОВС є певною 

“надбудовою” над системоутворюючими та спеціальними законодавчими нормами.  

Багато норм діючого законодавства визначають систему побудови ОВС та 

упорядкованість щодо виконання ними своїх повноважень, тобто установлюють 

процедуру реалізації цими органами головних завдань гарантування внутрішньої 

безпеки країни і суспільства. На думку Г. Новицького, для більшості нормативно-

правового законодавства властивий структурний характер, що розкриває доцільний 

режим здійснення творчо-правової, правозастосовуючої та контролюючої функцій у 

сфері гарантування безпеки країни і мають забезпечити ефективне досягнення 

результатів, які передбачені нормами системоутворюючого та профілюючого 

законодавства [641,c.282]. Функціональні норми в цілому створюють такі 

нормативні умови, що спрощують реалізацію організаційного механізму щодо 

виконання завдань ОВС України у сфері безпеки держави і суспільства.  
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Розбудова державності України, звернення суспільства до основ 

справедливості та гуманізму, спрямування на демократичний розвиток виокремлює 

наповнення та використання основних, демократичних за змістом, принципів 

нормативно-правового гарантування функціонування ОВС відповідно до виконання 

завдань щодо гарантування внутрішньої безпеки держави. Отже, принципи – це 

керівні ідеї, вихідні положення, провідні істини, до якими керується людина в житті, 

в різних сферах діяльності [131]. Тому під положеннями нормативно-правового 

гарантування функціонування ОВС щодо гарантування внутрішньої безпеки 

держави слід розуміти керівні ідеї, вихідні положення, що є першоджерелами 

функціонування цих органів у даній галузі. Втілені у форму правових норм, 

принципи являють собою загальні положення, з допомогою яких здійснюється 

діяльність ОВС. У цій якості принципи мають значення правових вимог, 

обов’язкових до виконання і дотримання. Без визначення головними положеннями 

нормативно-правового забезпечення діяльності ОВС не можна отримати будь-якого 

позитивного результату у сфері гарантування безпеки держави, суспільства і 

громадян. 

Щодо принципів діяльності ОВС, – вони закріплені в Конституції та інших 

законодавчих актах України, які містять сформовані досвідом основоположні, 

першоджерела, на яких ґрунтується діяльність цих органів щодо організації 

внутрішньої безпеки держави, суспільства і громадянина. Визначаючи принципи 

нормативно-правового гарантування діяльності ОВС у цій сфері, доцільно 

спиратися на законодавство не лише нашої країни, а й інших держав. Зрозуміло, що 

кожна країна самостійно визначається з цих питань, але все ж таки у практиці 

багатьох сучасних держав організація та діяльність органів поліції щодо 

гарантування внутрішньої безпеки країни базується на одних і тих самих принципах, 

а саме: принцип законності; принцип верховенства права; принцип об’єктивності; 

принцип системності; принцип пріоритету норм міжнародного права щодо 

державного законодавства; принцип гарантії безпеки особи; принцип гуманізму; 

принцип неупередженості; принцип нерозривності правового регулювання та 

правового впливу; принципу нерозривності правового регулювання та правового 
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впливу; принцип адміністративного впливу; принцип адміністративної 

відповідальності; принцип єдності та цілісності діяльності правоохоронних органів і 

включно ОВС; принцип правової обгрунтованості нормотворчих ініціатив ОВС; 

принцип науковості, наукової обгрунтованості діяльності ОВС; принцип гласності; 

принцип демократизму; принцип ефективності. 

Ці принципи об’єктивно взаємопов’язані. Об’єктивізація їх взаємозв’язку 

обумовлена їх соціальною значимістю у діяльності правоохоронних органів, і 

зокрема ОВС, у сфері організації внутрішньої безпеки країни, захисту свобод, прав, 

законних інтересів громадян і суспільства. На думку багатьох науковців, сутність 

законності як принципу полягає в обов’язку діяти відповідно до вимог законів [92].  

У словниках законність виділяється як загальновизначене, стале правило 

співіснування, норми поведінки, що гарантується законодавчими актами [393,с.67]. 

Під законністю здебільшого розуміється неухильне виконання законів та 

нормативних актів органами держави, громадянами, посадовими особами та 

громадськими організаціями [42,с.157]. О. Скакун зазначає, що законність 

визначається двома ознаками: зовнішньою (формальною), яка є обов’язковою щодо 

виконання розпоряджень підзаконних правових актів і законів органами державного 

управління, керівними особами, громадянами та різними організаціями; 

внутрішньою (сутнісною) забезпечує наявність науково обґрунтованих і відповідних 

законодавству; якістю законодавчих актів [615,с.446]. За визначенням С. Стеценка, 

це загальне політичне та правове явище, що характеризує неухильне виконання 

вимог діючого законодавства всіма без винятку суб’єктами права [630,с 192]. 

Стосовно функціонування ОВС, її функції відповідають суворому дотриманню 

діючого законодавства. Дотримання принципу законності з боку ОВС полягає у 

своєчасності й ефективності заходів щодо попередження, припинення і розкриття 

злочинів, які зазіхають на безпеку держави, суспільства, свободи та права особи 

[163]. Дія принципу законності у нормативно-правовому гарантуванні діяльності 

ОВС має певні риси. Вони зумовлені, насамперед, специфікою їх діяльності 

відповідно до нормативно-правових дій, які спрямовані на гарантування 

внутрішньої безпеки держави, охорону громадського порядку, захист законних 
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інтересів і прав громадянина, організацій, підприємств від злочинних дій. 

Відповідно до вимог законодавства щодо функціонування ОВС, принцип законності 

має бути непорушним і виконуватися на всіх рівнях. Із врахуванням даного 

принципу, їх діяльність має відповідати чинному законодавству України. 

Нормативно-правове гарантування діяльністі ОВС має здійснюватися згідно з 

принципом законності та діяти відповідно до норм Конституції України [260], законів 

України “Про міліцію”[520],, “Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, та функцій і 

завдань, які покладені на ОВС чинними законодавчими актами.  

Особливо актуальним для нормативної бази, що регулює діяльність ОВС 

України, є принцип верховенства права [470]. Він є одним із основних принципів, 

які є обов’язковим правилом щодо забезпечення правопорядку в сучасних 

українських реаліях. Вплив домінанти верховенства права поширюється на всі 

державні органи, включно з ОВС та їх керівним складом, в усіх сферах 

правозастосовної та правоохоронної дії. Європейський суд з прав людини кваліфікує 

принцип верховенства права як важливий правовий принцип, наголошуючи, що він 

є основоположним принципом демократичності в суспільстві, що є властивим усім 

статтям Конвенції про захист прав особи й свобод [257,с.56]. Визнання Україною 

для себе обов’язковості принципу верховенства права випливає із Закону України 

від 17 липня 1997 р. про ратифікацію цієї Конвенції та схвалення Верховною Радою 

України. Принцип верховенства права передбачає термінове закріплення в 

законодавстві України щонайбільш детального переліку завдань, дій і компетенцій 

ОВС з метою зменшення ризиків зловживань працівниками правоохоронних органів 

відповідно до своїх повноважень і, як результат – унеможливити ризики порушення 

законів. Загалом принцип верховенства права і принцип законності співвідносяться 

як загальне і часткове. Якщо верховенство права має забезпечити достатні гарантії 

щодо гарантування безпеки суспільства, захисту прав, свобод, законних інтересів у 

публічно-правових відносинах, то принцип законності уособлює нормативні 

правила реалізації такої гарантії ОВС.  



189 

Слід зазначити, що будь-яка правова діяльність, включно і ОВС, має 

ґрунтуватися на принципі об’єктивності. Під принципом “об’єктивності” вчені 

характеризують те ж саме правило – вжити всіх заходів щодо повного, всебічного та 

неупередженого обгрунтування ситуацій порушення спокою громадян та їх прав 

[33,с.67]. Цей принцип вимагає неупередженого підходу до тлумачення обставин 

здійснення злочину, що опрацьовується, недопущення виправдальної чи 

обвинувальної схильності щодо його перевірки й притягнення до відповідальності 

винного у його скоєнні. 

Зокрема, ним обов’язково керуються під час з’ясування оперативно-

розшукових версій та необхідності їх рівноцінної перевірки [403,с.64]. При цьому 

об’єктивність означає глибоке опрацювання даних версій, яке допомагає прийняти 

єдиний правильний юридичний присуд.  

Змістом принципу об’єктивності у провадженні справ про 

адмінправопорушення є відповідність у висновках ОВС щодо фактів існуючої 

реальності, з огляду на реальну ситуацію, та оцінку правових діянь. Єфективність 

здійснення цього принципу полягає у: 

– поясненні особі, що притягнута до адмінвідповідальності, які висунуті їй 

обвинувачення  виступають джерелами доказів; 

– встановленні допустимих джерел доказів, на які необхідно опиратись при 

здійсненні певних адмінстягнень; 

– відповідності доказів характеристикам і видам адмінстягнень, які 

характерні найвищим ступеням покарання [461]. 

У процесі контролю над діяльністю ОВС принцип об’єктивності дозволяє 

відійти від існуючої суб’єктивної думки щодо дійсного стану справ у 

правоохоронній сфері, не допустити переважання емоцій та стереотипів масової 

свідомості відносно роботи цих органів і уникнути помилкової оцінки результатів 

контролю. За твердженням С. Денисюка, “принцип об’єктивності контролю 

передбачає аналіз реальних фактів і всебічний їх розгляд…” [124,с.55]. 

Принцип об’єктивності зосереджується на правдивому відтворенні всіх 

наявних явищ у правовій галузі. Це дає можливість стверджувати, що стан 
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дисципліни та законності в структурі МВС України необхідно розглядати та 

оцінювати реально, без будь-якого штучного ускладнення та спрощення. 

Тому принцип об’єктивності в діяльності ОВС є правилом забезпечення 

максимально якісного рівня виконання завдань, визначених органами державного 

управління із гарантування внутрішньої безпеки країни, суспільства і громадянина. 

Він вимагає, щоб працівники органів внутрішніх справ під час виконання своїх 

службових повноважень уникали суб’єктивізму та упередженості. 

Важливе значення для нормативно-правового гарантування діяльності ОВС у 

сфері внутрішньої безпеки має принцип системності. Він передбачає врахування 

всіх умов та факторів, всього різноманіття чинників, які реально впливають на 

діяльність органів внутрішніх справ. Цей принцип забезпечує єдність і 

погодженість, що є різні за своєю суттю та призначенням законних фактів, заходів, 

інструментів, діянь, які здійснювались ОВС на певних рівнях правового 

функціонування для вирішення  завдання внутрішньої безпеки держави, відвернення 

та унеможливлення правопорушень, відновлення свобод, прав і справедливих 

інтересів громадянина та людини. Зокрема систематизованість в нормативно-

правовому гарантуванні діяльності ОВС своєю чергою вимагає забезпечення 

органічної єдності та логічного впорядкування та поєднання із адміністративно-

правовими методами. [461]. 

Принцип системності вимагає, щоб протидія ОВС корупції була 

взаємопов’язана, мала чіткий субординаційний характер і систему здійснення 

(другорядні та головні, розраховані на перспективу та термінові для виконання, 

одноразові та такі, що здійснюються постійно) та була підпорядкована певній 

стратегічній меті щодо антикорупційної дії [378]. При цьому необхідно визначити 

головну на даний момент проблему щодо протидії корупції та сконцентрувати для її 

вирішення певні зусилля. Одним з шляхів виріщення  проблеми може бути 

прийняття певного закону, створення органу державного управління, проведення 

адмінреформи, покращення порядку контролю за витратами та доходами державних 

службовців тощо. У 1993–1995 рр. в Україні для цього було прийнято ЗУ “Про 
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боротьбу з корупцією”, в 1997 р. Розроблено та прийнято Державну програму під 

назвою “Чисті руки”. 

МВС України як певний суб’єкт управління щодо вибору форм, методів та 

способів впливу на об’єкт змушений враховувати принцип системності, який 

передбачає зміни, які мають місце в оточенні, в межах яких розвивається та 

функціонує система органів правопорядку [56]. Слід зазначити, ОВС для здійснення 

боротьби з економічною злочинністю виходить з сучасної парадигми щодо причин й 

обставин виникнення, форм прояву економічної злочинності в умовах глибокої 

політичної та економічної кризи. Це дає змогу з огляду на дану ситуацію 

переформатувати свою структуру, функції, задачі. 

Принцип системності означає також чітку поступовість, послідовність у 

прийнятті законів, що дає можливість забезпечити взаємодію та взаємозв’язок 

законодавства як зсередини, так і ззовні. Це означає, зокрема, що ЗУ “Про 

національну безпеку України” має узгоджуватися з іншими нормативними 

документами, які торкаються питань функціонування ОВС у питаннях захищеності 

конституційного ладу, інтересів суспільства і громадян. 

У цілому принцип системності несе у собі вимогу комплексності, що 

передбачає здійснення нормативно-правового механізму правоохоронної функції 

ОВС одночасно, а не почергово, ізольовано на всіх етапах діяльності ОВС України.  

Не менш важливим у системі принципів нормативно-правового гарантування 

діяльності ОВС з питань організації внутрішньої безпеки держави є принцип 

пріоритету норм міжнародного права щодо державного законодавства. Цей принцип 

означає узгодження вітчизняного законодавства з нормами європейського, 

міжнародного права та з угодами, Конвенціями, що ратифікувала Україна або до 

яких приєдналась [483].  

Слід зауважити, що перелік головних завдань правоохоронного функціонування 

різний у багатьох міжнародних актах, але він зосереджується у найбільш вагомих 

універсальних актах, це такі як: Статут ООН та прийнята в 1970 р. Генеральною 

Асамблеєю “Декларація про принципи міжнародного права”, ряд загальновизнаних 

міжнародно-правових документів, таких як прийнятий у1966 р. “Міжнародний пакт 
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про громадянські та політичні права” та в  1973 р. “Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні та культурні права” тощо [594]. 

Принцип пріоритету норм міжнародного права щодо національного 

законодавства зобов´язує посадових осіб правоохоронних органів під час виконання 

своїх компетенцій дотримуватися міжнародних норм, які імплементовані Україною 

у визначеному порядку, та рішень міжнародних асоціацій, щодо здійснення яких 

приєдналася країна (ОБСЄ, ООН, Рада Європи та ін.), про що йдеться у відповідних 

положеннях національного законодавства [140,с.43-45]. 

Надалі слід привернути увагу ОВС до потреби максимально можливої 

відповідності їх повсякденної роботи міжнародним стандартам у сфері 

функціонування правоохоронних органів. Актуальним стає питання ратифікації 

ґрунтовних програмних документів, таких як “Декларація про поліцію”, яку 

прийнято в 1979 р. Асамблеєю Ради Європи, та прийнятого Комітетом міністрів 

Ради Європи в 2001 р. “Європейського кодексу поліцейської етики” [46].  

До основоположних принципів нормативно-правового гарантування 

діяльністю ОВС у сфері організації внутрішньої безпеки країни, суспільства та 

громадянина слід віднести принцип гарантії безпеки особи. Його можна 

сформулювати як сукупність політичних, загальносоціальних, організаційних та 

юридичних засобів, умов, які використовують ОВС з метою охорони людини від 

потенційних зазіхань. 

На сьогодні у світі рівень гарантування безпеки людини є основним свідченням 

рівня цивілізованості, який досягнутий державою та суспільством. Можна 

погодитися з твердженням Т. Пейна, що індивід прийшов у суспільство не для того, 

щоб нехтували його правами, які він мав раніше, а для того, щоб ці права були 

збережені [425,с.48]. Отже, завдання держави, яка претендує на те, щоб називатися 

правовою державою, полягає не тільки у тому, щоб визнати за своїми громадянами 

наявність основних природних людських свобод і прав (оскільки не держава дарує 

останні, проте вона має реальну здатність обмежити їх або зовсім виключити із 

життя суспільства). Завдання держави полягає у тому, щоб, проголосивши такі 

свободи та права, вона могла забезпечити можливість їх реалізувати та гарантувати 
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безпеку особи. В Україні, на фоні ґрунтовних політичних, соціально-економічних, 

культурних та ідеологічних змін, створення відповідних умов для конкретного 

забезпечення життєдіяльності особи видається вкрай необхідною практичною та 

теоретичною справою. 

Під реалізацією принципу гарантії безпеки особи, як правило, розуміють 

регламентовані норми права, демократичні за змістовністю та формальностями 

здійснення процесу, щодо забезпечення окремому громадянину певних духовних та  

матеріальних благ, які є основою відповідних його суб’єктивних прав, та захист 

даних прав від усяких посягань” [76,с.64]. 

Взірець, до якого прагнуть всі держави й народи щодо реалізації принципу 

гарантії безпеки особи, закладений у таких міжнародних документах, як: “Загальна 

декларація прав людини” від 10 грудня 1948 р., “Європейська конвенція про захист 

прав людини і основоположних свобод” від 4 листопада 1950 р. та ряду ін. [352]. 

Принцип гарантування безпеки особи, який був закріплений у міжнародних 

документах, отримав свій подальший розвиток у нормах національного 

законодавства, зокрема, в ЗУ від 17 липня 1997 р. “Про ратифікацію конвенції про 

захист прав і основних свобод людини” від 23 березня 2000 р. “Про дотримання 

правоохоронними органами України конституційних гарантій та законності в 

забезпеченні прав і свобод людини”, Указі Президента України від 18 лютого 2002 

р. “Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод 

громадян” та ряді відомчих нормативних актів [384]. 

Ці нормативно-правові акти стали основою принципів нормативно-правового 

гарантування діяльності ОВС щодо гарантування захисту особи як важливого 

завдання у контексті внутрішньої безпеки. Основні напрями реалізації цього 

принципу спрямовані на: 

– недопущення у своїх діях неправових порушень й обмежень свобод, прав та 

законних інтересів населення; 

– захист людини, її здоров’я, життя, свобод, прав та правових інтересів, 

незалежно від статі, національності, расової належності, віку, мови тощо; 

http://www.uapravo.com/hro/explanatory.php?level=1&id=184&lan=ukr
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– гарантування потрібних умов виконання громадянами істинних свобод, 

прав та правових інтересів; 

– безпосередній захист задекларованих в Основному Законі свобод, прав і 

законних інтересів населення [162].  

Отже, реалізація принципу щодо гарантування безпеки особи включає декілька 

аспектів. По-перше, вимагає створення доцільного порядку гарантування 

суб'єктивних прав населення. По-друге, має сприяти забезпеченню дотримання 

цього порядку, його вдосконаленню, а в разі певних змін зобов’язує ОВС привести 

його у відповідність. По-третє, забезпечує правозастосовчу дію керівних осіб ОВС у 

галузі здійснення свобод і прав населення. Ст. 5 “Діяльність міліції та права 

громадян” ЗУ “Про міліцію” [520] свідчить, що повага до гідності особи та 

гарантування прав громадян є основним курсом у роботі ОВС. Стаття 2 вказаного 

закону як одне з основних завдань ОВС визначала гарантування суб'єктивної 

безпеки громадян, їхніх свобод і прав. Хоча перспективи щодо гарантування та 

захисту прав індивіда не безмежні, вони зумовлені передусім компетенцією ОВС у 

даній галузі. 

Основне місце серед загальних принципів нормативно-правового гарантування 

діяльності ОВС у сфері організації внутрішньої безпеки держави, суспільства і 

громадянина належить принципу гуманізму. Дане значення походить від 

латинського слова humanitas (людяність, людська гідність, людська природа) 

[650,с.272]. До змісту принципу гуманізму зараховуються правила рівноправності 

всіх людей перед законом, а також ставлення до людини як до найвищої суспільної 

цінності. 

У нашій державі основи гуманізму є нормою права, адже це зазначено в 

Конституції України (ст.ст. 3,21,24) та гарантується державою. Тому порушення 

принципу гуманізму можна трактувати, як порушення законності. З законодавчої 

точки зору, будь-яка державно-правова дія, включаючи й діяльність ОВС, має 

опиратися на дотримання основ гуманізму як критерій принципу законності. 

Гуманізм і повага до особистості були відображені у ЗУ “Про міліцію” в ст. 5, де 

зауважувалось, що міліція має з повагою ставитися до гідністі особи і проявляти 
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гуманне ставлення до неї; захищати права особи незалежно від майнового 

становища та іншого соціального стану, національної та расової приналежності, 

віку, громадянства, освіти та мови, ставлення статі, релігії, політичних та інших 

суджень[520]. 

Гуманізм у правоохоронній діяльності ОВС є керівною ідеєю у їх ставленні до 

об’єктів цієї діяльності. Крім того, запобігання злочинам – це гуманістичний напрям 

протидії злочинам, який, перш за все, має усувати негативні явища, що призводять 

до морального падіння людської гідності. Гуманність визначає, що запобіжні дії 

стосовно злочинних елементів не повинні зачіпати інтересів певних людей без 

потреби (родичів, членів сім’ї тощо). 

Працівники ОВС у повсякденній роботі, яка спрямована на застереження, 

припинення та розкриття злочиних дій і реалізацію оперативно-розшукових заходів, 

повинні забезпечувати до затриманих, підозрюваних і свідків вимогливість та 

проявляти до них повагу та довіру, не проявляти нетерпимість і будь-які форми 

утисків чи приниження людини. 

Ефективність роботи ОВС значною мірою залежатиме від законодавчого 

врегулювання здійснення обов’язків, які поставлені перед її співробітниками. Ці 

обов’язки мають ґрунтуватися на принципах гуманності та дотримання свобод і 

прав людини.  

Значну роль у функціонуванні ОВС щодо забезпечення стабільності розвитку 

суспільства відіграє принцип неупередженості. Він установлює, що покарання та 

інші дії кримінального та правового характеру, що здійснюються до особи, яка 

здійснила злочинні дії, мають бути відповідні характеру та суспільній небезпеці, 

обставинам його скоєння та особистості злочинця. Принцип неупередженості 

визначає, що дані особи, згідно з законом, несуть кримінальну відповідальність, 

незалежно від раси, статі, мови, національності, походження, посадового та 

майнового становища, ставлення до релігії, місця проживання, належності до 

громадських об’єднань, переконань та інших обставин. 

Керуючись цим принципом, ОВС мають забезпечити неупереджене виконання 

свої завдань відповідно до закону. Для гарантування громадського порядку 
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працівники даних органів мають вживати заходів, незалежно від своєї субординації. 

Жодні особливі обставини або накази осіб керівного складу не можуть бути 

поштовхом до жодних незаконних дій або бездіяльності ОВС. З цього приводу О. 

Бандурка справедливо зауважує, що без забезпечення законності функціонування 

правоохоронних органів не буде законним, дійсним, його результати не 

визнаватимуться ні державою, ні суспільством [33,с.89]. 

На рівень діяльності ОВС безпосередній вплив має принцип нерозривності 

правового регулювання та правового впливу. Але правовий вплив дуже різниться 

змістом своєї спрямованості. Перш за все, слід відзначити, що зміст правового 

впливу є ширшим, ніж зміст правового регулювання. Ним є коло політичних, 

економічних, соціальних та інших відношень, у тому числі в галузі гарантування 

внутрішньої безпеки, що просто правом не врегульовані, але на них право впливає. 

По-друге, вони функціонально різняться. Необхідно зазначити, що правове 

регулювання чиниться виключно згідно з нормативно-правовими актами, які 

характеризують засоби діяльності ОВС, такі як зобов’язання, дозвіл, заборона, та 

правовий вплив чиниться за допомогою ідеологічних, соціальних, психологічних та 

інших механізмів. 

Фактично всі правові норми, що реалізовують принципи нормативно-правового 

гарантування діяльності ОВС, виконують також ідеологічний, соціальний і 

психологічний вплив, але не всі норми права, змістом яких виступає правовий 

вплив, просто встановлюють суть їх взаємовідносин у галузі гарантування 

внутрішньої безпеки суспільства і громадян. Наприклад, у ст. 3 Закону “Про 

міліцію” (в редакції станом на 2011 р.) передбачалось, що діяльність ОВС та їх 

співробітників має ґрунтуватися на основах законності, поваги до гідності та прав 

людини, безпартійності та відповідальності перед державою та народом України 

[520]. Зазначена норма не встановлювала дані норми дієвості ОВС України, тому її 

функцією був тільки правовий вплив на хід формування правил і норм поведінки 

цих органів. Цей вплив визначав засади функціонування ОВС України та слугував 

лише початком щодо формування норм, які мали регулювати їх діяльність. 
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Важливість правового впливу щодо діяльності правоохоронних органів у 

сфері гарантування внутрішньої безпеки держави зазначається у законі “Про основи 

національної безпеки України”[530]. Більшість статей цього закону містить 

положення про правовий вплив на хід формування нормативно-правової бази для 

захисту суспільства і громадян. Про це свідчить зміст ряду статей, які в 

узагальненому вигляді зводяться до закріплення правових засад гарантування 

внутрішньої безпеки держави, суспільства і особи (ст.2) та визначення 

систематичності безпеки та її функціонування (ст.10), встановлення основ 

фінансування порядку гарантування безпеки (ст. 9) , нагляд і контроль за її 

діяльністю (ст.11). Тому цей закон, поруч із Конституцією України, є основою для 

підготовки підзаконних актів, які забезпечують діяльність ОВС у цій сфері. 

Слід відзначити, що принципи нормативно-правового гарантування 

діяльністю ОВС спрямовані на встановлення правового режиму законності й 

правопорядку, на контроль за дотриманням вимог цього режиму усіма учасниками 

процесу гарантування внутрішньої безпеки держави, на припинення правопорушень 

і на притягнення правопорушників до відповідальності. Велике значення це має для 

забезпечення ефективної роботи ОВС у адміністративно-правовій та кримінально-

правовій сферах сучасної України. 

Важлива роль належить правозастосовчій дієвості ОВС із реалізації визначених 

законодавством відповідних їх повновладних повноважень. Правозастосування стає 

неминучим, коли для виконання визначених обов’язків ОВС факту самої правової 

норми недостатньо й виникає необхідність у запровадженні МВС України 

додаткових індивідуально визначених постанов, які вводять у дію механізм їх 

правової діяльності, 

Таким чином, все це у поєднанні з чинною нормативно-правовою базою 

діяльності ОВС дає підгрунтя для висновку щодо необхідності запровадження й 

дотримання у їх правоохоронній діяльності принципу нерозривності правового 

регулювання та правового впливу як двох вважливих складників принципів 

нормативно-правового гарантування внутрішньої безпеки держави і суспільства.  
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Спроможність держави, її правоохоронних органів реагувати на динаміку 

соціальних явищ забезпечує принцип адміністративного впливу, який у своїй основі 

характеризує сутність механізму застосування відповідних законодавчих важелів. 

Адміністративний вплив діяльності ОВС – це врегульована приписами адмінправа 

офіційна, підзаконна дієвість владного, виконавчо-розпорядчого органу структури 

МВС України для здійснення державної політики і виконання прикладних заходів у 

галузі захисту свобод і прав населення; протидії правовим порушенням, здійснення 

профілактики; захист громадського порядку та гарантування громадської безпеки; 

гарантування безпеки учасників карного судочинства, захист затриманих і осіб під 

вартою; державного охоронного нагляду та дозвільної системи; здійснення 

ліцензування окремих видів господарської діяльності [348,c.210]. 

Принцип адміністративного впливу ОВС у контексті охорони громадського 

порядку в сучасних умовах визначається на підставі принципів нормативно-

правового гарантування діяльності ОВС у сфері, а також запровадженням і 

регламентацією в нормативно-правових актах справді демократичних відносин між 

даними органами, суспільством та громадянами. 

Основним нормативно-правовим актом, який забезпечує вплив 

адміністративної відповідальності, є “Кодекс України про адміністративні 

правопорушення” [252]. У його основних домінантах закріплюються завдання та 

порядок законодавства щодо публічної відповідальності, компетенції та 

повноважень правоохоронних органів, ОВС для вирішення питань проступків, 

запобігань їм, виявлень та усунення умов і причин, які схиляють до їх учинення, 

чинності законодавства та гарантування режиму законності при провадженні у 

справах про проступки. 

Серед важливих нормативних актів, які забезпечують втілення механізму 

адміністративного впливу, слід назвати ЗУ “Про охоронну діяльність” [532] від 22 

березня 2012 р. і ще раніше прийнятий Указ Президента України “Про Комплексну 

програму профілактики злочинності на 2001–2005 рр.” від 13 грудня 2000 р., який 

передбачав нові напрямки профілактики правопорушень в умовах демократизації 

суспільних відносин і ринкової економіки. Крім цього, важливе значення мали 
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постанови КМУ “Про затвердження Комплексної програми профілактики 

правопорушень на 2007–2009 роки” від 20 грудня 2006 р., “Про схвалення Концепції 

Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року” від 29 

вересня 2010 р. [548] та ряд наказів МВС України [665]. 

Отже, принцип адміністративного впливу в діяльності ОВС реалізується від 

імені держави, а розпорядчий характер їх адміністративної діяльності виявляється у 

прийнятті загальнообов’язкових приписів, які закріплюються в наказах, інструкціях, 

протоколах, постановах та в забезпеченні реалізації встановлених приписів.  

Одним із надзвичайно важливих й актуальних сьогодні в системі принципів 

нормативно-правового гарантування діяльністю ОВС щодо забезпечення 

внутрішньої безпеки країни є принцип адміністративної відповідальності. У 

словнику з адміністративного права під адмінвідповідальністю розуміють 

незалежний вид кримінальної відповідальності фізичних осіб, який встановлений 

нормативними актами з метою захисту свобод і прав індивіда, законних інтересів і 

прав організацій всіх форм власності, екологічної безпеки, охорони громадського 

порядку та забезпечення здійснення державної влади [617]. 

Володіючи особливою компетенцією у сфері організації внутрішньої безпеки 

держави, службовці ОВС несуть підвищену відповідальність за належне 

застосування нормативно-правових актів. Адміністративна відповідальність цих 

службовців визначається їх внутрішнім ставленням до соціально-правових норм, 

вимог, цінностей, їх усвідомленням і проявом у формі прийнятих рішень. Вона 

регламентує межі їх діяльності. Якщо не виконуються (неналежно виконуються) 

повноваження, має місце бездіяльність, недбалість, то працівники несуть 

адміністративну відповідальність . 

Законодавчу основу нормативно-правових актів, які визначають принцип 

забезпечення адміністративної відповідальності, становить Конституція України, 

яка наділена найвищою юридичною силою. Законодавча база, яка встановлює 

адмінвідповідальність, приймається згідно з Конституцією України і повинна їй 

відповідати (ст. 8 Конституції України) [260]. У забезпеченні  адміністративної 

відповідальності особлива роль належить “Кодексу України про адміністративні 
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правопорушення” [252]. Адміністративну відповідальність службовців ОВС 

визначають, зокрема, і ЗУ “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р., а також 

укази Президента України та розпорядження КМУ [468]. 

Необхідно відзначити, що значення принципу адміністративної 

відповідальності не можна недооцінювати, адже його суть у теперішніх умовах 

розвитку українського законодавства набуває нової якості і виконує надважливу 

роль у процесі реалізації механізму гарантування внутрішньої безпеки держави, 

суспільства і громадян ОВС України. Ефективне застосування принципу 

адміністративної відповідальності в ОВС можливе тільки при врахуванні таких 

факторів: здатності службовців цих органів до захисту свобод і прав особистості; їх 

ціннісних орієнтацій і професійних та ділових якостей.  

В основі будови систематичності гарантування внутрішньої безпеки держави 

важливу роль відіграє принцип єдності та цілісності діяльності правоохоронних 

органів і ОВС включно. Суть даного принципу в тому, що порядок функціонує та 

формується як єдиний, цілісний порядок суб’єктів гарантування безпеки в 

масштабах цілої країни. Принцип єдності та цілісності базується на ідеї 

згуртованості державної влади. З огляду на різні трактування згідно з теорією та 

практикою, виокремлена ідея в певній формі відображається в конституціях різних 

країн світу. Відповідно до Конституції України, принцип єдності та цілісності 

системи гарантування безпеки держави відображений у ч. 2 ст. 6, де говориться, що 

владні органи реалізують свої компетенції в зазначених Конституцією межах і 

згідно з законодавством України. Цим забезпечується легітимність форм, методів та 

засобів реалізації правоохоронної діяльності ОВС. 

Зазначимо, що реалізація принципу єдності й цілісності в діяльності ОВС 

щодо виконання завдань внутрішньої безпеки держави не має значних відхилень від 

здійснення вказаного принципу в діяльності державних органів влади в цілому. 

Забезпечуючи реалізацію цього принципу, його відповідність цінностям 

європейського права, створюються умови для ефективної реалізації механізму 

гарантування внутрішньої безпеки держави, суспільства і громадянина. 
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Важливою умовою ефективної діяльності ОВС в контексті внутрішньої 

безпеки держави є принцип правової обгрунтованості нормотворчих ініціатив ОВС 

України. В його основі лежить вимога адекватного відображення у нормативно-

правових актах правової природи суспільних відносин у сфері гарантування 

внутрішньої безпеки держави і суспільства. Обгрунтованість цього принципу 

стосується фактичної основи застосування адміністративно-правової норми. Це 

значить, що нормотворчі ініціативи ОВС повинні готуватись на основі правдивої 

інформації про необхідність підготовки того чи іншого нормативно-правового акту. 

Сумнівна чи неперевірена інформація не може бути покладена в основу розробки 

таких актів і не повинна братися до уваги. 

Принцип правової обгрунтованості нормотворчих ініціатив ОВС вимагає 

проводити аналіз підготовлених нових нормативних актів і виявляти прогалини в 

них й намічати шляхи їх усунення та вдосконалення запропонованих юридичних 

норм. Для вирішення питань, які пов’язані з обґрунтованістю ініціатив нормотворчої 

дії, Указом Президента України від 9 лютого 1999 р. “Про заходи щодо 

вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади” було 

передбачено, що КМУ має запроваджувати механізм єдиної системи планування, 

організації, мотивації та контролю за нормотворчою дією виконавчих органів влади 

і, зокрема, ОВС. 

Відповідно до даного принципу Міністерство юстиції України має можливість 

відмовити ОВС України у реєстрації правового акта, якщо він: 

– суперечить Конституції України; 

– виходить за рамки компетенції органу, що його прийняв; 

– обмежує свободи та права людини, передбачені законодавством; 

– не відповідає повноваженням, які надаються органу, що видав акт; 

– не погоджений із зацікавленими відомствами та міністерствами, якщо таке 

погодження згідно з чинним законодавством є обов’язковим. 

Відповідно, гарантування даних вимог буде сприяти зниженню кількості 

незаконних законодавчих актів ОВС та удосконаленню підготовки проектів актів. 
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Отже, нормативно-правові принципи  які забезпечують правову 

обгрунтованість нормотворчих ініціатив ОВС, вимагають строго закріпити 

формальну процедуру розроблення та видання законодавчих актів та прописати 

наслідки щодо їх порушень [317,c.161-162]. Важливо перевіряти весь відомчий 

нормативно-правовий матеріал не тільки щодо відповідності чинному 

законодавству, а й щодо внутрішньої узгодженості норм, які б відповідали всім 

правилам здійснення основних функцій ОВС.  

Необхідно також запровадити нормативно-правові акти щодо питань, згідно з 

якими регулювання ще не здійснене, насамперед це стосується  питань діяльності 

підрозділів ОВС, які створюються, або здійснюють свої функції на нижчому рівні, 

ніж це необхідно. 

Ініціативна нормотворчість ОВС повинна сприяти утворенню законодавчої 

бази для реалізації завдань, які стоять перед цими органами у сфері гарантування 

внутрішньої безпеки країни. Напрямом для покращення принципів нормативно-

правового гарантування діяльністю ОВС у цій сфері є надання їм сучасної 

соціальної ролі, яка має відповідати правилам демократичної та правової держави 

[295,c.268]. 

Суттєве значення для виконання завдань внутрішньої безпеки держави і 

суспільства має принцип науковості, наукової обгрунтованості діяльності ОВС. 

Сутність цього принципу полягає в тому, щоб увесь інструментарій легітимізації 

гарантування безпеки органами внутрішніх справ базувався на теперішніх здобутках 

науки і практики, використанні наукової системної методології, теоріях, 

міжнародному досвіді щодо реалізації правоохоронних питань у цій сфері.  

Науковість в управлінській, виконавчій діяльності ОВС полягає у 

використанні наукових методів збору, аналізу та синтезу інформації щодо стану 

гарантування внутрішньої безпеки держави, суспільства і громадян [408]. Це 

передбачає: вияв актуальних питань, прогнозування їх щодо подальшого розвитку, 

розроблення оптимальних різновидів для вирішення даних проблем, вибір 

найефективніших шляхів і способів реалізації програм, системний, комплексний 

підхід до вирішення визначених проблем. 
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Принцип науковості й наукової обгрунтованості в діяльності ОВС полягає в 

тому, що під час розроблення стратегії і тактики боротьби зі злочинністю слід 

враховувати об’єктивні закономірності та фактичний стан справи, тобто реальні 

можливості, які забезпечують досягнення максимально можливих результатів. 

Зокрема, у розпорядженні КМУ “Про схвалення Концепції реалізації державної 

політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року” від 30 

листопада 2011 р.  [548] безпосередньо наголошується, що запровадження 

принципів нормативно-правового  гарантування діяльності ОВС щодо протидії 

злочинності в Україні є обов’язковою враховуючи результати вітчизняних наукових 

досліджень та досвіду міжнародних країн щодо запобігання різним видам 

злочинності.  

Очевидно, що виконання такого складного та багатоаспектного державного 

завдання, яке забезпечує охорону громадського порядку та боротьбу з правовими 

порушеннями в Україні, неможливе без комплексного підходу щодо вдосконалення 

загальної системи взаємодії у даній галузі суспільного життя. Цей підхід означає, що 

робота з удосконалення управління захистом громадського порядку, попереджання 

злочинності має базуватися не лише на внесенні окремих пропозицій, а й на 

планомірній та цілеспрямованій організації на теоретичній основі найкращого 

формування і діяльності в масштабах усієї країни та органів державної влади і, 

зокрема, ОВС.  

Принцип науковості і наукової обгрунтованості діяльності ОВС свідчить, що 

для покращення ефективної дієвості структурних підрозділів внутрішніх справ у 

сфері виконання завдань внутрішньої безпеки держави необхідно систематично 

здійснювати науковий аналіз, підсумовувати  взаємодію підрозділів ОВС і на цій 

основі розробляти відповідні практичні рекомендації. 

Належне місце в системі принципів нормативно-правового гарантування 

діяльності ОВС у сфері внутрішньої безпеки держави і суспільства посідає принцип 

гласності. Гласний означає доступний для широкої громадськості, відкритий, 

публічний [69,с.244]. Принцип гласності вимагає, щоб органи внутрішніх справ 

інформували громадськість про свою діяльність та її наслідки, виявлені порушення 
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та вжиті відповідні заходи. Вимога максимальної інформованості населення, 

громадськості про стан правопорядку в умовах розгортання демократії і побудови 

правової держави має актуальне значення для підвишення ефективності діяльності 

ОВС. 

Принцип гласності в діяльності ОВС отримав своє відображення в ст. 3 ЗУ 

“Про міліцію”, відповідно до якої діяльність цих органів мала бути гласною[520]. 

Він був визначений як важливий інструмент реалізації прямого й зворотнього 

зв’язку між ОВС і громадськістю. Діяльність ОВС мала бути відкритою для 

суспільства настільки, аби це не перечило вимогам законодавства України щодо 

охорони державної та інших таємниць, а також не порушувало законних прав 

фізичних осіб, установ, підприємств, організацій, державних органів влади та 

органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань та організацій. ОВС, 

відповідно до законодавства України, повинні оперативно надавати відомості щодо 

своєї роботи ЗМІ відповідно до запитів редакцій та проведення прес-конференцій, 

надсилаючи статистичні, довідкові матеріали чи в інший спосіб. Реалізація 

принципу гласності має сприяти не лише всебічному й об’єктивному висвітленню 

діяльності ОВС, але й створювати реальну можливість для громадськості своєчасно 

та повно реалізувати свої права щодо обізнаності про діяльність цих органів. 

Суб’єкти гарантування безпеки держави в демократичних країнах формуються 

і діють згідно з інтересами народу, виконуючи всі важливі завдання щодо 

гарантування її безпеки. Особливу роль у реалізації цих завдань відіграє принцип 

демократизму. Сутність його в тому, що система гарантування безпеки держави і 

суспільства має обов’язково здійснюватися за діяльної участі громадян країни. Він 

визначає необхідність створення реального механізму участі в гарантуванні безпеки 

країни значного кола громадських організацій і співпраці з повіреними державних 

органів влади. Тому цей принцип лежить в основі організаційного механізму 

діяльності ОВС щодо гарантування внутрішньої безпеки країни. 

У Законі від 22 червня 2000 р “Про участь громадян в охороні громадського 

порядку і державного кордону” [549] демократизм як принцип означає, що 
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запобігання злочинності – загальнодержавна справа, у вирішенні якої активну 

участь беруть не тільки державні органи влади, а й широкі верстви населення.  

Практичний вияв принципу демократизму знаходить своє відображення у 

здійсненні громадського контролю над діяльністю ОВС. Слово “контроль” у новому 

тлумачному словнику української мови визначено як перевірка, облік діяльності 

кого-небудь, чого-небудь, нагляд за кимось або чимось [393,с.318], а за юридичною 

енциклопедією, “контроль” – це державні або громадські заходи з нагляду, 

перевірки, а також обліку діяльності [96,с.215]. Сутність та основні завдання 

реалізації громадського контролю щодо роботи ОВС розкриваються в ЗУ “Про 

демократичний цивільний контроль над воєнною організацією і правоохоронними 

органами” від 19 червня 2003 р. та у ряді інших законодавчих актів [668].  

Завданням громадського контролю є не лише припинення незаконних рішень 

та дій з боку ОВС і посадовців з метою охорони прав та правових інтересів, а й 

недопущення їх у перспективі. У цьому і є його основна функція. Відповідно до 

положень ЗУ від 4 липня 2013 р. “Про громадські об’єднання” [481], об’єднання 

громадян можуть вносити пропозиції до державних органів влади і, зокрема, ОВС. 

Це досягається і шляхом звернень громадян, які регулються ЗУ від 2 жовтня 1996 р. 

“Про звернення громадян” та Указом Президента України “Про заходи щодо 

забезпечення конституційних прав громадян на звернення” від 19 березня 1997 р. 

Звертаючись до ОВС із скаргами та заявами щодо захисту своїх законних прав 

та інтересів, особи звертають увагу на недотриманнях законності. Таким чином вони 

допомагають у боротьбі з такими явищами, як свавілля й бюрократизм у цих 

структурах. Так забезпечується безпосередній вплив громадянина на діяльність 

ОВС. Але необхідно зазначити, що властивістю громадського контролю є те, що 

його суб’єкти в оперативну діяльність ОВС не мають права втручатися, а їхні 

рішення мають рекомендаційний характер і профілактичне спрямування.  

З метою удосконалення громадського контролю за діяльністю ОВС необхідно 

внести ряд змін до законів, спрямованих на закріплення прав суб’єктів 

демократичного громадянського контролю над роботою ОВС, обсягом їх 
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повноважень. Це дозволить досягти необхідної прозорості у діяльності ОВС та 

сприятиме в цілому виходу нашої країни на новий етап демократичного розвитку.  

Одним із головних принципів нормативно-правового гарантування діяльності 

ОВС у сфері внутрішньої безпеки держави є принцип ефективності. Суть даного 

принципу є в тому, щоб досягти мети діяльності при мінімальних затратах сил, 

засобів і часу.  

Вимоги принципу ефективності полягають в оптимізації рішень ОВС під час 

розробки різних їх варіантів та зіставленні й виборі найоптимальнішого з них 

[269,c.20]. Згідно з цим вибором, оптимальне рішення має реалізовуватись з 

урахуванням таких вимог: об’єктивність і реальність; максимальне використання 

досягнень науки; комплексність; забезпеченість потрібними ресурсами; 

динамічність; органічне поєднання всіх рішень; узагальнення, використання та 

врахування нормативного іноземного та набутого досвіду. Завдання ОВС полягають 

у тому, щоб дослідити та з’ясувати, які ж варіанти рішень будуть вести до 

досягнення мети за наявності в розпорядженні цих органів належних сил і засобів.  

Отже, принцип ефективності є важливою складовою нормативно-правового 

гарантування у виконавчій діяльності ОВС, який забезпечує оптимальне 

функціонування всіх підрозділів ОВС і сприяє вирішенню завдань, покладених на 

них у процесі реалізації  засад внутрішньої безпеки держави, суспільства і 

громадянина. Еталони спільної соціальної ефективності функціонування ОВС 

полягають, по-перше, в ступені відповідності змісту, напрямків та результатів їх 

дієвості, визначених статусом і функціями  кожного підрозділу чи керівної особи 

ОВС, яких необхідно суворо дотримуватись. По-друге, в законності прийняття 

рішень та дієвості ОВС та їх службовців, адже дотримання правових інструкцій є 

простою передумовою щодо ефективності функціонування ОВС. 

У цілому слід наголосити, що всі принципи, закріплені науковцями у 

нормативно-правових актах, які гарантують діяльність ОВС, діють не розрізнено, а у 

певному взаємозв’язку, оскільки об’єднані загальною метою – сприяти принципу 

ефективної діяльності цих органів. Це дає можливість констатувати, що зміст та 

значення принципів нормативно-правового гарантування діяльністю ОВС 
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обумовлюється тим, що всі вони існують та діють не ізольовано один від одного, а у 

визначеній системі. Але порушення навіть одного принципу неминуче може 

призвести до порушення інших, неможливості успішного виконання завдань, що 

поставлені перед ОВС щодо гарантування внутрішньої безпеки держави і 

суспільства, що можна побачити в державно-управлінській моделі, яка складена 

автором (див.: Додаток З). 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Матеріал, розглянутий у цьому розділі, засвідчує, що на теперішньому етапі 

розвитку України державними органами управління велике значення приділяється 

нормативно-правовому механізму належного забезпечення дієвості всіх суб’єктів 

державного управління і, зокрема, ОВС – одного з базових державних інститутів. 

Від рівня нормативно-правового забезпечення діяльності ОВС залежить як ступінь 

захищеності людини та суспільства, так і, значною мірою, перспективи розвитку 

самої держави.  

 Оскільки правове забезпечення ОВС є одним із основних завдань 

реформування правоохоронних органів. Доведено, що нормативно-правові акти 

визначають організацію функціонування ОВС та  покладають на них певні завдання, 

а саме: охорону громадського порядку; гарантування внутрішньої безпеки країни; 

застереження правових порушень та їх припинення; забезпечення дорожнього руху; 

гарантування прямої безпеки населення, охорону їх свобод, прав та правових 

інтересів; охорону всіх форм власності; охорону природної сфери; виявлення та 

розкриття злочинів.  

2. Становлення державності в Україні, радикальні реформи в усіх сферах 

життя нашої країни, певні процеси глобалізації та  геополітичні зміни в сучасному 

світі, а також значне зростання кількості правопорушень, поява нових видів 

злочинів у країні зумовлює виникнення нових, складніших, багатопланових проблем 

гарантування внутрішньої безпеки, шо вимагали перегляду усталених підходів до 

нормативно-правового забезпечення функціонування ОВС у цій сфері. Це дає 

можливість стверджувати, що ефективне виконання завдань ОВС щодо реалізації 
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внутрішньої безпеки держави залежить від розвиненої нормативно-правової бази, 

тобто від чіткого нормативно-правового механізму забезпечення їх діяльності. Таке 

нормативно-правове забезпечення повинно здійснюваться з метою: розмежування 

права різних підрозділів ОВС; формулювання кола питань національної безпеки; 

закріплення заходів та видів покарань співробітників.  

Оскільки законодавство, яке визначає нормативно-правове забезпечення 

функціонування ОВС, покладає на них ряд завдань. Доведено, що основним 

завданням ОВС є діяльність щодо організації належного рівня внутрішньої безпеки 

держави. Відповідне правове забезпечення має здійснюватися з ціллю визначення 

певного кола питань національної безпеки, що потребують їх розв’язання з боку 

ОВС, розмежування компетенцій (обов’язків і прав) різних служб ОВС та їх 

службовців щодо виконання завдань внутрішньої безпеки держави, суспільства і 

громадянина.  

Встановлено, що важливе місце в системі законодавчих актів, які формують 

діяльність органів правопорядку (зокрема ОВС) в галузі гарантування внутрішньої 

безпеки країни, займає законодавча база. На жаль, сучасний стан нормативно-

правової діяльності органів внутрішніх справ стосовно реалізації завдань 

внутрішньої безпеки держави ще не відповідає змісту сучасних нормативно-

правових відносин у сфері державного управління безпекою країни. Основою у 

вирішенні цього питання, на нашу думку, повинна стати розроблена ґрунтовна 

класифікація нормативно-правових постанов, які налагоджують роботу ОВС у 

галузі гарантування внутрішньої безпеки держави і суспільства. 

3. З’ясовано, що для покращення роботи ОВС стосовно організації внутрішньої 

безпеки держави, суспільства і громадянина необхідно зробити все для закріплення 

основних міжнародних законодавчих правил для боротьби з оргзлочинністю; 

привести національне законодавство у відповідність до міжнародних норм; 

забезпечити правильне та широке використання національно-правових правил, які 

мають відповідати світовим нормам  як у самостійній діяльності цих органів, так й у 

взаємовідносинах з органами іноземних країн. 

В сучасному світі безпека людини залежить від можливості держави за 

допомогою нормативно-правового механізму оберігати свободу та права всіх верств 
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населення, протистояти антидемократичним й антисоціальним проявам, від кого 

вони б не надходили. Для цього державне управління діяльністю правоохоронних 

органів встановлює спеціальну правову норму, призначення якої – визначення кола 

суб’єктів, включно і ОВС України, котрі попадають під правову норму 

законодавства. Обсягом та складністю вирішених завдань ОВС у цій сфері залежить 

від розуміння конкретних небезпек життєдіяльності держави, встановлених на 

основі об’єктивних аналізів. 

Спеціальне законодавство забезпечує нормативно-правові засади діяльності 

ОВС у сфері боротьби з криміналітетом,  яке регулює питання протидії конкретним 

найбільш небезпечним загрозам внутрішньої безпеки України. З’ясовано, що такими 

загрозами є наявні та потенційно можливі явища і чинники, що створюють 

небезпеку: порушення правопорядку, поширення корупції, організованої злочинної 

діяльності, тероризм.  

4. Встановлено, що нормативно-правовий механізм щодо функціонування 

ОВС України у сфері внутрішньої безпеки країни визначає їх завдання, яке охоплює 

як боротьбу з оргзлочинністю в карно-правовій площині, так і боротьбу стосовно 

запобігання їй. Сукупність встановлених вищими органами влади нормативно-

правових якостей, які надають ОВС можливість здійснювати діяльність, спрямовану 

на протидію різним видам злочинності у різних сферах суспільних відносин, 

визначається спеціальним законодавством. 

Hайбільш унормованими спеціальним законодавством у сфері гарантування 

внутрішньої безпеки держави органами внутрішніх справ є спеціальні 

(правоохоронні) заходи, спрямовані на протидію порушенням правопорядку, які 

здійснюються шляхом застосування передбачених законом заходів до осіб, що їх 

вчинили або готуються до їх вчинення, з дотриманням встановленого законом 

порядку застосування таких заходів. 

Необхідно зазначити, що активність організованої злочинності завдає чималих 

збитків суспільству та державі. Тому це зумовлює необхідність розробки і 

прийняття законодавчих актів, що направляють роботу ОВС у питаннях боротьби з 

оргзлочинністю як важливу умову гарантування національної безпеки і побудови на 

урядовому рівні адекватної та ефективної структури її попередження.  
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Нормативно-правовий механізм, який визначає зміст діяльності ОВС в галузі 

громадської безпеки та захисту громадського порядку, дає можливість зробити 

акцент на двох основних напрямках діяльності міліції це охорона встановленого 

громадського порядку, здоров’я та життя людей від загрозливих посягань та  другий 

напрямок зафіксовано в нормах законодавства про адмінправопорушення. Отже, 

нормативно-правовий механізм основне своє призначення щодо адміністративних 

правопорушень визначає як припинення та попередження адмінправопорушень, 

гарантування притягнення винних до адмінвідповідальності. 

5. Доведено, що державне управління діяльністю ОВС щодо гарантування 

внутрішньої безпеки держави характеризується як об’єктивними, так і суб’єктивними 

факторами, основними з яких є: існуючий стан спеціального законодавства, способів 

нормативно-правової організації діяльності цих органів; ступінь урегульованості 

правом визначених напрямків діяльності різних підрозділів ОВС; стійкість та 

стабільність їх відносин у цій сфері, які планується врегулювати правом. Вказані 

особливості спеціального законодавства за своєю сутністю є алгоритмом правового 

забезпечення діяльності ОВС у контексті реалізації завдань щодо гарантування 

безпеки держави, суспільства і громадян. 

Спрямування на демократичний розвиток виокремлює наповнення та 

використання основних, демократичних за змістом, принципів нормативно-

правового забезпечення функціонування ОВС відповідно до виконання завдань 

щодо гарантування внутрішньої безпеки держави. 

Встановлено, що всі принципи, закріплено законодавцем у законодавчих актах, 

які забезпечують діяльність ОВС у сфері внутрішньої безпеки держави, діють у 

певному взаємозв’язку, адже об’єднані спільною метою сприяти механізму 

ефективної дієвості даних органів, закріпити відповідне виконання обов’язків і прав  

своїх працівників. Адже сутність законності полягає в дотриманні вимог законів та 

нормативних актів органами держави, посадових осіб, громадських організацій та 

громадян. 

В роботі обгрунтованні принципи державного управління з забезпечення 

правових засад функціонування ОВС, а саме: принцип законності; принцип 

верховенства права; принцип об’єктивності; принцип системності; принцип 
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пріоритету норм міжнародного права щодо державного законодавства; принцип 

гарантії безпеки особи; принцип гуманізму; принцип неупередженості; принцип 

нерозривності правового регулювання та правового впливу; принцип 

адміністративного впливу; принцип адміністративної відповідальності; принцип 

єдності та цілісності діяльності правоохоронних органів і включно ОВС; принцип 

правової обгрунтованості нормотворчих ініціатив ОВС; принцип науковості, 

наукової обгрунтованості діяльності ОВС; принцип гласності; принцип 

демократизму; принцип ефективності. 

 Це дає можливість констатувати, що значення та зміст принципів державного 

управління з забезпечення правових засад функціонування ОВС обумовлюється 

тим, що всі вони діють й існують не ізольовано один від одного, а у встановленій 

системі. Але порушення навіть одного принципу неминуче може призвести до 

порушення інших, неможливості успішного виконання завдань, поставлених перед 

ОВС щодо гарантування безпеки держави, суспільства і громадян.  

6. Для формування та ухвалення засад державного управління впровадженням 

спеціального й функціонального законодавства в діяльність ОВС України плідним 

має стати застосування системного підходу, що передбачає урахування 

економічних, соціальних, політичних, духовних змін у суспільному житті країни, 

чітке розуміння стратегічних цілей і завдань функціонування ОВС щодо 

гарантування безпеки держави і суспільства. 

Правозастосовча практика ОВС багато виграла б від створення єдиного 

нормативного акта, в якому у сконцентрованому вигляді зазначались би усі основні 

норми правоохоронної діяльності даних органів. Досягнення якісно сучасного рівня 

нормативно-правового гарантування функціонування ОВС України можливе лише на 

основі планомірного й наукового підходу, сформованого на принципах наступності й 

перспективного бачення розвитку нормативної бази. 
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РОЗДІЛ 4 

НАПРЯМИ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ  

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В  

СИСТЕМІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

 

4.1. Основні напрямки процесу оптимізації кадрового забезпечення ОВС  

 

Найпотужнішим інструментом реформування ОВС України є ефективна 

кадрова політика. Адже саме від якості кадрів, їхнього професіоналізму, фаховості 

буде залежати і рівень гарантування національної безпеки країни і суспільства. 

Окремі питання процесу кадрового забезпечення ОВС України досліджувались у 

працях таких українських вчених, як: О. Андрєєва [16,17], М. Ануфрієв [20-22], О. 

Бандурка [33-40], В. Бесчастний [44-50], М. Бідюкова [52], Т. Дашо [118], І. Дзюба 

[134], Є. Зозуля [190-195], Л. Криворучко [276, 277], Н. Матюхіна[345-347], Н. 

Нижник [389-391], В. Плішкін [435,436], О. Синявська [604-606] та ін. [279]. Однак 

комплексне дослідження цієї проблеми у державно-управлінському аспекті в 

контексті гарантування ОВС внутрішньої безпеки країни і суспільства не 

проводилось. 

Кадрова політика в ОВС України як складова частини організаційного 

механізму являє собою систему основних принципів, форм, цілей і, зокрема методів 

роботи (див.: Додаток К) з кадрами, які мають володіти необхідними діловими, 

моральними та професійними якостями. Cлід зазначити, що державне управління 

кадровими процесами характеризуються цілеспрямованим, спланованим, 

координуючим і свідомо організуючим впливом суб’єктів управління на якісні та 

кількісні зміни кадрового персоналу правоохоронних органів шляхом визначення їх 

потреб в співробітниках та здійснення коригуючих дій з метою виконання завдань, 

які перед ними поставлені [287].  

На кадрові процеси у правоохоронній сфері впливають як зовнішні фактори 

(стратегія держави, розвиток соціально-демографічних процесів, соціально-
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економічних основ суспільства та ін.), так і внутрішні ресурси та фактори розвитку 

суб’єктів кадрового забезпечення та його управління. Конструктивне кадрове 

забезпечення є базовою складовою організаційного механізму без якого неможливе 

його ефективне функціонування ОВС [367,c.27]. 

Сьогодні важливе значення для гарантування внутрішньої безпеки держави 

набуває процес оптимізації кадрового забезпечення ОВС, який стає головним 

напрямом функціонування органів внутрішніх справ щодо реалізації сучасної 

кадрової політики, шляхом її формування не тільки “зверху”, а й “знизу”, з кожного 

районного відділу [38]. До системи кадрового забезпечення органів внутрішніх 

справ належать наступні елементи: робота з персоналом (підбір, розстановка, 

переміщення, формування резерву на висування, оцінка працівників); використання 

методів матеріального стимулювання, дисциплінарна практика, виховання кадрів; 

дефініція кількості працівників, їх посадової категорійності і рівня професійної 

підготовки; стимулювання трудової активності й виховання кадрів; підготовка 

персоналу: початкова, бойова, спеціальна та фізична підготовка, підвищення 

кваліфікації [40,с.192-193]. 

Слід зазначити, що необхідною умовою науково обґрунтованої політики щодо 

оптимізації кадрового забезпечення ОВС є чітке бачення моделі організаційного 

механізму системи ОВС, основа якої є професійна приналежність та функціональна 

роль спеціаліста. З точки зору науки державного управління, механізм кадрового 

забезпечення функціонування ОВС, як похідний елемент огранізаційного механізму 

державного управління всією системою  має найбільше значення. 

Механізм кадрового забезпечення ОВС має складатися з таких елементів: 

– визначення необхідного кількісного складу персоналу, з урахуванням їх 

посадової категорійності та ступеня профпідготовки; 

– удосконалення роботи з кадрами: шляхом якісного підбору, розстановки, 

формування резерву на висування, оцінки співробітників; 

– необхідне стимулювання професійної діяльності і виховання кадрів: з 

допомогою застосування заходів морального і матеріального впливу, 

дисциплінарної практики, підвищення правової культури; 
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– оптимізація підготовки кадрів: шляхом навчання в навчальних закладах МВС, 

перепідготовки і підвищення їх кваліфікації. 

Отже, механізм кадрового забезпечення ставить за мету забезпечити нормальну 

діяльність органів і підрозділів внутрішніх справ, які виконують покладені на них 

функції щодо гарантування внутрішньої безпеки держави, суспільства і 

громадянина. Кадрова політика в системі МВС як галузева модифікація кадрової 

політики держави є важливою умовою оптимізації процесу забезпечення кадрами 

ОВС, утворення надійного механізму підвищення професійного рівня 

співробітників ОВС, результативності в професійно-службовій діяльності, 

забезпечення стабільності службових трудових відносин осіб начальницького і 

рядового складу. 

Об’ективною потребою для розвитку ОВС постала розробка науково 

обгрунтованої Комплексної програми їх кадрового забезпечення. Основними 

чинниками необхідності її розробки були: несформованість політики кадрів ОВС за 

часи незалежності; зниження ефективності роботи кадрів; слабкість або відсутність 

системної регуляції кадрових процесів; приховані, недемократичні та занадто 

політичні кадрові призначення; питання кадрових деформацій в ОВС, пов’язаних з 

проявами корупції, несумісність кадрової політики щодо перемін в Україні. 

Така програма була затверджена 30 червня 2001 р. наказом МВС України. 

[490]. Головна мета програми полягала у визначенні перспектив розвитку кадрового 

потенціалу ОВС на період 2001–2005 рр., шляхів і методів удосконалення усієї 

систематичності кадрової роботи в МВС України. Її реалізація передбачала 

виконання таких завдань: 

– забезпечення цілісної кадрової політики МВС України; 

– будова кадрової роботи на ґрунтовних досягненнях науки та прогресивного 

закордонного досвіду; 

– вдосконалення керування кадрових процесів на засадах модерної системи 

інформаційного та науково-аналітичного забезпечення; 

– розвиток законодавчої основи кадрової роботи і її стабільне удосконалення з 

урахуванням новітніх технологій; 
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– дефініція науково обґрунтованих нормативів забезпечення персоналу в ОВС; 

– забезпечення органів та підрозділів внутрішніх справ компетентними та 

кваліфікованими кадрами; 

– забезпечення реалізації соціальних прав і гарантій співробітникам ОВС. 

Головним принципом механізму кадрового забезпечення МВC України є: 

науково обгрунтовані  вимоги щодо працівників ОВС того чи іншого фаху; 

перспективність, випереджальний характер, що базується на прогнозуванні кадрової 

ситуації; ретельний відбір та їх вивчення за моральними і діловими якостями; 

поєднання довіри і поваги до співробітників ОВС з принциповою вимогливістю до 

них: вчасне оновлення персоналу, найкраще поєднання в чисельному відношенні 

досвідчених та молодих працівників; дотримання принципу єдиноначальності і 

врахування думки колективу у вирішенні кадрових питань; соціальний і правовий 

захист персоналу, гарантування справедливості і законності щодо вирішення 

кадрових питань. 

З метою оптимізації процесу кадрового забезпечення ОВС на другому 

засіданні Міжвідомчої комісії з питань реформування правоохоронних органів 6 

вересня 2005 року було підготовлено проект “Концептуальні засади реформування 

системи правоохоронних органів України” [261], де було зроблено експеримент 

комплексної дефініції напрямів кадрової політики у контексті зазначеної реформи 

на науково-демократичних підвалинах, відповідно до правил і стереотипів 

європейської спільноти.  

У процесі реформування діяльності ОВС необхідно було упорядкувати умови 

організаційно-правового, фінансового, кадрового і матеріально-технічного 

забезпечення органів внутрішніх справ залежно від складності та рівня 

відповідальності виконуваних обов’язків. Кадрову політику передбачалось 

проводити на засадах патріотизму, моральності, чесності, справедливості, 

професіоналізму, компетентності та відданості справі. 

Назрілі проблеми здійснення сучасної кадрової політики в ОВС були 

розглянуті під час Парламентських слухань “Про реформування системи органів 

МВС України і впровадження європейських стандартів”, що відбулися 5 жовтня 
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2011 р. [543]. Подальші перспективи оптимізації кадрового забезпечення ОВС 

знайшли обґрунтування в “Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 

роки”, схваленій 1 лютого 2012 року Указом Президента України [631]. Проблема 

стратегії кадрового забезпечення всіх структурних підрозділів ОВС обговорювалася 

як одна з основних на установчих зборах Експертної ради з питань захисту прав 

людини в системі ОВС та реформування відомства, які відбулися у квітні 2014 року. 

Серед головних причин, що показали необхідність розробки Стратегії, є: 

уповільнення розвитку та брак системності у діяльності щодо кадрового 

забезпечення в країні; брак дієвої системи моніторингу потреб суспільства та 

держави у спеціалістах із належним освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки; 

недостатній рівень застосовування наукових підходів та результатів наукових 

досліджень щодо формуванням та реалізації державної кадрової політики. 

Указом Президента України затверджена Стратегії національної безпеки 

України, від 8 червня 2012 року № 389/2012  , де основною метою встановлено 

утворення дієвої систематичності гарантування національної безпеки, а серед 

поставлених завдань, виконання яких має забезпечити її успіх, основне – 

підвищення професійної підготовленості кадрів для сектора безпеки [526]. Це 

вимагає суттєвої оптимізації кадрового забезпечення ОВС, яке повинно мати 

багатоплановий характер і включати низку факторів, які дійсно позначаються на 

діяльності ОВС України. Тому адміністративні рішення спрямовані на реалізацію 

основних завдань, які найбільше впливають на результативність кадрового 

забезпечення ОВС України.  

Формування єдиної системи діяльності кадрів ОВС мають бути 

взаємопов’язані з головними завданнями щодо зміцнення правопорядку і законності 

та повною мірою відповідати потребам країни. Основними вимогами 

організаційного механізму кадрового забезпечення системи МВС України є: 

удосконалення керування кадровими процесами; комплектація органів внутрішніх 

справ потрібним фаховим колективом; раціоналізація використання наявного 

кадрового потенціалу; розвиток обгрунтовної і необхідної підготовки, 

перепідготовки та підвищення фаху персоналу, підвищення ефективного 
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професійного вишколу особового складу; зміцнення морально-етичних засад роботи 

в ОВС МВС України; розвиток психологічної служби органів внутрішніх справ.  

Початковим етапом на шляху оптимізації процесу формування персоналу 

ОВС є організаційний механізм щодо планування кадрів та виявлення потреб у 

персоналі. Без чіткого планування кадрів здійснення тривалої, орієнтованої на нову 

кадрову політику є нездійсненним. Найперше у процесі комплектування ОВС слід 

з’ясувати, скільки співробітників, якого фаху і на якому місці потрібні та які вимоги 

до них висуваються [279]. Дієве та якісне планування сприятиме успіху у кадровій 

роботі, а саме: підвищенню професіоналізму, прогнозуванню статики і динаміки 

кадрового потенціалу, утвердженню нової структури навчання персоналу з 

орієнтацією на кращу світову практику, формуванню резерву на керівні посади в 

ОВС. Саме чітке планування персоналу є важливою умовою для якісного підбору, 

розстановки, переміщення, ротації, висунення кадрів та організації їх підготовки в 

системі ВНЗ МВС України  

Процес підбору кадрів має включати дослідження професійних та 

психологічних якостей майбутніх співробітників з метою встановлення їх 

профпридатності для виконання обов’язків на відповідному службовому місці або 

посаді і вибору з багатьох кандидатів найкращого, із врахуванням його 

відповідності кваліфікації, особистих якостей та здібностей, характеру поведінки, 

спеціальності, зацікавлення структурних підрозділів ОВС та його самого. 

Процес з швидким розвитком (преактивний підхід) в оптимізації підготовки 

кадрів для ОВС, він буде актуальним і в майбутньому [71]. Але і до сьогодні 

продовжуються довготривалі суперечки щодо якості освіти, проблеми у 

співвідношенні стандартів і творчості, стереотипів та абстрактної свободи у ході 

підготовки професіоналів, загальної моделі випускників ВНЗ, які, на думку одних, 

повинні бути “вузькими спеціалістами”, а на переконання інших – “універсальними” 

носіями поглиблених знань [234]. Проте, як показало ретроспективне обстеження 

вищої відомчої освіти, коли Україна здобула державну незалежність, то науково-

педагогічний потенціал ОВС насправді не був орієнтований на характерні 

соціально-кримінологічні, національно-територіальні та інші умови їх діяльності.  
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Річ у тім, що парадигма функціонування спецзакладів системи МВС України 

тривалий час орієнтувалася на підготовку спеціалістів “сьогодення”, націлювала 

курсантів на вирішення завдань служби в статичних умовах. Випускники вузів, 

володіючи значним багажем фундаментальних знань, здебільшого не могли їх 

актуально інтерпретувати, з величезними труднощами адаптувалися до 

швидкоплинних умов у сфері їх професійної діяльності. Вони не раз виявлялися 

безпомічними там, де вимагалась самостійність і компетентність у прийнятті 

рішень, вміння організувати свою роботу і діяльність інших в обстановці 

невизначеності та підвищеного ризику. Крім того, існуюча система вишів МВС та 

їхня діяльність були не позбавлені вагомих прогалин. Зокрема, це стосувалося 

організаційного механізму функціонування ОВС та кадрового та матеріально-

технічного забезпечення їхньої діяльності. Слабкою залишалася структура 

навчально-виховного процесу, де недостатньою мірою враховувалися динамічні 

зміни в суспільно-економічних взаємовідносинах, котрі відбулися в державі за роки 

самостійності, а також практичні потреби [457,c.11]. 

Тому головне завдання навчальних спецзакладів полягає у підготовці 

висококваліфікованих фахівців відповідно до напрямків сучасної правоохоронної 

функції ОВС України. З цією метою на період 2001–2005 рр. була розроблена нова 

Концепція розвитку системи спеціальної освіти та вузівської науки МВС України 

[230].  

Зрозуміло, що організація навчальної роботи в закладах відомчої освіти має 

передбачати визначення змісту і оптимального обсягу програмного матеріалу для 

навчання слухачів з урахуванням соціального замовлення для ОВС. Головну увагу в 

підготовці слухачів і курсантів слід було зосередити на якісному виконанні 

навчальних програм і всебічній реалізації вимог освітньо-професійних програм 

(ОПП) та освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ). З цією метою у керівних 

документах щорічно, відповідно до зміни обстановки у державі та світі, слід було 

уточнювати існуючі та формулювати нові завдання для ОВС, а це, в свою чергу, 

вимагало внесення доповнень та змін у ОКХ, ОПП та зміст підготовки фахівців. 
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На жаль, значна кількість тем та навчальних питань з дисциплін підготовки 

майбутніх працівників ОВС були суто теоретичними, не мали достатньо вираженого 

практичного спрямування, що негативно позначалось на якості підготовки. Деякі 

змістові модулі дублювали навчальні питання інших дисциплін. Також недостатньо 

уваги приділялось практичній реалізації визначених умінь [544]. 

Вирішення проблеми професійної підготовки спеціалістів для ОВС у рамках 

Болонського процесу, впровадження інформаційно-освітніх технологій як фактора 

підвищення якісної освіти, розвиток педагогічної майстерності викладачів щодо 

профпідготовки випускників неможливе без вивчення, аналізу і запозичення 

іноземного досвіду вищої освіти, зокрема, спеціалістів правоохоронних органів. 

Слід зазначити, що у більшості європейських країн  використовують систему 

відбору, яка базується на оцінці сформованих навичок й умінь особистості та 

прийомах реагувань у нестандартних ситуаціях, чого не було у країнах СНД. 

Прибічники застосувування даного підходу слушно вбачають, що така оцінка вмінь 

кандидата на посаду дає можливість не лише діагностувати його професійні власні 

якості, а й спрогнозувати з високим рівнем імовірності успішність його роботи у 

певній службі.  

Cьогодні, коли у світі відбуваються кардинальні зміни у сфері організації 

національної безпеки, виключного значення набуває кадрове забезпечення 

правоохоронних органів. З точки зору побудови якісної системи національної 

безпеки української держави важливе і принципове значення набуває творче 

використання досвіду підготовки поліцейських кадрів для поліцейської системи, 

насамперед таких країн, як США, Канада, Франція, Великобританія, Італія, Австрія, 

Федеративна Республіка Німеччина та інших, які мають тривалу історію, велику 

практику боротьби зі злочинами й охорони громадського порядку та взаємозв’язані 

між собою. Організацовуючи підготовку кадрів, необхідно врахувати всі результати 

минулих і сучасних років, широке застосування міжнародної кооперації не тільки 

щодо безпосередньої правоохоронної дії, а й підготовки, стажування, обміну 

навичками кадрів поліцейських служб та їх органів [236]. 



220 

Певної уваги та вивчення вартує успішний зарубіжний досвід у галузі 

організації профпідготовки працівників органів правопорядку іноземних країн, 

методи вдосконалення процесу навчання. Стандарти європейських країн 

передбачають, що поліцейський, який призначений на службу, має пройти 

комплексну загальну, службову та професійну підготовку, а також отримати 

відповідний інструктаж щодо соціальних питань, демократичних прав, свобод 

особистості згідно з Європейською конвенцію з прав людини [341,с.61]. Зазначений 

інструктаж може здійснюватися у вигляді спеціальних курсів з гуманітарного права 

та семінарів. Допустимими формами вивчення зарубіжного досвіду є спеціалізовані 

курси, симпозіуми, конференції, наукові праці, дослідницькі проекти, 

інтернаціональний обмін професіоналами та інше. 

Слід зазначити, що зарубіжний досвід підготовки поліцейських кадрів є 

різноманітним і зі своєю специфікою. Можливості його використання визначаються 

такими вихідними положеннями. По-перше, у цьому досвіді є багато цікавого і 

корисного в частині професійного відбору кадрів (інститут рекрутування, рівний 

доступ до поліцейських професій), а також якості підготовки (тренінги, стажування 

та ін.). По-друге, зарубіжні системи підготовки поліцейських кадрів відрізняються 

чіткою орієнтацією на професійну підготовку в рамках поліцейських наук. Тому й 

система освіти поліцейських, переважно, має відомчий характер. По-третє, система 

навчання кадрів для органів правопорядку іноземних країн залежить від концепції 

діяльності цих органів, які сьогодні суттєво відрізняються, особливо на шляхах їх 

практичної реалізації [92,c.108]. 

Cеред беззастережних переваг зарубіжної поліцейської освіти є високе 

технічне забезпечення, відповідність навчального процесу та наукового 

дослідження, вивчення визначеної роботи, здобуття вмінь і навичок. Тут готують 

фахівці з певних напрямків роботи, що адаптовані до сучасних умов [50,c.74]. Це 

саме ті стандарти, яких повинні прагнути ВНЗ МВС України.  

Важливе значення має орієнтованість майбутніх спеціалістів не тільки на 

основні завдання діяльності правоохоронних органів, а насамперед, на спеціалізацію 

певної роботи в певній поліцейській службі. У даному випадку відбувається 
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максимальне скорочення періоду їх адаптації до професійної діяльності, що 

забезпечить необхідну ефективність. Для всіх поліцейських навчальних закладів 

зарубіжних країн характерні такі особливості, як практична спрямованість 

навчального процесу, його безперервний характер, органічний і тісний зв’язок з 

практикою [576]. 

У програмах вищих навчальних закладів з підготовки спеціалістів для 

поліцейських служб США важливе місце належить виробленню вмінь і навичок  

роботи з науково-технічними засобами, які дуже широко використовуються в роботі 

поліції даної держави. В Національній академії федерального бюро розслідувань 

США (Квантіко, штат Вірджинія) розроблено програму підготовки та підвищення 

кваліфікації керівного складу та службовців для поліцейських підрозділів вищої та 

середньої ланок, згідно з якою протягом близько трьох місяців вивчають 

правознавство, поліцейський менеджмент, навички керівництва, фізпідготовку, 

криміналістику, спецпідготовку та ін. Для забезпечення навчання офіцерів поліції з 

країн Європи академія має відділи, назва яких – “Міжнародна правоохоронна 

академія”, розміщена в Будапешті (Угорщина) [133]. Заслуговує на увагу досвід 

підготовки поліцейських кадрів у Грузії. У Тбілісі відкрито Поліцейську академію 

на основі об’єднання декількох шкіл МВС. Навчання в академії , згідно з програмою 

спецкурсу, є обов’язковою умовою для проходження служби в поліції, а закінчення 

курсів з перепідготовки та підвищення кваліфікації є необхідною умовою для зміни 

спеціальності або кар’єрного росту. Набір до академії відбувається згідно з 

жорстким конкурсом. Впродовж навчання близько 10 % слухачів відраховують за 

невиконання програми навчання. Підготовка відбувається на спеціальних 

факультетах патрульної поліції, оперативно-слідчому, дільничних інспекторів та 

прикордонної поліції. У процесі навчання переваги надаються бінарним формам 

проведення занять (викладач працює разом з практичним фахівцем) та рольові ігри 

(використовується навчальний зал судових засідань, інтерактивний тир, 

криміналістичні класи) [638,c.187]. 

Підготовка правоохоронців у зарубіжних країнах спрямована також на те, щоб 

застерегти їх від психології професіональної обмеженості, розвинути в них 
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упевненість в тому, що система правового порядку без співпраці з громадськістю не 

в змозі розв’язувати завдання, які на неї покладено. 

У зарубіжних програмах підготовки поліцейських відображене соціальне 

спрямування роботи поліцейських підрозділів. Підтверджується, що вони мають 

бути готові до реалізації комплексної позиції в соціумі як поліцейського, так і як 

(разом з цим) “соціального працівника” [714,с.204]. На думку одного із провідних 

зарубіжних спеціалістів у галузі охорони громадського порядку П. Віллерса (Велика 

Британія), в епоху зростаючого попиту на відповідальність основу соціальної місії 

повинна складати доктрина забезпечення суспільного порядку, котра має 

передбачати зобов’язання щодо громадянина як ключову ланку цієї концепції 

[691,c.108]. 

Отже, суттєвими і першочерговими кроками щодо поліпшення практичних 

результатів у сфері підготовки професійних кадрів для ОВС України мають стати: 

– активний перехід на сучасні методи роботи щодо підготовки поліцейських 

кадрів; 

– сприяння розвитку міжнародного співробітництва з навчальними закладами 

зарубіжних країн ( проведення міжнародних наукових заходів, семінарів, лекцій та 

майстер-класів); 

- сприяння проходження стажування науково-педогогічних кадрів  в 

навчальних закладах зарубіжних країн; 

-  запровадження прикладного характеру навчального процесу та наукових 

досліджень до практичної роботи поліцейських кадрів;  

- сучасне матеріально-технічне забезпечення; 

-  вироблення навичок і вмінь поліцейських кадрів (доведених до автоматизму); 

– розширення повноважень управлінських ланок у процесі обміну інформацією 

щодо підготовки професійних кадрів для правоохоронних органів; 

– вивчення та запровадження корисного досвіду зарубіжних країн у сфері 

державного управління підготовкою поліцейських кадрів; 

- постійний контроль підвищення професійної майстерності працівників поліції. 
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Практичне застосування успішного іноземного досвіду щодо підготовки 

поліцейських кадрів має допомогти змінити роботу в системі ОВС України із 

адміністративних і силових методів на демократичні, що будуть спрямованні на 

сприяння громадянам, захист свобод і прав особистості, гарантування внутрішньої 

безпеки населення. Це значною мірою буде сприяти виведенню діяльності органів 

правопорядку України на європейський рівень.  

Багато хто з вітчизняних і зарубіжних фахівців стверджують, що найбільш 

ефективною і максимально результативною в Європі є підготовка поліцейських у 

Німеччині. Для неї характерні два моменти. По-перше, це комплексний підхід до 

розробки навчальних планів за рахунок підготовки програм і відповідальності трьох 

інституцій: ВНЗ, земельного відомства, поліцейського управління МВС. Це 

дозволяє розподілити ступінь відповідальності за процес і результати професійної 

підготовки поліцейських кадрів між двома суб’єктами : замовниками і виконавцями 

замовлення. По-друге, співвідношення теорії, тренування і практики у професійній 

освіті поліцейських знаходиться у співвідношенні 1:1:1. Гармонійна і послідовна 

зміна навчально-професійної, практико-орієнтованої і власне практичної діяльності 

дає можливість цілеспрямовано формувати професійні навички у майбутніх 

працівників поліції [273,c.148]. 

На думку В. Бесчастного, набір співробітників ОВС необхідно проводити, 

опираючись на системно-аналітичну модель щодо середньострокових прогнозів 

скоєння злочинів [48]. В цілому необхідно буде кардинально посилити зв’язок 

навчального процесу з практикою ОВС, у тому числі в ході навчально-виховного 

процесу, запровадити систему зворотніх зв’язків “навчання-практика”. Для 

реалізації поставлених завдань для відомчих навчальних закладів були визначені 

наступні основні вимоги у справі підвищення професійної підготовки майбутніх 

фахівців для ОВС: 

1) організаційне забезпечення – це сукупність форм, методів і засобів, що 

спрямовані на координування діяльності всіх структурних підрозділів навчального 

процесу; 

2) правове забезпечення – це сукупність законодавчих документів, які 
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встановлюють вимоги щодо організації освітнього процесу, його мети, завдань, 

структури та функцій, а також правового статусу всіх його учасників; 

3) матеріальне забезпечення – комплекс різноманітних навчальних приміщень 

всіх видів (класи, спеціальні лабораторії, полігони, кабінети) та технічних засобів 

навчання; 

4) педагогічне забезпечення – система навчально-освітніх програм і технологій 

та сукупної навчальної (навчальні посібники, довідники, підручники тощо), 

методичної (опис завдань: на семінарські і практичні заняття, керівництва 

службовою практикою та ін.) і наукової літератури; 

5) психологічне забезпечення – це комплекс форм, методів і засобів, що мають 

забезпечувати виконання завдань профорієнтації, психологічного відбору 

кандидатів та пристосування курсантів молодших курсів до навчання у ВНЗ МВС і 

служби в органах внутрішніх справ; а також психологічне навчання командного, 

професорсько-викладацького складу; формування у курсантів необхідних особистих 

характеристик і професійно важливих якостей визначеного рівня; діагностики рівня 

розвитку та характеристик випускників; 

6) інформаційне забезпечення – це комплекс інформаційних засобів, технологій 

і способів, взаємозв’язок всіх учасників навчального процесу, які забезпечують їх 

взаємодію в межах спільної цільової установки [436,c.344]. 

Чим вищий ступінь профпідготовки майбутніх працівників ОВС, тим 

ефективніше вони будуть виконувати свої завдання, тим більше їх будуть поважати 

громадяни і юридичні особи. Покращення роботи органів правопорядку, 

встановлення шляхів та вимог до їх подальшого розвитку, отримання максимальних 

результатів передбачає вивчення слухачами проблем в управлінні правоохоронних 

органів, управлінні кадрами, соціальних, а саме: умови діяльності та можливості 

кар’єри, оплата праці.  

Професор кафедри національної безпеки Національної академії В. Абрамова 

справедливо наголошує, що для здійснення освітніх стандартів майбутнього 

покоління необхідно реалізовувати компетентнісний підхід, який має сприяти 

забезпеченню органів державної влади сучасними управлінськими кадрами у сфері 
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національної безпеки [550]. Компетентністний підхід у сучасній освітній парадигмі 

займає провідну і найбільш актуальну позицію. Говорячи про професійну 

підготовку персоналу ОВС, слід розділити компетентність початкового рівня 

(початкову первинну професійну підготовку) і високий рівень подальшої 

компетентності (ступеневу професійну вищу освіту), яка має реалізовуватися 

залежно від форм застосування [257] : 

– ситуативна компетентність дає можливість діяти згідно з особливостями 

певної ситуації; 

– інтелектуальна компетентність являє собою здатність до аналітичного 

мислення і синтезування умінь, знань і навичок щодо здійснення покладених 

зобов’язань; 

– функціональна компетентність дає можливість характеризувати професійні 

знання й уміння їх реалізувати; 

– соціальна компетентність передбачає присутність інтеграційних і 

комунікативних здібностей, вміння взаємодіяти з іншими, вміти вплинути на них, 

адекватно реагувати та сприймати думки інших, формувати своє бачення. 

На думку Г. Ситника, вказані профілі компетентності можуть набувати різних 

форм, але у будь-якому випадку вони являють собою формалізовані зусилля 

ідентифікувати, перерахувати, виміряти тощо показники та індикатори 

компетентності [612]. Процес навчання майбутніх фахівців у спецзакладах МВС на 

засадах компетентнісного підходу В. Безчасний пропонує починати, перш за все, з 

формування відповідного напряму – навчання бакалаврів “Правоохоронна 

діяльність”. Над цим працює створена відповідна робоча група з спеціалістів 

навчальних спецзакладів МВС під керівництвом фахівців Департаменту кадрів МВС 

України. Очікуваний результат є створення стандарту, що за змістом освітньо-

професійної програми має суттєво різнитися від інших спрямувань галузі права. 

Адже даний стандарт повинен стати моделлю для працівників правоохоронної 

системи, що дасть можливість об’єднати в собі бажані якості сучасного працівника 

поліції [44]. Отримання вищої освіти за спеціальністю “Правоохоронна діяльність” 
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буде давати право працевлаштуватися в системі органів правопорядку та дасть 

можливість суттєво покращити кадровий склад OВС. 

Сьогоднішній співробітник органів правопорядку мусить не тільки вправно 

оволодіти методами та прийомами боротьби зі злочинністю, а й бути готовим до 

здійснення управлінської функції, професійно реагувати в надзвичайній обстановці. 

Як відомо, застосування зброї працівниками ОВС є виключною мірою охорони від 

загрозливих посягань на здоров’я і життя людини, а також одним з важливих 

моментів при виконанні багатьох завдань у процесі їх службово-бойових функцій. 

Практика свідчить, що співробітники ОВС застосовують зброю у таких випадках: 

44,3 % – для захисту від нападу злочинців на себе;  22,2% – з метою затримання 

осіб, які здійснюють збройний спротив; 12,9 % – для затримання особи, яка 

виявлена при здійсненні важкого злочину і якщо вона намагається втекти; 12,4% – 

для припинення спроб правопорушників оволодіти зброєю співробітника ОВС; 5,8% 

– з метою безпеки громадян від нападу, охорони їх здоров’я або життя; 0,5% – для 

зупинки втечі з-під конвою осіб, затриманих за підозрою у скоєнні злочину, або 

спроб злочинців звільнити таких осіб [454,с.161]. 

В існуючих нормативних документах, які регламентують підготовку майбутніх 

працівників ОВС із застосування зброї, дії з її використання є традиційні і 

переважно зводяться до виконання команд і вправ у стабільних умовах, проте 

реальні умови й обстави застосування зброї можуть бути нестандартними і 

змінюватись відповідно до конкретної ситуації у боротьбі із злочинцями.  

Тому для курсантів відомчих ВНЗ необхідними є не тільки опанування 

глибокими знаннями щодо застосування зброї, але й формування установки на 

необхідну її реалізацію в процесі майбутньої службової діяльності. Для досягнення 

стабільних результатів з використання табельної зброї курсанти повинні мати не 

тільки міцні теоретичні знання, але й добру технічну, тактичну і фізичну підготовку, 

високі морально-вольові та психологічні якості. А це можливо досягнути лише 

комплексними методами у процесі цілеспрямованого навчання, шляхом створення 

потрібних умов для регулярного і якісного поповнення теоретичних знань з вогневої 
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підготовки, систематичних тренувань і практичних занять зі стрільби в ціль 

[454,с.162]. 

За останні роки старання МВС України були спрямовані на створення 

спеціальної освіти й оптимізацію її структури для забезпечення поєднання 

стереотипів наукових та освітніх функцій, запровадження сучасних технологій у 

процесі підготовки співробітників міліції, апроксимацію академічного процесу до 

потреб спеціальних служб ОВС. Деякі досягнення в даному напрямку є у 

Донецькому юридичному інституті. Де, з метою покращення академічного 

навчання, йому надано більше практичного спрямування і утворено академічний 

відділ органів внутрішніх справ, де практичне навчання дає змогу моделювати 

особливі ситуації та вишукувати шляхи їх вирішення. Згідно з вказівкою МВС 

України, Донецький юридичний інститут разом з ГУМВС  України в Донецькій 

області створили базові дільничні пункти міліції (міський і сільський) для 

підготовки та проведення занять із курсантами щодо забезпечення охорони 

громадського порядку та профілактики вуличної злочинності з використанням 

програмного комплексу “Автоматизоване робоче місце дільничного інспектора 

міліції”. Ще одним нововведенням для професійного навчання майбутніх 

співробітників ОВС у Донецькому юридичному інституті створено 

адміністративний полігон для навчання фахівців з громадської безпеки. Технічні 

можливості даного комплексу (25 ноутбуків на робочих місцях, інтерактивна дошка, 

презентер тощо) дозволяли утворювати 3D-моделі об’єктів та місцевості, на яких 

відпрацьовувалися методи, тактика та схеми охорони громадського порядку. 

Оперативність подібного моделювання давала можливість розробити методику 

вирішення завдань не тільки різної складності, а й різноого рівня управління. 

Відстежування ситуації оn-line на охоронних об’єктах через супутникову мережу 

дало можливість забезпечувати виконання професійних завдань [44]. 

Головними напрямками кадрового забезпечення щодо оптимізації професійної 

підготовки кадрів для ОВС є, насамперед, формування внутрішніх засобів їх 

професійної діяльності: навичок, умінь та фахових знань, достатніх для ефективної 

професійної діяльності. Цьому має сприяти необхідна і обгрунтована система 
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перепідготовки кадрів, яка сьогодні є головною формою підвищення рівня 

професіоналізму співробітників ОВС.  

Утворення сучасної гнучкої системи перепідготовки та підвищення 

кваліфікації персоналу для ОВС належить до основних завдань організаційного 

механізму здійснення політики держави у правоохоронній галузі. Його основою є  

привести роботу ОВС у відповідність до найкращих міжнародних стереотипів та 

внутрішньодержавних вимог, гарантування соціально-сервісної діяльності цих 

органів. 

Перепідготовка кадрів має проводитись з метою засвоєння нових умінь, 

навичок та знань у зв’язку з тим, що змінюються вимоги до результатів діяльності 

працівників ОВС та її змісту, чи виникає потреба в освоєнні сучасної кваліфікації. 

Підвищення кваліфікації передбачає систематичне освоєння співробітниками ОВС 

нових знань на основі новітніх технологій та серйозних професійних навичок в 

рамках вибраної кваліфікації. У системі МВС України підвищення кваліфікації – це 

систематичний процес формування знань та вмінь, які не залежать від часу та умов 

праці й характеризуються належними і якісними змінами, що відбуваються в 

державі.  

Для удосконалення рівня професійної кваліфікації співробітників ОВС під час 

їхнього навчання повинно проводитись роз’яснення міжнародних документів щодо 

прав людини, захисту інтересів громадян під час масових заходів, гарантування 

безпеки дорожнього руху, стереотипів поведінки із затриманими особами та ін. 

Окремо слід приділяти особливу увагу міжнародно-правовим документам, які 

підзвітні органу правопорядку, дотриманню правової етики під час слідства, 

використанню табельної зброї та спецзасобів, вивченню способів мирного 

врегулювання конфліктів, методів переконання [250; 415]. 

Основними формами процесу оптимізації кадрового забезпечення ОВС має 

стати підвищення кваліфікації в органах внутрішніх справ шляхом: систематичного 

самостійного навчання (самоосвіта); постійно діючих тематичих семінарів; 

тематичних короткотермінових семінарів та цільових міжнародних 

короткотермінових семінарів; науково-практичних конференцій; стажування 
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працівників ОВС у відомчих навчальних закладах; їх навчання у академічних 

центрах підвищення фаху та перепідготовки персоналу; навчання в анд’юктурі. 

Важливою складовою організаційного механізму забезпечення персоналу 

ОВС є професійний відбір. Він являє собою систему, що включає кадрові технології, 

зорієнтовані на встановлення, вивчення та оцінку професійної придатності 

претендента на посаду в ОВС щодо передбачення його можливостей та досягнення 

необхідного рівня майстерності й виконання покладених обов’язків. Сутність 

відбору персоналу визначає певне співвідношення найбільш загальних вимог, 

властивих посаді або висунутих ОВС з характеристиками персоналу та конкретної 

особи. Важливим методом відбору персоналу є тестування, яке допомагає визначити 

широкий спектр характеристик людини – від професійно важливих до 

психологічних, що не менш вагомі з огляду на особливості психологічного 

напруження працівників ОВС, з яким вони стикаються у процесі виконання 

покладених на них завдань. Але для точності результатів тести повинні бути 

точними, створеними спеціалістами саме з питань професійного відбору на основі 

різноманітних підходів до оцінки кандидата на посаду, тобто адаптованими для 

застосування під час проведення процедури відбору на посади майбутніх 

працівників ОВС [355]. 

Основою організаційного механізму забезпечення процесу оптимізації  

персоналу ОВС є також розстановка кадрів. Вона передбачає обґрунтований та 

доцільний розподіл співробітників у структурні підрозділи та на посади відповідно 

до необхідного рівня та фаху підготовки, навичок роботи, професійних здібностей. 

Обгрунтоване розміщення вирішує два основних завдання: призначення на посаду 

найбільш кваліфікованих співробітників та визначення кожному з них ділянки 

службової діяльності, яка б найбільш відповідала його професійним критеріям [233]. 

Слід зазначити, що доцільна раціональна розстановка кадрів у структурних 

підрозділах та на посадах ОВС має на меті забезпечення максимальної ефективності 

їх професійної діяльності. Недотримання даного методу може привести до 

призначення на посади співробітників, які не відповідають фаху і професійності, 

особистим та діловим критеріям.  
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З метою виявлення суб’єктивних і об’єктивних факторів, що можуть сприяти 

ефективній реалізації організаційному механізму оптимізації персоналу ОВС має 

проводиться процес ротації кадрів. Ротація кадрів, на думку В. Малиновського, – це 

вертикальне та горизонтальне перепризначення працівників на посадах у галузевих 

службах з метою отримання ними новітніх умінь, знань, фахових навичок, 

необхідних для кар’єрного просування [337,с.110]. Вона дає можливість, 

враховуючи професійні можливості спеціалістів, збагатити їх досвід практичної 

роботи на різних напрямках діяльності в ОВС. Водночас ротація може сприяти 

усуненню недоліків у роботі персоналу, дати можливість чіткіше визначити 

причини негативних явищ, допущених порушень та умови, що сприяли їх 

виникнення. Т. Лузан справедливо наголошує, що “постійна зміна персоналу 

допомагатиме в запобіганні проявам корупції поміж  працівників, насамперед на 

посадах, які за характером своєї діяльності і наданих повноважень пов’язані з 

підвищеним ризиком корупції” [335,с.238]. Слід також зазначити, що у процесі 

перепризначень обов’язки працівника ОВС можуть мінятися в різних площинах. У 

такому випадку формується співробітник з широким профілем кваліфікації, який в 

майбутньому може бути керівником того чи іншого структурного підрозділу. 

Окрім ротації, важливим організаційним механізмом процесу оптимізації 

персоналу ОВС є процес висунення – призначення працівника, який вже працює в 

ОВС, на нову, більш високу посаду. А. Турчинов соціальну сутність посади 

характеризує через її керівне значення, її діяльнісну сутність [651,с.114]. Будь-яка 

посада обумовлюється її значенням для держави, суспільства, громадянина. На 

думку М. Казанцева, посада – юридично установлений обсяг роботи і правових 

резервів для однієї особи [218,с.49].  

Відповідальність та сукупність обов’язків, які передбачені посадою, 

створюють нормативно-правове середовище, яке необхідне для реалізації тих чи 

інших функцій та завдань, що встановлюють суть діяльнісної підстави для 

організаційного механізму – призначення співробітника ОВС на нову, більш високу 

посаду. 
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Компетентними органами виділяються посади, їх назва та місце у державній 

ієрархії, порядок заміщення, після того вона вводиться у штатний розпис, 

номенклатури посад МВС Украіни та її структурних підрозділів. Але для 

підвищення ефективності організаційного механізму слід усунути прогалини у 

визначенні порядку підвищення й переміщення працівників у цій системі. Слід 

зважити на те, що посада за своїм об’ємом роботи повинна відповідати 

можливостям особи. Невиконання даної вимоги доводить до того, що один 

працівник буде “перепрацьовувати”, інший – “недопрацьовувати”. Головним 

принципом виконання посадових обов’язків у системі ОВС є врахування 

загальнодержавних інтересів, суверенітет та цілісність країни, гарантування її 

внутрішньої безпеки. Це має відбуватися в чіткій правовій сфері та в межах чинних 

законодавчих актів держави [344]. Тобто виконання обов’язків за посадою 

взаємопов’язане з відповідальністю за допущені юридичні порушення. Крім того, 

необхідно вказати, що підставою для успішної реалізації механізму підвищення і 

висунення на вищу посаду працівника ОВС є його службова характеристика, 

пов’язана з самостійністю, культурою, волею, ініціативою, ерудицією, творчістю та 

іншими виявами життєвої поведінки особи. Право на обіймання відповідної вищої 

посади співробітник системи МВС України має лише після реалізації та здобуття 

відповідного професійного та кваліфікаційного рівня підготовки. 

Удосконалення системи ОВС міцно пов’язане з науково обгрунтованою 

нормою щодо штатної кількості для встановлення найбільш раціонального 

взаємовідношення окремих категорій співробітників. У даному випадку питання 

полягає в тому, щоб залучити нечисельний та недорогий апарат, який би міг 

успішно виконувати покладені на нього функції та завдання. 

Сьогодні  є два головні методи щодо норм штатної кількості: а) скільки 

витрачається визначених норм часу на виконання подібних за змістом та характером 

завдань певною кількістю фахівців; б) розроблення (з використанням методів 

математичної статистики) збільшених норм, які засновані на вивченні впливу 

різноманітних факторів на об'єм діяльності. Установлювати потрібну штатну 

кількість дозволено і за сприяння методики визначення середньопередового 
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свідчення. При цьому необхідно: об'єднати проаналізовані об’єкти за головними 

ознаками; визначити у кожній групі типові об’єкти; вивчити їх керівний персонал 

для чергового здешевлення та спрощення; підготувати на цій основі ідейні загальні 

схеми і норми штатної кількості адміністративно-управлінського персоналу, які 

після належної перевірки можуть бути прийняті за показові [434,с.196]. 

Cьогодні головною проблемою в системі ОВС є відсутність фахових 

працівників, які можуть професійно виконувати свої обов’язки. Близько 73 відсотків 

співробітників кримінального розшуку, дільничних інспекторів поліції, патрульної 

служби, слідчих мають вік до 35 років, а спеціальну вислугу в ОВС – до 10 років. 

Кожен другий дільничний інспектор має стаж до трьох років. А поліціїї доведеться 

протидіяти злочинам нового покоління. Це вже не колишні “прості крадії без 

середньої освіти, а досвідчені громадяни із знаннями іноземних мов, сучасних 

засобів зв’язку та техніки” [122]. Тому важливо змінити механізми навчання 

персоналу, адже працівником ОВС не може бути громадянин з низьким освітнім та 

моральним рівнем; слід забезпечити достойною заробітною платнею співробітників 

ОВС, найперше – оперативних; спільно з громадськістю провести фахову 

переатестацію персоналу МВС; здійснювати ефективний контроль за 

правоохоронними органами з боку громадськості.  

На думку генерал-лейтенанта міліції М. Цимбалюка, в державі відсутня дієва 

система підготовки поліцейських керівників регіонального масштабу, і це – одина із 

перешкод на шляху до вдосконалення всього відомства [597]. Досвід країн Європи 

вказує, що особлива увага у службовій підготовці кадрів приділяється якості відбору 

претендентів на керівні посади в ОВС. До кандидатів на ці вакансії поліцейські 

представництва висувають спеціальні та більш високі еталони обрання. Такими 

еталонами є: якості лідера претитдента, його уміння дбати про фаховий ріст 

підлеглих, стратегічне мислення, виважене ставлення до впровадження гендерної та 

етнічно збалансованої кадрової політики. Одна з умов відбору на керівні посади 

поліцейських підрозділів: у кадрових та екзаменаційних комісіях повинні брати 

участь представники неурядових організацій, місцевих громад та органів місцевого 

самоврядування [708,с.173]. 
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М. Цимбалюк переконаний, що керівники обласного рівня зобов’язані пройти 

через практичну діяльність. А перед призначенням на посаду керівника області – 

попрацювати в Центральному апараті міністерства, щоб зрозуміти та навчитиcя 

мислити глобальними, загальнодержавними категоріями. А для таких посад, як 

начальник районного відділу чи керівник обласного главку, а також директор 

департаменту у МВС, потрібно запровадити контрактну службу не менше п’яти 

років. Начальником поліції області повинен бути лише той, хто працював у 

кримінальному розшуку. Перед керівником необхідно поставити конкретні вимоги 

щодо роботи й визначити причини, через які контракт односторонньо припиняється. 

На вищезгадані вакансії має бути визначений конкурс, коли кандидати 

боротимуться не минулими заслугами чи регаліями, а новими стратегіями, 

принципами, на яких базуватиметься правоохоронна система тої чи іншої області 

[597]. Це може стати реальним шансом у вирішенні питання плинності фахового 

персоналу в ОВС та істотно зменшити чисельність так званих політичних 

призначень.  

Загалом можна сформулювати ряд концептуальних положень щодо основних 

напрямків організаційного механізму та  процесу оптимізації кадрового 

забезпечення ОВС. По-перше, надзвичайно важливим у ході забезпечення 

персоналом ОВС є їх професіоналізм, який включає високий фаховий рівень, 

психофізіологічний, стресостійкий, психічний та індивідуальних змін, які 

відбуваються в процесі реалізації професійних завдань, що дає можливість вийти на 

новий, більш оперативний рівень вирішення складних службових завдань. 

Відповідно до цього, працівником ОВС може бути особа, яка досконало знає зміст і 

сутність завдань, визначених для виконання дорученої їй ділянки роботи (інструкцій 

щодо виконання дорученої ділянки роботи, прийняття та реалізація ефективних 

управлінських рішень, вміння брати відповідальність за доручене завдання, логічне 

мислення), володіє певною сукупністю соціально значущих якостей і ознак особи 

(чесність, доброзичливість, чуйність, відданість своїй справі, дотримання законів 

України, віддане служіння громадянам України, фізична підготовка), характерними 

для її правосвідомості та фахової орієнтації. 
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По-друге, від співробітника ОВС вимагається знання законодавчої бази 

функціонування ОВС, що дозволить йому чітко зрозуміти специфіку тих чи інших 

державних структур, предмет їх діяльності, у томі числі  питання внутрішньої 

безпеки країни, захисту прав та інтересів громадян. Вони визначаються змістом, 

перш за все, таких навчальних курсів, як “Конституційне право”, “Адміністративне 

право”, “Правоохоронна діяльність ОВС”, “Цивільне право” та законодавчі акти що 

регулюють правовідносини ОВС та державних структур. 

По-третє, реалізація знання співробітниками поліції нормативної бази, своїх 

прав, обов’язків, навичок і вміння застосувати їх у практичній щоденній роботі. 

Вони формуються під час вивчення таких дисциплін, як “Адміністративна 

діяльність ОВС”, “Оперативно-розшукова діяльність ОВС”, “Правоохоронна 

діяльність ОВС”. 

По-четверте, це вміння та навички працювати як у звичайних, так і в особливих 

умовах роботи, це такі умови, при яких виникає потреба в застосуванні правового, 

організаційного, тактичного та іншого характеру, їх ресурсного забезпечення для 

того, щоб з найменшими затратами нормалізувати надзвичайну ситуацію. Вони 

формуються під час вивчення ряду дисциплін, зокрема, професійної підготовки 

(фізичної, вогневої та службової), адміністративної діяльності працівників ОВС, 

психології. 

По-п’яте, це знання менеджменту керівництва ОВС, що дозволять правильно 

приймати управлінські рішення, а саме: навички та вміння оцінювати оперативну 

ситуацію щодо її стабілізації; ставити та реалізовувати завдання та визначати їх по-

черговість (по складності), ефективно організовувати та використовувати 

службовий час, уміння працювати з персоналом. Вони формуються під час вивчення 

таких дисциплін, як: “Управління в ОВС”, “Інформаційно-технічне забезпечення 

діяльності ОВС”, “Психологія і педагогіка в діяльності ОВС”, “Менеджмент”. 

По-шосте, потужні євроінтеграційні процеси, що тривають в нашій країні, 

вимагають кардинальних змін і у сфері вдосконалення нормативно-правового 

забезпечення процесу підготовки кадрів для ОВС. Удосконалення законодавчої 

бази надасть персоналу правового обґрунтовання, врегулювання їх діяльності та 
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особистого захисту. Для цього необхідно прийняти в повному обсязі Закон “Про 

державну службу”, доповнення до Закону “Про Національну поліцію” щодо 

гарантування внутрішньої безпеки держави. 

Оптимізація кадрового забезпечення ОВС – це нелегкий процес, який визначає 

послідовне здійснення комплексу організаційно-управлінських, науково-дослідних, 

політичних та законодавчих дій, необхідних для забезпечення механізму 

ефективного функціонування органів у сфері національної безпеки країни. 

Проведений аналіз процесу державного управління забезпечення персоналу органів 

внутрішніх справ у контексті здійснення завдань внутрішньої безпеки країни 

переконливо свідчить, що основою подальшого удосконалення цієї діяльності 

повинні бути: наступність, оновлення, посилення професіоналізму посадових осіб 

усіх ланок ОВС від рядового до службовців МВС України. 

 

4.2. Концептуальні засади удосконалення системи управління персоналом  

ОВС 

 

Радикальні зміни, що відбуваються в останні роки у політичній, економічній і 

соціальній сферах життя суспільства, суттєво вплинули на управлінську політику 

ОВС України з питань забезпечення внутрішньої безпеки країни. Основою нової 

управлінської політики ОВС в цій сфері постає удосконалення сучасної моделі 

управління персоналом. 

Становище, що склалося в галузі управління персоналом ОВС, певною мірою 

відображує спільні закономірності та тенденції ефективності управління персоналом 

як певного спрямування управлінської функції. Слід відзначити, що управління 

персоналом являється частиною соціального управління, під ним потрібно розуміти 

управління кадрами та їх організаціями. Вивчення проблем уравління персоналом 

ОВС було розглянуто та найбільше обґрунтовано в наукових працях О. Бандурки 

[40] та В. Плішкіна [436], у них система управління персоналом (кадрами) ОВС 

висвітлювалась як складова та невіддільна частина організаційного механізму. 

Необхідно відзначити, що дефініція “управління персоналом органів 

внутрішніх справ” поєднує весь комплекс організаційних заходів, що спрямовані на 
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найкраще якісне та кількісне формування кадрів і тотальне використання його 

резервів у ході фахової діяльності [303]. Cаме від ефективного, науково-

обґрунтованого процесу управління персоналом залежить результативність 

діяльності ОВС в умовах перебудови України на правову, соціальну, демократичну 

державу.  

Управління кадрами ОВС України полягає у створенні системи управління 

персоналом; визначенні попиту організації у кадрах; здійсненні маркетингу 

персоналу; нормуванні чисельності й обліку кадрів. Воно охоплює чималий спектр 

дій від прийому до звільнення кадрів: ділове оцінювання персоналу; відбір та 

прийом кадрів; мотивацію персоналу; профорієнтацію та управління 

пристосуванням персоналу; управління стресами та конфліктами; навчання, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку персоналу; гарантування безпеки кадрів; 

управління поведінкою персоналу в структурі; управління кар’єрним ростом та 

професійно-службовим просуванням; правове, нормативно-методичне та виробниче 

управління кадрами; управління соціальним розвитком персоналу [657]. 

Сутність концептуальних засад управління персоналом ОВС, на думку 

Н. Матюхіної, визначає системність теоретико-методологічних понять та 

встановлення цілей, змісту, критеріїв, завдань, методів, принципів управління 

кадрами та практично-організаційних підходів до створення механізму їх реалізації 

в певних умовах діяльності організації [347].  

Сучасну модель управління персоналом необхідно розглядати з позиції 

чотирьох рівнів: політичний – переважає робота з опрацювання кадрової політики; 

стратегічний – переважає управління людськими ресурсами; тактичний – переважає 

саме управління кадрами; оперативний – домінує робота з персоналом. Важливою 

вимогою сучасної моделі управління персоналом ОВС є обґрунтовання стратегії 

управління кадрами. Вона встановлює сукупність дій та логічність рішень, що 

дозволяє проаналізувати, оцінити та виробити необхідну систему впливу на кадри 

щодо виконання обраної стратегії його розвитку [645]. Елементами стратегії 

управління кадрами є: формулювання характерних цілей щодо управління кадрами, 

розроблення стратегічних різновидів розвитку управління персоналом; аналіз 
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внутрішнього та зовнішнього середовища організацій; розроблення критеріїв 

результативності системи управління кадрами; створення належної структури служб 

управління кадрами; встановлення обмежень на функції системи (тимчасові, 

фінансові, матеріальні, соціальні, вікові).  

Під час вироблення стратегії управління кадрами ОВС України важливо 

врахувати досвід, накопичений у ряді країн ЄС, який характеризується деякими 

особливостями: 

– управління персоналом базується на законодавстві, що розвивається в 

єдиному для різних країн напрямку, має схожі принципи, серед яких виділяються 

ієрархічність, корпоративізм, публічно-правове регулювання, визнання заслуг, 

безперервне підвищення кваліфікації та ін.; 

– координується здебільшого з єдиного центру, спирається на державну 

кадрову політику, має єдину інформаційну базу даних про персонал та спрямований 

на досягнення єдиної цілі державного розвитку; 

– передбачає самостійність та відповідальність службовців, головним критерієм 

яких є якість послуг, що надаються населенню. 

З метою гарантування єдиного підходу, належної організації та підняття 

ефективності організаційної моделі управління персоналом ОВС згідно з наказом 

МВС України від 27 травня 2011 р. в регіонах країни були створені управління 

(відділення) кадрового забезпечення Головного управління, Управління МВС [510]. 

Основним завданням управлінь (відділів), які безпосередньо підпорядковані 

Департаменту кадрового забезпечення МВС, було визначено гарантування 

здійснення вимог Конституції України, законів України, актів Президента України, 

КМУ щодо здійснення роботи з відбору, підготовки, виховання та розстановки 

кадрів і підрозділів внутрішніх справ. Отже, система управління кадрами ОВС 

складається з підсистеми адміністративного та лінійного керівництва та ряду 

функціональних підсистем, які спеціалізуються на здійсненні таких функцій як 

організаційна, економічна та соціальна [16]. До системи управління кадрами 

увійшли такі підсистеми управління: цільова, функціональна, адаптуюча (Табл. 

4.2.1.). 
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Цільова підсистема, яка представляє собою комплексну систему управління 

персоналом ОВС та реалізує стратегічні та тактичні цілі. Вона охоплює: 

інформаційне забезпечення; ресурсне забезпечення; технічне забезпечення; 

Табл. 4.2.1. 

Система управління кадрами 

 ( складено за джерелами: 347, 510, 613, 645, 657 ) 

Підсистеми управління Фнкції управління 

 

 

Цільова  

- інформаційне забезпечення;  

- ресурсне забезпечення;  

- технічне забезпечення; 

- правове забезпечення; 

- нормативно-методичне забезпечення;  

- забезпечення діловодства. 

 

Функціональна  

- адміністративного та лінійного керівництва; 

- маркетингу та планування; 

- управління мотивацією поведінки кадрів; 

- управління наймом та обліком кадрів. 

 

Адаптуюча  

- управління службовими взаємовідносинами; 

- управління безпекою персоналу; 

-здійснює перепідготовку та підвищення 

професійності; 

- забезпечує соціальні потреби персоналу ОВС. 

 

правове забезпечення; нормативно-методичне забезпечення; забезпечення 

діловодства. 

Функціональна підсистема, яка включає високу ступінь спеціалізації завдань 

управління персоналом ОВС, що сприяє оперативному їх вирішенню: 

адміністративного та лінійного керівництва, яка організовує управління загалом, 

управління певними виробничими та функціональними підрозділами; маркетингу та 

планування, що здійснює розроблення кадрової політики та стратегії управління 

кадрами, аналіз ринку праці, організацію реклами, аналіз кадрового потенціалу, 

здійснення кадрового прогнозування попиту в персоналі та планування; управління 

мотивацією поведінки кадрів, покращення форм моральної та інших мотивацій 

кадрів; управління наймом та обліком кадрів проводить здійснення найму 
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персоналу, співбесід, відбору, оцінки, пересування, обліку прийому, звільнення та 

заохочень персоналу, здійснення ефективного використання персоналу та 

професійну орієнтацію. 

Адаптуюча підсистема організовує функціонування ОВС відповідно до вимог 

зовнішнього середовища та класифікується на: управління службовими 

взаємовідносинами: здійснює аналіз та регулювання особистих і групових стосунків, 

взаємовідносин керівництва, управління стресами та конфліктами, соціально-

психологічну діагностику, дотримання етичних норм у стосунках працівників;  

управління безпекою персоналу здійснює ряд заходів, які спрямовані на зниження 

рівня профризику до конкретно допустимого рівня;  здійснює перепідготовку та 

підвищення професійності, пристосування нових кадрів, оцінка персоналу, 

реалізація професійної кар’єри та службово просування; забезпечує соціальні 

потреби персоналу ОВС, вирішує питання їх житлово-побутового обслуговування, 

розвитку фізичного виховання та культури, охорони здоров’я та відпочинку, 

соціального страхування тощо.  

До вимог, які характеризують організаційну модель професійної 

підготовленості керівників управління персоналом ОВС, слід віднести : 

– знання законодавчих актів, які регламентують роботу ОВС; 

– прояви професіоналізму у реалізації посадових функцій; 

– уміння організувати роботу щодо підбору, розставлення та виховання кадрів; 

–  здатність налагоджувати психологічно-моральну підготовку особового 

складу; 

– використання сучасних методів психології та педагогіки у роботі з особовим 

складом; 

– об’єктивне оцінювання результатів діяльності підлеглих; 

– уміння найти, забезпечити індивідуальний підхід до кожного працівника; 

– уміння впливати на вирішення справ та практичних питань гарантування 

безпеки особового складу відповідно до здійснення службових обов’язків; 

– належний рівень вирішення побутово-соціальних питань; 
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– уміння організовувати культурно-просвітницьку та фізкультурно-оздоровчу 

роботу з особовим складом; 

– уміння визначати як ділові, так і неофіційні відносини з підлеглими та 

керівництвом; 

– уміння встановити контроль та стимулювання роботи працівників; 

–уміння спілкуватися з працівниками та розуміти інших людей; 

– здібність до ґрунтовного аналізу та вичерпного узагальнення проблем, які 

існують в сфері професійної діяльності та побуту підлеглих; 

– наявність авторитету серед підлеглих як фахівця в одній (декількох) із 

головних сфер професійної діяльності; 

– здатність організовувати діяльність підлеглих для вирішення певних питань 

охорони громадського порядку та боротьби зі злочинами; 

– уміння налагоджувати роботу з особовим складом в екстремальних умовах; 

– недопущення розходжень між словом та ділом; 

– уміння володіти собою [41;565]. 

Організаційна сучасна модель управління персоналом ОВС реалізується за 

допомогою відповідних методів. Метод (від грецького methodos – шлях до чого-

небудь, дослідження, простежування) – це шлях практичного здійснення визначених 

МВС завдань у сфері гарантування внутрішньої безпеки держави, “свідомі 

систематичні й послідовні дії, що ведуть до осягнення визначеної мети”, “спосіб 

досягнення мети, сукупність прийомів та операцій теоретичного або практичного 

освоєння дійсності, а також діяльності, організованої визначеним чином” [59,с.499]. 

Науковці дослідили три групи методів управління кадрами: адміністративні, 

економічні та соціально-психологічні. Адміністративні методи орієнтуються на 

певні мотиви поведінки, такі як усвідомлення необхідності почуття обов’язку, 

дисципліни праці, культура трудової діяльності, бажання людини працювати в 

колективі. Ці методи різняться прямим характером впливу, адже будь-які 

адміністративні та регламентуючі акти підлягають обов’язковому виконанню. Вони 

характеризуються відповідністю правовим нормам, які діють на певному рівні 

управління, та актам і розпорядженням управління вищих органів. Економічні та 
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соціально-психологічні методи відрізняються непрямим характером управлінського 

впливу. Економічні методи базуються на матеріальному стимулі окремих 

працівників і організацій, на застосовуванні економічного механізму управління. 

Соціально-психологічні методи управління побудовані на застосуванні соціального 

механізму управління [39]. 

Методи управління кадрами ОВС вирізняються спрямованістю, що встановлює 

їх орієнтацію на конкретний об’єкт управління; змістом, тобто характером прийомів 

і засобів впливу на ситуацію, в якій діють працівники ОВС. Ці методи розкривають 

ряд ознак, а саме : 

– їх метою або практичним призначенням є гарантування державного 

управління для вирішення завдань організаційної моделі управління персоналом 

ОВС; 

– вони здійснюються у ході державного управління; 

– вони виявляють упорядковуючий, управляючий вплив суб’єктів управління 

персоналом ОВС на певний об’єкт управління, природно виявляються у 

взаємозв’язках між суб’єктами та об’єктами управління; 

– методи управління постійно адресуються відповідному об’єкту управління; 

– вони мають організаційний характер, адже гарантують встановлену 

злагодженість у системі управління; 

– у них завжди знаходиться адміністративна воля держави, вони виражають 

публічну зацікавленість у певних, регульованих ними, відносинах; 

– вони є способами здійснення повноважень і компетенцій, що закріплені за 

відповідними суб’єктами моделі управління персоналом ОВС; 

– методи управління мають здатність у здійсненні управлінських завдань, які 

ставляться перед відповідним суб’єктом управління персоналом ОВС; 

– для них характерною є певна правова форма щодо практичного застосування; 

– вони використовуються вибірково та повсякденно; 

– законодавством установлюється порядок застосування методів управління; 

– вони мають встановлені часові виміри (короткостроковий або тривалий 

вплив);  
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– методи управління мають характерний керуючий вплив на об’єкти управління 

(колективний чи індивідуальний вплив, прямий чи непрямий вплив тощо) та ін. 

[694,с.191-192]. 

МВС від початку незалежності України докладало великих зусиль для 

підготовки законодавчої бази щодо питань організаційного моделі управління 

кадрами ОВС. Для ефективного здійснення роботи ВРУ 20 грудня 1990 р. був 

прийнятий Закон “Про міліцію”[520], КМУ 29 липня 1991 р. затвердив “Положення 

про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх 

справ України” [451]. У даних законодавчих актах було врегульовано такі напрямки 

роботи з кадрами ОВС, як: прийняття на службу; призначення на посади, 

просування по службі; присвоєння спецзвань; надання відпусток; атестування; 

створення резерву претендентів для просування по службі та скерування на 

навчання; звільнення зі служби. Міністром ОВС України 4 червня 1992 р. було 

затверджено “Інструкцію про порядок відбору, вивчення та проведення спеціальної 

перевірки осіб, які приймаються на службу в органи внутрішніх справ України”, від 

16 березня 1992 р. “Настанову про організацію професійної підготовки рядового і 

начальницького складу органів внутрішніх справ”, від 31 січня 1996 р. “Інструкцію 

про відбір кандидатів на службу в органи внутрішніх справ”, наказами міністра 

МВС України № 115 від 21 лютого 1997 р. було затверджено “Інструкцію з 

організації організаційно-штатної роботи в органах внутрішніх справ, навчальних 

закладах, науково-дослідних установах і внутрішніх військах МВС України”, за № 

495 від 15 червня 1999 р. були прийняті “Настанови з організації роботи органів 

внутрішніх справ”, у наступні роки приймаються ряд інших законодавчих актів 

[170].  

Значна увага була приділена закріпленню законності, підвищенню 

ефективності виховної роботи та культури кадрів ОВС. МВС України видало накази  

№552 “Про заходи щодо укріплення законності в діяльності органів внутрішніх 

справ” від 6 грудня 1991 р., № 538 “Про підвищення рівня загальної та професійної 

культури, службової етики працівників ОВС та ролі керівників в організації 

виховної роботи” від 12 вересня 1992 р., “Про додаткові заходи щодо укріплення 
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безпеки та законності в діяльності органів внутрішніх справ України” від 25 грудня 

1992 р. [187]. Постановою ВРУ був прийнятий Закон “Про дотримання 

правоохоронними органами України конституційних гарантій та законності в 

забезпеченні прав і свобод людини” від 23 березня 2000 р., а 22 лютого 2006 р. 

“Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України” [482]. 

Загалом організаційна модель управління персоналом ОВС має бути 

спрямований на втілення в життя, відповідно до законодавства, вимог МВС України 

про відбір, розставлення, підготовку та виховання персоналу структур і підрозділів 

внутрішніх справ та претендентів на службу; постійне удосконалення 

високоякісного складу кадрів структур і підрозділів внутрішніх справ, дослідження, 

узагальнення та поширення кращого досвіду організації роботи з відбору, 

розставлення, підготовки та виховання персоналу; покращення функціонування 

підрозділів роботи з кадрами ОВС; організацію роботи з первинної підготовки 

претендентів на службу в підрозділи ОВС, підвищення кваліфікації та 

перепрофілювання кадрів органів і підрозділів внутрішніх справ, професійної та 

фізичної підготовки; ефективний розподіл та оптимальне використання існуючої 

штатної чисельності органів і підрозділів внутрішніх справ для здійснення 

покладених на них завдньч та функцій, покращення структури і штату органів і 

підрозділів внутрішніх справ; організацію просвітньої, культурно-масової та 

суспільної роботи з працівниками органів і підрозділів внутрішніх справ, 

психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності; гарантування 

строгого дотримання законності та дисципліни у функціонуванні підрозділів ОВС 

тощо. 

Але слід зазначити, що у нормативних актах система роботи з кадрами в ОВС 

комплексно, тобто у єдиному правовому акті, не була закріплена. Частина з ряду 

напрямів роботи з кадрами в ОВС регулюється окремими відомчими законодавчими 

актами, що, звичайно, ускладнює їх розуміння та реалізацію під час 

правозастосовчої діяльності [138]. Вирішення даної проблеми вбачається у двох 

напрямах: по-перше, у розробці і прийнятті комплексного нормативного акта, в 

якому були б урегульовані всі напрями роботи з персоналом; по-друге, у підготовці 
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збірника законодавчих актів щодо питань роботи з кадрами в ОВС, до якого 

увійшли б відповідні нормативні акти з цих питань. Звичайно, що реалізація другого 

напряму буде потребувати менших затрат та часу, а тому є більш доцільною 

[16,c.15]. 

Управління кадрами ОВС України за своєю сутністю є багатоаспектним та 

різноплановим, відповідно до визначеної органами державного управління мети і 

завдань гарантування внутрішньої безпеки держави. Це процес, зміст якого полягає 

в діяльності щодо здійснення його функцій у визначених законодавством формах. 

На думку А. Коренєва, саме завдяки функції можна досягти цілі управління, і в той 

же час функція як визначений вид діяльності в управлінні за допомогою певної 

організаційної структури гарантує виконання завдань управління [269,с.157]. 

Н. Матюхіна до спрямувань роботи з кадрами ОВС відносить: встановлення 

потреби в кадрах; підбір персоналу; розстановку персоналу; розвиток персоналу; 

підтримку сприятливого соціально-психологічного клімату; вплив на мотивацію 

поведінки; гарантування безпеки персоналу; інформаційне та правове гарантування 

роботи з кадрами [346,с.45–146]. 

На думку В. Співака, до основних напрямів управління кадрами ОВС необхідно 

віднести: 

– аналіз сутності роботи кадрів як виду діяльності, що забезпечує створення 

науково-методичної бази для здійснення всіх інших деталей систематичної роботи з 

кадрами та порядку обґрунтованих правил робочого місця до фахівця;  

– профорієнтацію, планування та прогнозування попиту в персоналі й 

встановлення джерел її задоволення, підбір персоналу, адаптацію кадрів;  

– планування кар’єри та розвитку персоналу, освіту (підвищення кваліфікації, 

перекваліфікацію, підвищення рівня загальної освіти);  

– аналіз факторів, що зумовлюють поведінку, причин протиріч та суперечок, які 

викликають корекцію поведінки, урегулювання конфліктів у колективі, мотивацію 

та стимулювання (особливо творчого підходу до праці, розвитку здібностей 

працівників);  
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– розробку системи оцінювання результатів роботи трудових колективів і 

окремих співробітників, оцінку результатів і атестацію працівників;  

– організацію і нормування праці, атестацію та раціоналізацію робочих місць, 

охорону праці й гарантування її безпеки;  

– соціальний захист персоналу, розробку документів, що обумовлюють трудові  

відносини, облік персоналу, ведення кадрової документації;  

– контроль трудової дисципліни; 

– кадровий аудит [624,с.326-329]. 

Різноманітність роботи з кадрами в ОВС дає підстави об’єднати її окремі 

напрями у такі умовні групи: 

1) опосередковані (організаційно-підготовчі та забезпечувальні) напрямки 

роботи з кадрами, які охоплюють такі дії: встановлення мети та завдань роботи з 

персоналом, які повинні бути відображені у відповідних програмних 

(концептуальних) документах; формування організаційної та функціональної 

структури управління персоналом та інших суб’єктів роботи з кадрами; робота з 

кадровою документацією (підготовка необхідних кадрових документів); інші 

організаційно-підготовчі та забезпечувальні дії у роботі з персоналом (планування, 

облік, складання звітів тощо). 

2) безпосередні, до яких слід віднести: встановлення вимог до персоналу; 

оцінювання персоналу; адаптація персоналу; формування професіоналізму 

персоналу; виховна робота; правове виховання персоналу; професійна етика 

персоналу; мотивація та заохочення персоналу; соціальне забезпечення професійної 

діяльності; соціально-психологічна підтримка персоналу. 

Важливою складовою організаційної моделі управлінської діяльності ОВС 

України є визначення потреб у кадрах. Він дозволяє визначити необхідний на даний 

період кількісний й якісний склад кадрів. Потреба у персоналі – це потреба за 

професіями, категоріями, спеціальностями, рівнем кваліфікації працівників ОВС. 

Вона вираховується, згідно з організаційною структурою управління, вимогами до 

професійно-кваліфікаційного рівня персоналу. Встановлення якісної потреби за 

спеціальностями та професіями, іншими критеріями супроводжується паралельним 
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розрахунком кількості кадрів за кожним параметром якісної потреби. Нормативно-

правове та організаційне забезпечення щодо персоналу ОВС має включати: високу 

культуру, працьовитість, сумлінність, умінням мислити та професійно діяти в 

умовах обмеженого часу, відмінне знання дорученої роботи, витривалість, мужність, 

здатність стійко переносити потенційнітруднощі, пов’язані із службою в ОВС. 

Підтвердження цьому ми знаходимо в Інструкції про відбір претендентів на 

службу в ОВС, затвердженій наказом МВС України від 31 січня 1996 р. [210]. Вона 

обґрунтувала основні вимоги до громадян, що хочуть бути прийняті на службу в 

ОВС України, та правила їх відбору. Також зазначено, що відбір претендентів має 

здійснюватися згідно з повним вивченням їх моральних і ділових якостей. Ці вимоги 

щодо визначення попиту у кадрах ОВС були сформульовані також в “Інструкції про 

порядок призначення працівників на посади номенклатури Міністерства внутрішніх 

справ”, затвердженій наказом МВС України  від 01.12.2008 р. за № 650 [211]. 

В управлінні персоналом ОВС значна увага має приділятися професійній 

адаптації нових працівників ОВС. Цей процес зумовлений необхідністю їх 

пристосування до вимог професії, до завдань та суті спеціальності, умов праці, 

характерних особливостей служби. Характер адаптації молодих кадрів у підрозділах 

ОВС обумовлений специфікою функціонування міліції та умовами, в яких воно 

відбувається. Професіональна адаптація молодого працівника ОВС складається з 

ряду етапів [627]: на першому етапі служби молодий працівник має ознайомитися з 

своєю професійною діяльністю, він повинен освоїти фундаментальні законодавчі 

акти, посадові інструкції, отримати інформацію про всі деталі своєї діяльності, бути 

готовим систематизувати головні вимоги до своєї роботи; другий етап – працівник 

має самостійно здійснювати свою роботу в повному обсязі, проявляючи елементи 

творчості, він має ефективно здійснювати свої функціональні обов’язки, має бути 

спроможнім замінити працівника суміжної кваліфікації; на третьому етапі працівник 

характеризується високою профмайстерністю, досягає високого рівня суспільної 

діяльності, перевищує встановлені норми; дані працівники складають основу 

підрозділу. 

Важливою умовою успішної адаптації новопризначених працівників в ОВС є 
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розповсюдження системи наставництва за допомогою досвідчених кваліфікованих 

спеціалістів. Положення про організацію забезпечення наставництва в ОВС було 

затверджено наказом МВС України № 28 від 9 лютого 2011 р. [502]. Метою 

наставництва є, перш за все, забезпечення скорішої адаптації молодого працівника 

до умов функціонування ОВС, ціленаправлене формування та ріст його фахових та 

індивідуальних якостей, необхідних для успішної професійної діяльності. 

Наставництво в ОВС України визначається як складовий елемент профпідготовки 

особистостей рядового та начальницького складу. Воно визначається складовою 

частиною їх професійної підготовки, стимулює підвищення профмайстерності 

персоналу, отримання фахових знань, умінь, прикладного досвіду щодо виконання 

завдньч, які поставлені перед ОВС України для гарантування національної безпеки 

країни. Мета наставництва полягає в організації найкращої адаптації робітника як 

професіонала до вимог служби, ціленаправлене формування та покращення фахових 

якостей.  

Для покращення функціонування інституту наставництва в ОВС 

передбачається можливість використання такого дорадчого органу як рада 

наставників. Рада формується за присутності десяти та більше наставників і 

обирається в складі 35 осіб одночасно з обранням голови ради на колегіальних 

зборах наставників, відкритим голосуванням на термін – два роки. До складу ради, а 

також головою ради може бути обраний наставник (за його згодою) із числа 

ветеранів МВС України. Наказом керівника органу, підрозділу затверджується склад 

ради [15]. Як засвідчує практика, інститут наставництва в ОВС ще не відіграє 

вагомої ролі в формуванні молодого працівника як фахівця. Дуже часто здійснення 

наставниками своїх функцій має формальний характер. 

Cуспільна значущість роботи кадрів ОВС є надзвичайно важливою в нинішніх 

умовах становлення демократичного суспільства.  Адже, необхідно приділяти 

особливу увагу процесу формування їх професійного становлення, розробленню 

організованого і керованого впливу на даний процес з метою оптимізації 

профпідготовки рядового і керівного складу ОВС. Завдання з проведення 

профпідготовки рядового і керівного складу ОВС були визначені в наказі МВС 
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України від 25 листопада 2003 р. [376]. У ньому було наголошено, що 

професіоналізм працівників ОВС визначається не тільки компетенцією, діловими і 

особистими якостями, але і колом конкретних питань і проблем, що реалізуються в 

межах їх професійної діяльності. 

На думку професіоналів, що вивчають суть феномену фаховості 

правоохоронця, до їх ознак необхідно віднести: 1) професіоналізм – це одна з 

найважливіших сторін профкультури співробітника ОВС як фахівця, основа його 

компетентності; 2) на суб'єктивному рівні професіоналізм відтворюється 

особливими успіхами в ході службово-трудової роботи, високим рівнем формування 

фахової та духовної культури; 3) професіоналізм встановлює ділову стійкість, дає 

можливість успішно та безпомилково організовувати визначену правоохоронну дію 

як у нормальних умовах, так і в нестандартних, екстремальних умовах [235]. 

Професійна придатність співробітників ОВС виявляється в їх можливості 

здійснювати встановлені професійні зобов’язання. До завдань профпідготовки 

співробітників ОВС слід віднести: гарантування щоденної готовності до виконання 

оперативно-службових завдань, до дієвості в умовах проблематичної оперативної 

обстановки; навчання ефективному здійсненню службових обов’язків; підвищення 

рівня начальницького складу у вихованні та навчанні підпорядкованих їм 

працівників щодо запровадження в практику службового функціонування досягнень 

науки і техніки, успішних методів і форм роботи, основ наукової діяльності праці й 

управління; досягнення найвищого рівня технічної підготовки особового складу; 

становлення у рядового і керівного складу високих моральних рис, сумлінності, 

відчуття індивідуальної відповідальності щодо здійснення службових обов’язків.  

У Декларації Ради Європи про поліцію зазначається фаховий характер 

поліцейського, вказується, що поліцейський має пройти повну службову та 

професійну підготовку й отримати певний інструктаж щодо соціальних питань, прав 

людини й демократичних свобод, що відповідають Європейській конвенції з прав 

людини [463]. У світовій практиці для визначення рівня і якості професійної 

підготовки поліцейських використовуються три основні складові його оцінки: 

внутрішню оцінку формує працівник ОВС, відповідно склавши думку про свою 
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роботу; зовнішня оцінка населення, що формується відповідно до проведення 

постійних опитувань громадян та згідно з аналізом їх скарг і заяв; оцінка роботи 

згідно з показниками державної статистики. З урахуванням світового досвіду, МВС 

України наказом від 29 червня 2010 р. вирішило запровадити нові зовнішні та 

внутрішні параметри методів оцінки роботи співробітників ОВС [509].  

Дієвим засобом оцінки функціонування співробітників міліції, встановлення їх 

профпридатності виступає механізм проведення атестації, що становить особливу 

роль у з’ясуванні ефективності кадрового потенціалу, створенні оновленого, 

сильного та дієвого апарату ОВС, зародженні фахової, нейтрально політичної та 

авторитетної міліції. Систематичне проведення атестації сприяє підвищенню якості 

кадрів ОВС, удосконаленню відбору, їх розставлення й оцінки, заохоченню, 

збільшенню фаховості особового складу, піднесенню творчої активності й 

ініціативи працівника міліції. Інструкцію про порядок проведення атестування 

особового складу ОВС України було затверджено наказом МВС №181 від 22 

березня 2005 р. [488] визначила, що атестація в ОВС регулюється нормами 

адмінправа; базується на принципах гласності, колегіальності, систематичності й 

об’єктивності діяльності уповноважених посадових осіб; передбачається, що 

співробітник міліції має звітуватись про свою службову діяльність та нести 

законодавчу відповідальність; передбачено право співробітників доводити свою 

фахову спроможність з метою просування або отримання справедливих заохочень 

по службі; є формою оприлюднення результатів службового функціонування 

органу, підрозділу чи одноосібно працівника ОВС й виступає однією із стадій 

проходження служби. 

Для досягнення професійної майстерності працівник ОВС має набути 

глибоких правових, етичних, естетичних, психологічних знань і духовних 

переконань [616]. Для цього перед керівництвом ОВС України поставлені завдання 

щодо модернізації системи виховної роботи зі співробітниками всіх підрозділів. 

Серед найголовніших завдань визначені: 

– відновлення ролі і важливості виховної роботи як важливого напрямку 

управлінської діяльності, що має сприяти підвищенню ефективності виконання  
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оперативно-службових завдань ОВС; 

– визначення місця виховної роботи в структурі гарантування оперативно-

службової діяльності ОВС; 

– розроблення науково-теоретичних засад розвитку системи виховної роботи 

відповідно до сучасних умов; 

– формування нормативно-правової та методичної бази функціонування 

виховної роботи як на рівні МВС, так і безпосередньо в регіональних ОВС і 

місцевих підрозділах; 

– приведення організаційно-штатної структури підрозділів зі здійснення 

виховної роботи ОВС у відповідність до нових умов, їх кадрове зміцнення; 

– покращення рівня фаховості співробітників підрозділів щодо здійснення 

виховної роботи, підготовка та перепідготовка спеціалістів-виховників для ОВС; 

– організація навчання керівників усіх рівнів основам теорії та практики 

виховання підлеглих, підвищення їх психолого-педагогічної та управлінської 

компетентності. 

Ці завдання були визначені, зокрема, у наказах МВС України від 12 вересня 

1997 р. “Про підвищення рівня загальної і професійної культури, службової етики 

працівників органів внутрішніх справ і ролі керівників в організації виховної 

роботи”, від 14 липня 1999 р. “Про створення підрозділів виховної, соціальної 

роботи та психологічного забезпечення”, від 17 червня 2000 р. “Про затвердження 

Положення про організацію виховної роботи з особовим складом органів 

і підрозділів внутрішніх справ України”, від 25 листопада 2003 р. “Про 

організаційно-нормативне забезпечення виховної роботи з особовим складом 

органів та підрозділів внутрішніх справ”. 

Надзвичайно важливим елементом в організаційної моделі управління 

персоналом ОВС є уміння здійснювати індивідуальний виховний вплив на основі 

диференційованого підходу. Індивідуальна виховна робота має відповідати таким 

вимогам: охоплювати наявний персонал; проводитись систематично; відбуватися у 

тісному взаємозв’язку з конкретними завданнями; базуватися на рекомендаціях 
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психології та педагогіки; проводитись з урахуванням якостей кожного працівника 

ОВС, його професійного та культурного рівня. 

З метою досягнення визначених виховних завдань важливо регулярно 

здійснювати аналіз проведеної виховної роботи. Виховний процес в ОВС – це 

складний динамічний порядок, кожний елемент якого може розглядатися як вагома 

її складова [146,с.210]. На думку О. Гіди [95], він має включати такі основні заходи: 

встановлення негативного та позитивного досвіду в досягненні поставленої мети і 

реалізації завдань виховного процесу; аналізу та самоаналізу наслідків виховання та 

виявлення відхилень від поставленої мети виховного процесу;  розроблення заходів 

для усунення недоліків і причин, через які вони виникли.  

Особливу увагу отримує питання формування та підвищення правової культури 

співробітників ОВС, адже вона є для них об’єктом безпосереднього фахового 

інтересу, показником професіоналізму співробітників, фактором, який здійснює 

вплив на якість їх дієвості та безпеку. Дійсно, правова культура співробітників ОВС 

має розкриватися у знанні діючого законодавства як потрібної умови виконання 

законів, строгого використання прав та виконання обов’язків співробітниками даних 

органів, гарантування дотримання прав та свобод населення; визнанні правових 

вимог, упевненості у правильності та закономірності правових приписів; 

беззаперечному ставленні до дотримання закону, коли співробітник ОВС буде 

приймати вимоги закону як належне, формальна необхідність реалізовувати закон 

перейде в його внутрішню потребу та правомірну дію.  

Ознаками ефективності застосування правового виховання є послідовність, 

систематичність, цільове скерування на здійснення та покращення правового 

усвідомлення та правової культури, що складається зі свідомого ставлення до своїх 

прав і обов'язків перед суспільством і державою. Про зростаючу актуальність 

покращення правового виховання персоналу ОВС свідчить те, що лише протягом 

2012 року судами було винесено обвинувальні вироки щодо 498 колишніх 

співробітників міліції, ніж у 2011 році (456). Найбільша кількість засуджених 

припадала на Донецьку область і м. Київ – по 35, Київська область – 33, Полтавській 

– 32, Луганській – 30,  Одеську область – 27, АР Крим – 26,  Дніпропетровську – 25, 
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Сумську – 23, – 22, Хмельницьку – 18, та Запорізьку області – по 16, Харківську – 15 

та Миколаївську – 14. Злочини вчинялися співробітниками віком до 30 років (62,5% 

усіх засуджених) зі стажем роботи до 10 років (69,9%). За скоєння злочинів у сфері 

службової діяльності засуджено 328 осіб (65,8%), у тому числі за хабарництво – 136, 

перевищення влади – 97, службове підроблення – 60, зловживання владою – 22, 

службову не- дбалість – 13 [527]. Наявність злочинів, вчинених співробітниками 

ОВС, які самі повинні стояти на сторожі закону, берегти спокій та безпеку 

громадян, – є одним із вагомих факторів, що диктують необхідність посилення 

правового виховання працівників ОВС. 

Кожний суспільний процес, як і правове виховання, здійснюється через 

реалізацію використання різних чинників щодо формування правової свідомості 

працівників ОВС України. Становлення правової культури правоохоронця має 

ґрунтуватися згідно з пізнанням правовових явищ через нацкультуру. Слушно 

наголошує Л. Окіншевич, передусім треба знати свої національні права, враховуючи 

те, що правові норми, зазвичай, інтернаціоналізуються [401,c.15]. Головними 

засобами, що мають сприяти підвищенню дисципліни в діяльності працівників ОВС, 

росту їх правової культури, повино стати поглиблене знання вітчизняних законів, 

зокрема, Кодексу України про адміністративні правопорушення [252], 

Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України [482], наказів МВС від 

26 березня 2010 р. №90 “Про стан дисципліни і законності в діяльності органів та 

підрозділів внутрішніх справ та заходи щодо його покращання”, від 30 квітня 2011 

р. №746 “Про недоліки в оперативно-службовій діяльності органів внутрішніх справ 

і завдання щодо забезпечення прав і законних інтересів громадян, підвищення 

авторитету міліції” та інших законодавчих актів [170]. 

Сьогодення вимагає від співробітників ОВС удосконалення знань не лише 

національних законодавчих актів та їх справедливого застосування на 

внутрішньодержавному рівні, а й міжнародних законодавчих актів, які стосуються 

функціонування органів правопорядку, адже багато держав на законодавчому рівні 

визнають норми міжнародного права. Досвід європейських країн переконливо 

свідчить, що орієнтація на високу правову культуру посилює раціональну складову 
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працівників ОВС шляхом встановлення чітких правил, принципів, універсальних 

стандартів діяльності та процедур.  

Отже, визначення правових регуляторів професійної поведінки співробітників 

ОВС має стати одним із основних способів та ціннісних орієнтирів для підвищення 

їх правової культури, що, без сумніву, сприятиме росту професіоналізації і правової 

культури всієї правоохоронної служби країни. Добросовісно продумане й якісне 

правове виховання, що враховує усі її форми, засоби, способи та методи, зможе 

покращити рівень правової свідомості та правокультури працівників ОВС. Без 

високої, згідно зі світовими стандартами, правової культури співробітників 

правоохоронних структур розбудувати правову, демократичну та соціальну державу 

практично неможливо.  

Діяльність працівників ОВС, яка пов’язана із забезпеченням внутрішньої 

безпеки України, повинна відповідати світовому рівню демократично-правових 

країн, утвердженню в життя ідей і норм гуманізму та прагненню до формування не 

лише професіонально компетентних працівників, але й соціально відповідальних 

громадян і патріотів. Службове функціонування співробітників ОВС має 

здійснюватися відповідно до принципу гуманізму, що проголошує людину, її 

здоров’я та життя  привілейованими цінностями, захист яких являє собою 

моральний зміст і сенс правоохоронної роботи [601]. У зв’язку з цим важливе 

значення має формування гуманістично-правових принципів роботи сучасного 

працівника поліції, а саме: запобігання злочинам і безладдю, для того щоб не 

доводити справу до використання сили та передбачених законом суворих покарань; 

ефективна підтримка населенням дій поліції через сумлінне ставлення до своїх 

службових обов’язків та законів у забезпеченні правопорядку; зменшення ступеня 

необхідності застосування фізичної сили завдяки посиленню підтримки з боку 

населення; безкорисливе служіння закону та допомога будь-якому члену 

суспільства, незалежно від соціального стану та політичних поглядів; застосування 

фізичної сили тільки в необхідних для підтримання порядку масштабах і випадках, 

коли інші засоби (порада, переконання, попередження) не досягають мети; фізична 

сила має використовуватися лише в мінімально необхідному обсязі; інтеграція 
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міліції з населенням у громадянське суспільство, гуманізація правоохоронної 

діяльності, її переорієнтація на потреби людини, допомогу їй та на користь усьому 

суспільству. 

Саме з цією метою у 2000 році був прийнятий “Кодекс поведінки державного 

службовця” [249]. Цей кодекс має безпосереднє відношення до основних напрямів 

діяльності працівників ОВС, які зобов’язані реалізовувати свої завдання 

неупереджено, згідно з вимогами закону; охороняти права людини та громадянина 

незалежно від майнового та іншого стану, походження, національної та расової 

належності, віку, громадянства, освіти та мови, статі, ставлення до релігії, 

політичних та інших переконань; поважати особистість й проявляти до неї гуманне 

ставлення; вони мають створювати умови для реалізації прав, захищати й охороняти 

особистість від правопорушення, використовувати всі передбачені законом заходи 

до відновлення порушеного права. 

Важливою організаційною моделю управління персоналом ОВС є формування 

у працівників професійної етики. Сутність поняття “етика” розкривається в багатьох 

наукових дослідженнях, зокрема, в “Енциклопедії державного управління” вона 

трактується як “наука про мораль та людське ставлення до моралі, що ґрунтується 

на духовному потенціалі, філософському тлумаченні складного і багатовимірного 

досвіду людства” [153,с.198]. Професійна етика характеризує професійну моральну 

свідомість, спосіб мислення, оцінює процес, сутність, організацію та результати 

профдіяльності державних службовців на шляху до успішності в системі публічного 

адміністрування. 

Професійна етика персоналу ОВС узагальнює певні етичні правила відповідно 

до специфіки їх діяльності. Вона виступає як порядок моральних вимог, які 

висуваються до співробітника ОВС у його ставленні до суспільства, до свого фаху, 

до колег та всіх учасників галузі його службової діяльності та позаслужбових 

відносин. За визначенням О. Бандурки, професійна етика спіробітників ОВС 

виступає видом трудової моралі суспільства та виражається у вигляді розпоряджень, 

норм, оцінок морального обличчя працівників, правил поведінки, об’єктом 
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діяльності яких є людина, в процесі здійснення ними службових обов’язків з 

охорони правового порядку та поведінки поза роботою
 
[36,с.24]. 

На сьогоднішньому етапі, у міжнародній поліцеїстиці все більш виразною стає 

ідея виокремленого розвитку відомчої етики ОВС як теоретичної основи 

високоморальної поведінки працівників правопорядку, тому служіння суспільству 

та гарантування громадської безпеки передбачає відмову від агресивної політики 

[586]. У сучасному цивілізованому світі визнано, що легітимність і життєздатність 

політичної системи країни в основному залежать від того, наскільки керівники 

органів правопорядку відповідають панівним у суспільстві ідеалам і цінностям, а їх 

поведінка – принципам суспільної моралі. Важлива увага приділяється деонтології 

спеціальності поліцейського. Наприклад, у Франції урядовим Декретом уведено 

“Кодекс деонтології національної поліції Франції”. У Великій Британії діє 

“Положення про етичні принципи поліцейської служби Великої Британії”, у США – 

“Морально-етичний кодекс поліцейського США”, у ФРН – “Етика поліцейського 

ФРН”. Закордонний досвід формування стандартів етичної поведінки поліцейських 

свідчить, що попри відмінності у підходах до розроблення комплексної системи 

способів і норм дієвості етики правоохоронців, незмінною її метою є забезпечення 

професійної діяльності цих фахівців в інтересах суспільства та громадян і 

запобігання можливим зловживанням і порушенням закону. Слід зазначити, що 

Європейський кодекс поліцейськой етики і кодекси поліцейського у більшості країн 

були перекладені практично всіма мовами народів Європи та впроваджені у 

виховний процес з навчання основам поліцейської етики, які складають його 

нормативно-орієнтовну базу [684]. Вони були розповсюджені серед персоналу 

правоохоронних органів, розміщені у відділеннях поліції, в деяких країнах офіцери 

поліції отримали їх у вигляді постерів, таблиць, брошур. Доступ до кодексів 

поліцейського забезпечувався на сайтах Інтернету та інтранету (спеціальної 

поліцейської мережі) кожної окремої країни.  

В Україні, з урахуванням міжнародної поліцейської етики, розроблені й 

функціонують нормативно-правові акти, які врегульовують питання етики 

поведінки персоналу ОВС, зокрема, – це наказ МВС України “Про затвердження 
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кодексу честі працівника органів внутрішніх справ” від 11 січня 1996 р. [489]. 5 

жовтня 2000 р. Колегією МВС України був схвалений “Етичний кодекс працівника 

ОВС України” [154]. Даний Кодекс опрацьований на основі домінант, які були 

закріплені в Кодексі ООН і стосуалися поведінки керівників правоохоронних 

органів, рекомендацій Ради Європи до Європейського кодексу поліцейської етики 

та етичних норм міліції (поліції) держав-учасниць СНД, Резолюцій Парламентської 

Асамблеї Ради Європи стосовно Декларації про поліцію. Директивою МВС України 

від 28 травня 2004 р. розроблені “Питання службового етикету працівників органів 

внутрішніх справ України” [431]. 22 лютого 2012 р. наказом МВС України були 

затверджені “Правила поведінки та професійної етики осіб рядового та 

начальницького складу органів внутрішніх справ України” [465]. Дані Правила як 

комплекс головних професійно-етичних норм розкривають для співробітників ОВС 

України: професійно-етичні правила до службової, антикорупційної та 

позаслужбової поведінки; моральні цінності, зобов’язання та домінанти служби в 

ОВС; виховання високоморальної індивідуальності працівника, що відповідає 

етичним принципам і нормам, професійній і загальнолюдській моралі; формування 

єдності поглядів і переконань у галузі службового етикету та професійної етики, 

зорієнтованих на професійно-етичний критерій поведінки; координація професійно-

етичних проблем взаємодії співпрацівників, які проявляються в процесі їх спільної 

дії; взаємодію з громадськими організаціями, трудовими колективами, населенням з 

урахуванням принципів і норм службової та професійної етики.  

Отже, дотримання працівниками ОВС моральних зобов’язань та правил, що 

засновані на загальноприйнятих етичних принципах і стандартах, сприяє зміцненню 

авторитетності державної влади; викликає довіру громадян до здійснюваної 

державою правоохоронної політики; гарантує єдину морально-правову основу для 

результативних й узгоджених дій правоохоронців. Етика працівників внутрішніх 

справ, служб та підрозділів міліції має спиратися не лише на їх сумління, але й 

визначатися суспільними потребами. 

Стрижнем функціонування в галузі управління персоналом підрозділів й 

органів внутрішніх справ є розроблення та запровадження мотивації. Мотивація і 
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стимулювання, в найбільш загальному формулюванні – це метод соціального 

управління поведінкою людей, коли поведінка людини координується впливом не 

на саму особистість, а на умови її життєвої діяльності, на зовнішні фактори (явища 

та процеси) щодо особи, що породжують певні інтереси та потреби. Мотиви, як і 

стимули, згідно з процесами управління кадрами ОВС, виступають як фактори 

впливу, які використовуються для досягнення ефективної діяльності працівників 

щодо забезпечення правопорядку в країні, її національної безпеки. 

Велика увага питанням мотивації державних службовців приділяється у країнах 

ЄС [400]. Підвищення ефективності їх праці досягається завдяки матеріальному 

заохоченню, підвищенню оплати праці, покращенню умов праці, гнучкості робочого 

часу, можливості кар’єрного зростання, присвоєнню почесних звань, державних 

нагород. Законодавством України, крім умов проходження служби в 

правоохоронних органах, також передбачено загальні вимоги для успішного 

стимулювання та мотивації праці кадрів ОВС [157]. Вони стосуються вивчення 

керівництвом ОВС потреб та інтересів співробітників; розробки порядку стимулів, 

які сприятимуть їх індивідуальному зростанню відповідно до системи заохочення; 

турботи про професійний і загальний розвиток працівників; поваги з боку 

управлінців, прояву інтересу до проблем працівників ОВС; їх залучення до 

розроблення системи заохочення; забезпечення заробітною платнею не нижчою, ніж 

в інших службовців державних служб.  

Реалізація мотивації в роботі співробітників ОВС служить пріоритетним 

способом покращення їх професійної результативності та активності роботи, росту 

ділової ініціативи. Опрацювання найкращого комплексу способів стимулювання має 

розглядатися як одне із найбільш вагомих і водночас важких завдань служби 

управління кадрів ОВС. 

До збільшення настроїв незадоволення, напруження, зниження зацікавленості в 

роботі серед правоохоронних працівників призводять невідповідність заробітної 

плати їх професійній діяльності, її нестабільність та затримання виплат. Прорахунки 

у законодавчому та соціальному захисті співробітників ОВС за останні роки 

призвели до вагомої втрати ОВС своєї професійної основи, падіння авторитету фаху 
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міліціонера, спричинили виникнення всяких негативних проявів у роботі окремих 

співробітників і фронтального зниження результативності роботи ОВС [605].  

Слід зазначити, що соціальна функція в ОВС як фахова діяльність існує понад 

двадцять п’ять років. Її потреба в загальному процесі управління кадрами ОВС 

пов’язана з комплексним підпорядкуванням управління вирішенню соціальних 

задач, урахуванням різних вимог співробітників ОВС, застосуванням соціальних 

факторів для покращення ефективності роботи ОВС, розробленням планів 

соціального розвитку структурних підрозділів ОВС. У послідовній інтеграції органів 

правопорядку України в систему світових правоохоронних організацій визріла 

потреба узгодження нормативних вимог до кадрів ОВС та рівня його правового та 

соціального захисту зі світовими стандартами [623].  

Сьогоднішнє збільшення уваги до якісного застосування в роботі з кадрами 

ОВС такого фактору як соціальна робота пов’язане з рядом причин. По-перше, 

необхідність гарантування відповідного рівня соціальної захищеності персоналу 

ОВС пов’язана з украй актуальною проблемою підняття престижу всієї діяльності 

ОВС. По-друге, ОВС як сучасний соціальний інститут може діяти якісно лише тоді, 

коли в нього безперервно підтримується відповідний рівень організаційної 

культури. По-третє, головні спрямування соціальної роботи з кадрами можуть мати 

найкращий ефект тільки тоді, коли будуть створюватися, прийнятні соціальні умови 

для оперативно-службового функціонування [111]. 

Результативність соціальної роботи зі співробітниками ОВС залежить так само 

від різних факторів, також і від тих, які мають регіональний контекст: менталітет 

населення, особливість соціально-економічного розвитку регіону, здатність 

керівництва до вирішення певних соціальних проблем співробітників за допомогою 

зовнішніх і внутрішніх ресурсів соціальної роботи, узгодженість професійного 

функціонування [356]. 

Основні напрямки соціальної роботи з кадрами ОВС полягають у створенні 

рівнозначних соціальних умов для фахового функціонування співробітників, їх 

відпочинку; організації спортивно-оздоровчої та культурно-дозвільної роботи; 

сприянні професійній адаптації працівників, соціальному патронажі працівників, які 
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отримали поранення, ветеранів і сімей загиблих; формуванні у співробітників 

відповідних соціальних навичок й умінь. Для підняття ефективності механізму 

здійснення соціальної роботи в ОВС необхідно враховувати специфіку трьох різних 

рівнів: макрорівня (структури ОВС в цілому), мезорівня (самостійних підрозділів 

ОВС) та мікрорівня (практичної роботи соціального працівника з окремим 

колективом чи клієнтом). 

Отже, здійснення соціальної роботи має узагальнений характер і окреслює 

вирішення багатьох правових, економічних, психологічних, соціальних та інших 

питань. У ширшому розумінні вона повинна стосуватися не тільки суто підрозділів 

роботи з кадрами, а й усіх адміністративних структур. Неминучою умовою 

ефективності цієї роботи є врахування ряду факторів, що у певній сукупності 

повинні визначати індивідуальний захист працівників ОВС; враховувати специфіку 

змісту, умов та форм їх професійної діяльності. 

Не можливо не погодитись з думкою Кісіль З, що професія працівників ОВС 

входить до найбільш небезпечних [232]. Особи рядового і керівного складу ОВС 

виконують свої посадово-функціональні, правоохоронно-правозабезпечуючі 

обов’язки в умовах підвищеного ризику та небезпеки, наслідком яких можливі 

людські втрати і шкода, заподіяна їх здоров’ю. Незважаючи на всі заходи, вжиті 

керівництвом, та тенденцію до зниження надзвичайних подій за останні роки, що 

зумовлюють загибель та травматизм працівників, кількість поранених і загиблих 

працівників ОВС є досить високою. Від  моменту здобуття Україною незалежності 

станом на 2013 рік  при виконанні службових обов’язків загинуло більше 1016 

співробітників ОВС [184]. Для порівняння: в Англії за останні 40 років – шість 

поліцейських, в Японії за 20 років загинуло п’ять [354,с.123]. 

Проблема індивідуального захисту співробітників ОВС при здійсненні 

професійних завдань або в обставинах, що пов’язані зі службовою діяльністю, 

набуває сьогодні характерної актуальності та гостроти. Як справедливо наголошує 

А. Буданов, ризик, як психологічний, так і фізичний, є сьогодні об’єктивною 

складовою професійного функціонування співробітників органів правопорядку, і 

спеціальна робота щодо гарантування їх особистої безпеки, тобто цілеспрямованого 
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зменшення такого ризику до фактично допустимої межі, є надзвичайно актуальною 

[63,с.6]. В. Куліченко виділяє чотири основні форми фахового ризику співробітників 

ОВС: ризик у процесі застосування зброї; ризик порушення законів, прав та 

законних інтересів громадян у здійсненні оперативної роботи; ризик у використанні 

методів боротьби з тими видами злочинів, які ще не знайшли підтвердження в 

законодавстві; ризик помилкового, необ’єктивного оцінювання інформації, 

прийняття хибних рішень [307,с.101-102]. 

Крім того, як результат потужної напруженості від роботи у ході професійної 

діяльності співробітників ОВС відбувається “перегорання” – виснаженість 

розумових і фізичних ресурсів персоналу, що нерідко стає причиною їх професійної 

деформації. До об’єктивних причин фахової деформації співробітників ОВС слід 

віднести специфіку професійної діяльності, постійні психологічні та фізичні 

перевантаження, негативні наслідки екстремальних ситуацій і конфліктів, що 

становлять загрозу для здоров’я і життя, брак часу; постійні контакти зі злочинними 

елементами, негативний вплив злочинців та правопорушників на співробітників; 

відсутність системного та дієвого контролю з боку керівників та безпосереднього 

керівника за роботою працівників, незручні побутові умови та сімейні 

взаємовідносини [13]. На це впливає і психологічна непідготовленість персоналу 

ОВС до роботи, брак вмінь і навичок контролюза своєю поведінкою, бажання будь-

яким шляхом зняти психологічне навантаження, низький рівень вольових і 

морально-ділових якостей співробітників. Профілактика цього явища,на думку 

професіоналів, є вирішальним напрямком гарантування безпеки та здоров’я кадрів. 

Важливі завдання системи соціально-психологічної підтримки кадрів ОВС були 

визначені в наказах МВС України “Про службу психологічного забезпечення 

оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України” від 

28 червня 1997 р., “Про організацію служби психологічного забезпечення 

оперативно-службової діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України та 

навчально-виховного процесу у відомчих навчальних закладах” від 24 листопада 

2003 р., “Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення 

оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України” від 28 липня 
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2004 р., “Про затвердження Програми психопрофілактичної роботи з особовим 

складом органів та підрозділів внутрішніх справ України на 200 - 82012 роки” від 7 

квітня 2008 р., “Про вдосконалення організації психопрофілактичної роботи з 

працівниками органів та підрозділів внутрішніх справ” від 28 квітня 2009 р. та ін. 

[466]. Їх суть полягає у забезпеченні всім категоріям працівників комфортного 

психологічного середовища для здійснення посадових обов’язків; відвертанні або 

дієвій ліквідації конфліктів між працівниками й адміністративною структурою та 

особистісних між працівниками всередині структурних підрозділів, посадовцями та 

працівниками певного підрозділу, посадовцями різних підрозділів; усуненні 

потенційних осередків стресу на роботі та попередженні його наслідків. 

Отже, для соціально-психологічної підтримки кадрів ОВС необхідно врахувати 

фізичні та психологічні навантаження кожного працівника. Безумовно, від пошуку 

результативних методів вияву професійної деформації, розкриття передмов її 

розросту, а також корекції та особливо профілактики даного процесу буде залежати 

ефективність здійснення своїх службових обов’язків і правомірність діяльності 

співробітників ОВС. 

Загалом процес організаційної моделі управління персоналом ОВС, 

спрямований на реалізацію організаційних, економічних, соціально-психологічних 

заходів, що повинен забезпечити підбір, розставлення, підготовку та виховання 

персоналу ОВС та претендентів на службу; підготовку високоякісного складу кадрів 

ОВС; ефективний взаємозв’язок підрозділів з кадрами ОВС; фахову атестацію 

кадрів ОВС; оптимізацію чисельності кадрів ОВС; сприятливий соціально-

психологічний клімат в підрозділах ОВС; мотивацію персоналу; нормативно-

правового гарантування роботи підрозділів ОВС тощо. Організаційну модель 

управління персоналом необхідно розглядати з позиції чотирьох рівнів: політичний 

– переважає робота з опрацювання кадрової політики; тактичний – переважає саме 

управління кадрами; стратегічний – переважає управління людськими ресурсами; 

оперативний – домінує робота з персоналом. Закладені в директивних документах 

МВС України останнього часу напрямки удосконалення роботи з кадрами ОВС 
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дають підстави для висновку про те, що сучасна модель управління персоналом 

буде сприяти становленню та розвитку демократичного суспільства.  

 

4.3. Напрями удосконалення організації матеріально-технічного 

забезпечення в системі ОВС 

 

Одним із напрямків організаційого механізму державного управління  в 

системі МВС з метою підвищення ефективності її функціонування є матеріально-

технічного забезпечення ОВС. Адже така багатогалузева та чисельна система як 

ОВС не може бути успішною без перевіреного, чітко налагодженого матеріально-

технічного забезпечення. 

Певні аспекти проблеми матеріального та технічного забезпечення ОВС 

розглядали такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як: В. Авер’янов, В. Андрейцев, М. 

Ануфрієв, О. Бандурка, М. Бідюкова, Н. Болотіна, В. Венедіктов, Г. Гончарова, В. 

Гоц, О. Губарєв, В. Жернаков, М. Ільницький, М. Іншин, Ю. Касараба, М. 

Клемпарський, Р. Кондратьєв, О. Лавриненко, О. Лапка, К. Мельник, П. Пилипенко, 

В. Плішкін, В. Прокопенко, О. Процевський, В. Ротань, О. Синявська, І. Сирота, Б. 

Стичинський, В. Тесленко, Н. Хуторян, Г. Чанишева, В. Щербина та ін. Водночас, ці 

питання у контексті гарантування внутрішньої безпеки держави досліджені 

недостатньо, в наукових працях вони висвітлювалися переважно фрагментарно, в 

межах правової тематики, без державно-управлінського підходу. 

Більшість дослідників матеріально-технічне забезпечення ОВС України 

встановлюють як нормативно закріплені економічно-соціальних заходи, які 

забезпечують матеріальні потреби ОВС щодо реалізації покладених на них завдань 

та обов’язків. На їх думку, матеріально-технічне забезпечення в системі ОВС – це 

впорядкований державою та її органами процес обороту матеріальних благ 

(предметів споживання та засобів виробництва) і їх доцільне постачання від 

виробника до споживача – МВС.   

Зокрема, О. Бандурка та В. Соболєв матеріально-технічне забезпечення органів 

правопорядку визначають як систему господарських і грошово-товарних  взаємин, 
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які створюються між центральними апаратами відповідних органів влади, 

організаціями, підприємствами, фізичними особами, з одного боку й органами 

правопорядку та їхніми підрозділами – з другого, в ході централізованого 

постачання технічних, матеріальних і військових ресурсів; виконання угод купівлі-

продажу (оптова торгівля), діяльності фондів, роздрібного та комісійного продажу 

засобів виробництва та продуктів; надання матеріально-технічної підтримки та 

фінансування їх роботи [39,c.17]. 

До видів матеріально-технічного забезпечення в системі ОВС, як правило, 

належить забезпечення озброєнням, бойовою та іншою технікою, боєприпасами, 

засобами зв’язку, транспортними засобами, оперативною та організаційною 

технікою, речовим, господарським майном, спецодягом, казарменим інвентарем 

тощо. 

Матеріально-технічне забезпечення в системі органів внутрішніх справ 

України грунтується на виконанні системи господарських і товарно-грошових 

відносин, які виникають між державними органами влади, службами МВС України, 

організаціями, підприємствами, фізичними особами, з одного боку, та відділами 

ОВС, з другого, в ході організації постачання технічних, матеріальних і військових 

ресурсів для задоволення вимог згідно з реалізацією ОВС своїх обов’язків. 

Планомірна реалізація організаційного механізму щодо матеріально-

технічного забезпечення в системі ОВС з метою виконання основних завдань – 

захист свобод, прав та інтересів громадян, держави та суспільства від злочинності та 

інших незаконних дій, попередження, припинення злочиних дій та інших правових 

порушень – виступають важливою вимогою результативного гарантування 

внутрішньої безпеки України. Процес матеріального та технічного забезпечення 

ОВС практично завжди був пов’язаний з певними історичними та політичними 

процесами і відповідно впливав на ефективність і стабільність роботи ОВС за 

головними своїми функціями. Це дуже важкий економічно-соціальний процес. За 

ринкових умов важливою умовою є вивчення кон’юнктури ринку, пошук найбільш 

вигідних постачальників, встановлення попиту на ресурси і контроль за виконанням 
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умов постачання. Процес матеріального та технічного забезпечення (постачання) 

складається з декількох пов’язаних актів: 

– проведення тендерів на постачання послуг або (та) продукції; 

– вивчення попиту на встановлений вид матеріальних цінностей та певні 

фінансові резерви; 

– отримання ресурсів і передача їх споживачам; 

– підготовка й укладання договорів.  

Цей процес виконується усіма структурними підрозділами ОВС у межах їх 

компетенції. Безпосереднє виконання функцій матеріального та технічного 

забезпечення ОВС ґрунтується на положеннях Конституції України [260], законах 

України “Про Національну поліцію” [168] та “Про державну службу”. Також 

базується на таких нормативних актах, як постанова ВРУ № 3720-XII від 16 грудня 

1993 р. “Про затвердження Положення про порядок комплектування, військового, 

технічного, матеріального, фінансового та соціально-побутового забезпечення 

спеціальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю МВС”, постановах 

КМУ “Про формений одяг осіб начальницького і рядового складу ОВС, 

військовослужбовців спеціальних моторизованих військових частин міліції 

внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та осіб начальницького складу 

податкової міліції” від 17 листопада 2001 р., “Про затвердження Положення про 

закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” від 17 жовтня 2010 р. Також 

опирається на накази МВС України “Про затвердження Концепції забезпечення 

підрозділів МВС України транспортними засобами” від 25 жовтня 2003 р., “Про 

затвердження норм належності засобів зв’язку, апаратури пеленгації, радіо і 

радіотехнічного контролю, вимірювального обладнання та порядку їх придбання в 

органах та підрозділах внутрішніх справ України” від 10 листопада 2003 р., “Про 

організацію матеріально-технічного забезпечення службової діяльності Державної 

служби охорони при МВС України” від 25 листопада 2003 р., “Про затвердження 

положення про забезпечення речовим майном осіб начальницького і рядового 

складу ОВС і військовослужбовців внутрішніх військ МВС України” від 5 грудня 

2003 р., “Про затвердження норм табельної належності транспортних засобів для 
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органів і підрозділів внутрішніх справ” від 26 жовтня 2004 р., “Про затвердження 

норм належності озброєння, боєприпасів, озброєння хімічних військ і засобів 

захисту, інженерного озброєння для працівників і підрозділів внутрішніх справ та 

навчальних закладів МВС України на мирний та воєнний час” від 10 грудня 2007 р., 

“Про внесення змін до наказу МВС України від 21.04.2010 № 132 “Про 

централізоване матеріально-технічне забезпечення органів та підрозділів внутрішніх 

справ України” від 8 червня 2010 р., “Про централізоване матеріально-технічне 

забезпечення органів та підрозділів внутрішніх справ України” від 21 квітня 2010 р. 

та ряд інших законодавчих актів адміністративно-правової спрямованості. 

Проблемами матеріально-технічного забезпечення в системі МВС України в 

межах своїх обов’язків займається департамент матеріального забезпечення [496], 

який є одним з діючих підрозділів в ОВС, який централізовано забезпечує органи та 

підрозділи внутрішніх справ, у першу чергу – оперативно-технічну службу, 

департамент бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення [498], 

господарський департамент, управління інвестицій та капітального будівництва. 

Діяльність зазначених структурних підрозділів організовувалась згідно з діючими 

закономи України, указами ПУ та постановами КМУ, вказівками Міністерства 

економіки України, Міністерства фінансів, наказами МВС України, положеннями 

про департаменти, а також – про незалежні служби МВС України, на які 

покладались функції забезпечення ОВС окремими видами спецтехніки, обладнання 

та матеріалів. 

На думку І. Руколайніна, перехід економіки держави від адміністративної до 

ринкової системи суттєво позначається на організаційному механізмі матеріально- 

технічного забезпечення в системі ОВС, який виражається в необхідності 

обґрунтовування державно-управлінських принципів реалізації поставлених завдань 

у цій сфері [589].  

Для реалізації поставлених завдань у сфері матеріально-технічного 

забезпечення в системі ОВС необхідно включитиь такі принципи: принцип 

системності; принцип плановості матеріально-технічного забезпечення; принцип 
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підконтрольності технічного забезпечення; принцип економічності матеріального 

забезпечення ОВС. 

Принцип системності матеріально-технічного забезпечення в системі ОВС, 

який полягає в об’єднанні, за відповідної диференціації, його окремих видів для 

виконання як загальних, так і спеціальних завдань щодо матеріального та технічного 

забезпечення  в системі органів внутрішніх справ. 

Принцип плановості матеріально-технічного забезпечення в системі ОВС 

полягає у визначенні завдань, форм і методів цієї діяльності, її суб’єктів та об’єктів. 

Завданя і цілі, які визначені програмою, неодмінно передбачають належну 

підготовку, виділення потрібних сил, їх точне розміщення і використання, що 

досягається вчасністю складання даної програми, яку доводять до виконавців. 

Принцип плановості полягає також у визначенні конкретних термінів матеріального 

та технічного забезпечення.  

Принцип підконтрольності технічного забезпечення в системі ОВС полягає у 

визначенні чітких субординаційних відносин між органами (службами, 

підрозділами), які його здійснюють, з одного боку, та у систематичному проведенні 

контрольно-ревізійних заходів. 

Принцип раціонального використання  матеріальних ресурсів в системі ОВС 

полягає у визначенні пріоритетних напрямків та сфер такого забезпечення; в 

раціональному використанні  матеріальних цінностей; у залучені державних коштів 

і матеріальних ресурсів лише в межах затверджених кошторисів. Елементами 

економічності є, наприклад, заходи щодо реалізації лімітів витрат паливно-

мастильних матеріалів для експлуатації транспортних засобів ОВС [491]. Принцип 

економічності вимагає перегляду норм технічної експлуатації транспорту, речового 

майна, які не відповідають справжнім вимогам і спричинюють різні порушення у 

веденні документації та звітності.  

Для забезпечення підрозділів МВС України відповідними нормами усіх видів 

матеріальних і технічних ресурсів існують певні види постачання. Близько 31 % усіх 

видів постачання МВС України відбувається через державне замовлення 

централізовано і планово згідно з розподілом, все інше постачання організовується 
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просто шляхом укладання контрактів між суб’єктами постачання і ОВС [207,c.228]. 

Зокрема, придбання потрібних для виконання оперативно-розшукової функції 

спеціально-технічних засобів ҐУБОЗ МВС України та Головним управлінням 

кримінального пошуку при МВС України проходять самостійно, а придбані засоби 

передаються їхнім підпорядкованим службам безпосередньо. Значну частину 

матеріальних ресурсів ОВС відшукують і одержують самостійно в територіальних 

органах постачання, у виробників та інших державних і комерційних організаціях. 

Матеріально-технічне забезпечення в системі ОВС передусім залежить від 

фінансових резервів країни. У ЗУ “Про організаційно-правові основи боротьби з 

оргзлочинністю” (ст. 20 розділу VI) зазначається, що технічне та матеріальне 

забезпечення органів внутрішніх справ є необхідним і відбувається з бюджету 

держави.  

Згідно зі ст. 24 Закону України “Про міліцію” [520], фінансування, 

матеріальне та технічне забезпечення міліції має здійснюватися за рахунок 

Державного бюджету України та коштів, не заборонених законодавством, а саме 

таких, які надходять від інших центральних і державних органів виконавчої влади, 

установ, підприємств, організацій і громадян на підставі договорів тощо. Але наразі 

реалізація цих положень закону стала проблемною з двох причин. По-перше, 

фінансування МВС з бюджету щороку не перевищує 43% від потрібного обсягу 

[52,c.15]. По-друге, в українському законодавстві немає юридичної норми щодо суті 

“джерел, не заборонених законодавством”, які можуть використувати ОВС. 

МВС України щороку під час підготовки пропозицій до Держбюджету та при 

розподілі своїх коштів враховує видатки на утримання та придбання будівель, 

транспорту, форменого одягу, озброєння, оргтехніки, засобів зв’язку та ін. Але, на 

жаль, державою не беруться до уваги видатки на реалізацію визначених завднь 

ОВС, які були зазначені в ЗУ “Про міліцію”, в тому числі – на проведення 

позапланованих спеціальних операцій, на які не укладався додатковий кошторис 

[520, 57,c.262].  

Згідно фінансового аудиту щодо матеріально-технічного забезпечення в 

системі ОВС, виявляє факти, що технічне та матеріальне забезпечення ОВС з року в 
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рік продовжують залишатись суто декларативними. І хоча на утримання МВС 

України видатки щороку зростають, проте кошти, які виділяються, і ресурси не в 

змозі цілком задовільнити всі вимоги ОВС, а тому проблеми покращення 

фінансового, матеріального та технічного забезпечення ОВС і надалі залишаються 

вкрай важливим елементом їх життєдіяльності. Адже гроші, що виділяє держава, яка 

є відповідальною за забезпечення ОВС, витрачаються переважно лише на 

обов’язкові платежі, а це заробітна плата, утримання засобів спецзв’язку, 

спеціальної техніки та автотранспорту, оплата окремих видів комунальних платежів 

та спеціальні витрати. А в економічно розвинутих країнах ЄС основна частина 

коштів держави, які виділяються на функції поліції, витрачаються на технічне 

оснащення їх підрозділів. Це дозволяє скоротити кількість особового складу, а 

решту коштів використати на заходи щодо запобігання злочинності. 

Протягом останніх років рівень технічного та матеріального забезпечення 

функції ОВС постійно знижувався. Зокрема, для забезпечення органів та підрозділів 

внутрішніх справ боєприпасами, озброєнням, засобами особистого захисту і 

активної оборони виділялося коштів не більше 6 відсотків від потреб. Результати 

опитування в 2015 році засвідчують, що з усіх необхідних засобів і можливостей 

кадри ОВС добре забезпечені лише табельною зброєю, що відзначили 94% опитаних 

працівників (у т.ч. “добре” – 71%, “задовільно” – 23%). У цілому задовільною 

можна вважати ситуацію із забезпеченістю: приміщеннями – 67% (у т.ч. 29% – 

“добре” і 38% – “задовільно”); доступом до необхідних баз даних у рамках 

службових повноважень – 64% (28% і 36%); засобами зв’язку – 60% (29% і 31%); 

спеціальними засобами активної оборони – 58% (28% і 30%); спеціальними 

засобами захисту – 57% (у т.ч. 25% – “добре” і 31% – “задовільно”). Значно гіршою 

є ситуація з доступом до використання криміналістичних засобів для збору та 

аналізу доказів (незадовільною її назвали 44% опитаних), можливістю замовити 

необхідну експертизу (35%). Критичною слід назвати ситуацію з можливістю 

використовувати службовий автотранспорт (незадовільно – 59%) та особливо – із 

забезпеченням міліції оргтехнікою і канцтоварами (68%), а також – паливно-

мастильним матеріалами (72%) [379]. Недостатнє забезпечення спецодягом. Лише 
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23% співробіників міліції брали участь у реалізації завдань у повному комплекті 

спецодягу. У близько 80% спецустанов міліції потрібно було проводити планові, 

поточні, капітальні ремонти та реконструкції. Їх вигляд та оснащення, за оцінкою 

Європейського комітету проти катувань, не витримував жодної критики. Не кращою 

ситуація була з оснащенням кімнат для затриманих у міських та районних 

управліннях (відділах) ОВС. Лише 29%з них відповідали встановленим вимогам 

[420].  

Недостатнє забезпечення спецтехніки не дозволяє оперативно отримати 

потрібну інформацію відносно осіб, які могли б скоювати злочини, або 

підозрюваних в їх скоєнні. Нестача автотранспорту та запасних частин до них 

впливає на низьку оперативність служб, пов’язаних з розкриттям злочинів. 

Отже, на нашу думку, незважаючи на виключно необхідну для країни 

функцію, покладену на ОВС України їх матеріально-технічне забезпеченняє є вкрай 

незадовільним. З огляду на це вони нездатні ефективно функціонувати, а такий стан 

ОВС є загрозою національній безпеці країни. Основною причиною невисокого рівня 

фінансового та ресурсного забезпечення ОВС є хаотична та непередбачувана 

економічна та політична ситуація в нашій державі, недосконала законодавча і 

підзаконна нормативно-правова база в цій галузі. Постійні зміни та доповнення в 

законодавстві значно ускладнюють механізм реалізації матеріального та технічного 

забезпечення співробітників ОВС, а все це впливає на стан гарантування 

внутрішньої безпеки країни [292,c.156]. 

Сьогоднішній стан економіки України вносить значні корективи в систему 

матеріально-технічного забезпечення в системі ОВС, які дозволяють якісно 

реалізовувати завдання, що на них покладені. Зреалізувати це доволі непросто, але 

ОВС повинні з розумінням ставитись до змін, які відбуваються в економіці держави. 

Отже для вдосконалення організаційного механізму матеріально-технічного 

забезпечення в системі ОВС, потрібно передбачити такі практичні заходи:  

– впровадження в ОВС сучасного виду озброєння та засобів охорони особового 

складу, вишкіл співробітників на предмет володіння ними; 
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- першочергове забезпечення потрібними технічними засобами експертних та 

криміналістичних служб за рахунок використання позабюджетних коштів;  

– залучення додаткових джерел фінансування з обласних та місцевих бюджетів 

органів самоврядування, ефективне використання отриманих коштів;  

– задіяння добровільних внесків організацій, установ, підприємств для 

фінансування підрозділів ОВС; 

– жорстка економія та контроль щодо розподілу грошових коштів на 

матеріальні, технічні та енергетичні ресурси, зменшення витрат на службові 

відрядження, засоби зв'язку, утримання автотранспорту, оздоровчі та ВНЗ; 

– удосконалення внутрішнього контролю (аудит) ефективності матеріально-

технічного забезпечення співробітниками ОВС та покращення контрольно-

ревізійної роботи щодо їх підрозділів; 

-  за неефективне використання матеріально-технічного забезпечення 

співробітниками ОВС проводити ретельні службові розлідування та притягування 

до дисциплінарної відповідальності винних осіб аж до кримінальної 

відповідальності. 

МВС України намагалось вирішити всі існуючі проблеми матеріально-

технічного забезпечення обома шляхами: збільшення річних заявок на отримання 

державних коштів та залучення добровільних коштів від громадян, установ, 

підприємств та організацій.  

Один із них це збільшення річних заявок на отримання державних коштів,  

внаслідок яких бюджет МВС у 2010 р. був більше 11 млрд. 170 млн. грн., у 2012 р. 

зріс до 16 млрд. 066 млн. грн., а в 2014 р. МВС знову отримало кошти у розмірі 18,5 

млрд. грн. Однак, завдяки повній закритості від контролю громадськості, в 

діяльності МВС є непоодинокі інциденти стосовно розтрат державних коштів. 

Наприклад, Харківське управління ДАІ в листопаді 2014 р. підписало угоду щодо 

купівлі трьох автомобілів марки “Тойота-Камрі” не лише за ціною найбільш повної 

їх комплектації, але й переплативши 37150 грн. додатково [682]. 

Для стабільного фінансування технічного та матеріального забезпечення ОВС 

велика перевагу має  залучення добровільних внесків від громадян, установ, 

http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1398020125#_ftn11
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підприємств та організацій, що передбачено наказом МВС України № 643 від 5 

листопада 2010 року «Про затвердження порядку отримання органами та 

підрозділами внутрішніх справ благодійних внесків, грантів та дарунків від 

фізичних та юридичних осіб» [505]. Але варто зауважити, що за умов використання 

альтернативних джерел фінансування ОВС, дискусійним лишається питання щодо 

законності утворення доброчинних фондів в окремих підрозділах. Без сумніву, з 

одного боку, такі фонди дають можливість краще використовувати отримані кошти 

на найнагальніші потреби. А з другого, постає небезпека зловживання  службовим 

становищем співробітниками й керівниками підрозділів та скоєння ними 

протизаконних дій щодо примушування юридичних та фізичних осіб поповнювати 

ці фонди. Дослідження показали,  що 2014 р. процедура покриття дефіциту 

фінансування за рахунок “спецфонду” є непрозорою для громадян та пов’язана з 

постійним порушенням прав власності населення, а саме: необґрунтовано завищені 

тарифи, вимагання “благодійних внесків”, відсутність стандартів послуг та 

монопольність ціноутворення. Спецфонд щороку накопичує до 2,6 млрд. грн., з яких 

МВС частково покриває нестачу державних  коштів [9]. Тому створення таких 

фондів доцільне на рівні підрозділів центрального апарату МВС із визначенням 

адресного розподілу матеріальних та фінансових коштів з урахуванням позицій 

спонсорів.  

Крім того, є реальна можливість отримати кошти від фінансової та 

господарської діяльності підрозділів ОВС, оскільки чимало послуг вони можуть 

здійснювати на комерційній основі. У системі МВС, де розвинені підрозділи 

забезпечення тилу, оплачувані сервіси можуть надаватися у галузі побуту та 

автотранспорту, а саме: обладнання (благоустрій) житла, будівництво, ремонт 

складських приміщень, сховищ тощо; технічне обслуговування автотранспорту та 

його ремонт; послуги з паркування автомобілів; виготовлення і ремонт 

металовиробів; перевезення палива; доставлення будівельних матеріалів; вантажно-

розвантажувальні роботи [634]. 

Оскільки МВС України, обласні управління міністерства не здатні самостійно 

вирішувати проблем належного фінансового, матеріального та технічного 

http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1398020125#_ftn12
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забезпечення низових ланок ОВС (міські і районні відділи внутрішніх справ), треба 

не тільки надати їм можливість це робити самостійно, але й створити їм для цього 

відповідні умови. Питання стоїть про створення у них спеціалізованого підрозділу, 

котрий би вирішував проблеми технічного та матеріального забезпечення. 

Відповідно до внутрішньої інструкції ОВС України, яка затверджена 13 жовтня 1998 

р., наказом № 689 створення таких спецпідрозділів було передбачено. Питання 

полягає в тому, щоби забезпечити його функціонування належним чином за 

допомогою відповідної нормативно-правової бази та набору персоналу. 

Департаменту матеріального забезпечення МВС, який займається матеріально-

технічним забезпеченням в системі ОВС, необхідно віднайти можливість та 

підготувати на своїй спеціалізованій базі виготовлення ряду товарів та надання 

послуг, необхідних для діяльності ОВС та населення, що дозволить отримувати 

додаткові кошти в бюджет МВС і відходу від часткової тендерної закупівлі. У 

спеціалізованих установах, майстернях і ательє можна забезпечити виготовлення 

меблів, пошиття спецодягу, вироблення службового оснащення й амуніції, 

охоронних пристроїв, протиугонних засобів, спеціального криміналістичного 

обладнання, організації бригад по ремонту спец приміщень, як для службових 

приміщень ОВС так і для населення, майстерні по ремонту автотранспорту, як 

службового так і приватного. 

Важливим напрямком оптимізації матеріально-технічного забезпечення в 

системі ОВС є професійна підготовка працівників підрозділів матеріально-

технічного забезпечення. Слід мати чітке уявлення про чисельність працівників, які 

потрібні у цій галузі, і де можна їх навчати. Вивчивши потреби, необхідно 

організувати підготовку окремих спеціалістів на основі наявних навчальних закладів 

в системі МВС. Для цього потрібно налагодити чітку систему професійної та 

службової підготовки спеціалістів, які повинні добре знати зміст нормативних 

документів, що регламентують господарську та фінансову діяльність ОВС, та 

володіти фаховими знаннями з питань ресурсного забезпечення, а саме психологією 

управління, нормативно-законодавчою базою яка регламентує діяльність з питань 

ресурсного забезпечення ОВС (див.: Додаток Л). Таким фахівцям важливо засвоїти 
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основні функції господарських підрозділів та вміти аналізувати інформацію про 

присутність вільних товарів на складах і базах МВС, а також з’ясовувати цінову 

політику, на яких умовах можна придбати необхідне матеріально-технічне 

спорядження. 

Оскільки на керівні посади ОВС призначають, здебільшого, співробітники 

оперативних служб та слідчих підрозділів, в яких немає навичок щодо фінансового 

та матеріально-технічного забезпечення, потрібно було б, щоби вони перед або після 

призначення на посаду проходили навчання з фінансової та господарської 

діяльності. Зокрема, цьому має сприяти засвоєння ними програми знавчальної 

дисципліни “Економічна теорія”, “Управління ресурсами”, “Господарське право”, 

“Менеджмент та маркетинг”. Це має допомогти їм впроваджувати організаційні і 

практичні заходи з метою покращення ресурсного забезпечення; поглибити 

можливість та бажання витримувати положення законодавчих норм з фінансової та 

господарської функції щодо здійснення управлінських функцій; підвищити 

спроможність до організації функціонування підрозділу з урахуванням вимог 

нормативних документів; вивчення основ маркетингу з метою унеможливлення 

виникнення ексцесів у питаннях фінансової та господарської діяльності і 

впроваджувати ефективний розподіл призначень, функціональних обов’язків серед 

співробітників підрозділу з проблем ресурсного забезпечення. 

В ОВС повсякденно потрібно проводити заходи з підвищення ефективності 

забезпечення ресурсів, їх доцільного та економного використання, вишукувати 

сучасні можливості для зміцнення і розвитку матеріальної бази господарювання та 

його технічного обладнання, вивчати, узагальнювати і застосовувати новітні форми 

й методи діяльності з питань військового, матеріально-технічного забезпечення.  

Загалом важливо, щоб процес технічного та матеріально забезпечення ОВС 

здійснювався з урахуванням чинників внутрішніх загроз. Серед найбільш дієвих 

форм і методів підняття рівня матеріально-технічного забезпечення в системі ОВС 

необхідно назвати:  

– проведення результативної модернізації технічного обладнання ОВС України; 
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– суттєве покращення централізованого постачання сучасної техніки і 

обладнання для підрозділів ОВС; 

– надходження додаткових коштів через реалізацію спеціальних програм 

фінансової підтримки матеріально-технічного забезпечення ОВС, які повинні взяти 

на себе органи місцевої влади та самоврядування; 

– покращення законодавчих актів, які налагоджують процес матеріального 

забезпечення ОВС; 

– втілення у практиці ОВС професійних навичок діяльності поліцейських 

служб іноземних країн щодо єдиних з першочергових завдань забезпечення 

високого рівня матеріального та технічного забезпечення [207]. 

Важливо, щоб матеріально-технічне забезпечення в системі ОВС мало чітке 

правове регулювання. Від цього залежить їх продуктивність та подальший розвиток, 

відповідно до поставлених перед ними державою завдань. Бракує фахового 

номативного акту, який би врегулював господарську діяльність ОВС, а саме 

військове, матеріальне, технічне та фінансове забезпечення. А тому МВС України 

варто підготувати положення про матеріально-технічне забезпечення в системі 

ОВС, у якому доречно показати: 

– фаховість підрозділів МВС у господарській галузі; 

– взаємовідносини підрозділів, організацій і співробітників у процесі 

господарської функції; 

– встановлення потрібної системи документообігу в процесі постачання, 

інформування про рух матеріальних цінностей та виконання адміністративних 

вказівок з проблем технічного та матеріального забезпечення; 

– перелік нормативів військового, матеріального та технічного постачання в 

основному для ОВС та окремих за категорій співробітників; 

– процедуру замовлень на оформлення, підготовку та постачання деяких видів 

матеріальних ресурсів; 

– порядок проведення звітів та критерії оцінок матеріального та технічного 

забезпечення ОВС [588]. 

Необхідно вдосконалити законодавчу  базу, яка дасть можливість ОВС 
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ефективного фінансового забезпечення, а саме: платні послуг мешканцям, 

споживання частини коштів, отриманих від продажу товарно-матеріальних 

цінностей, набутих кримінальним шляхом і за ухвалою суду переданих у 

володіння держави та інших джерел фінансування [606]. Одним із основних 

недоліків на шляху виконання організаційного механізму матеріально-технічного 

забезпечення в системі ОВС є наявність великої кількості правових актів як 

законодавчого, так і підзаконного рівнів.  

Уряду України необхідно врегулювати законодавчі документи щодо 

організаційного механізму надання адмінпослуг підрозділами МВС України та 

контролю за ними [577]. 

Необхідно усунути суперечності (колізії) між цивільним та бюджетним 

законодавством щодо врегулювання фінансових правовідносин, слід внести потрібні 

зміни до діючого законодавства і спеціальних нормативно-правових актів. Але варто 

врахувати, що систематичне внесення доповнень та змін до законодавчих 

документів дуже обтяжує механізм здійснення матеріального та технічного 

забезпечення ОВС, а це відображається на гарантуванні даними органами 

внутрішньої безпеки держави. 

Систематизування усього комплексу законодавства суперечить відсутності 

цілої ідеї реформування нормативно-правової бази щодо регулювання матеріального 

та технічного забезпечення ОВС. Наявність значних протиріч у цій галузі, 

безсумнівно, ускладнює функцію ОВС щодо гарантування внутрішньої безпеки 

держави [286]. Тому одним з найбільш ефективних заходів щодо вирішення 

вказаних прогалин має стати розроблення та втілення методу систематизації 

законодавчих актів у галузі матеріального і технічного забезпечення ОВС. 

Удосконалення організаційного механізму матеріально-технічного 

забезпечення в системі ОВС нерозривно пов’язане з визнанням верховенства права в 

порядку законодавчих  документів, із використанням цілого напрямку та 

необхідністю строгого відбору в межах закону найбільш оптимальних нормативно-

правових документів, що відповідають конкретним цілям і завданням. Цьому має 

допомагати створення єдиного кодифікованого акта (кодексу або основ 
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законодавства), який установлював би основні підходи до врегулювання 

матеріально-технічного забезпечення в системі ОВС. 

Уведення нових правових підвалин під механізм управління ОВС України в 

сферіі технічного, матеріального забезпечення та фінансово-господарської функції 

дасть право визначити ті конкретні етапи розвитку, якими можна піднятися на 

безкомпромісно сучасний рівень їх діяльності щодо вирішення проблем 

національної безпеки країни. 

Неналежне матеріально-технічне забезпечення в системі ОВС зумовлює 

потребу розроблення і застосовування ідеї логістики (логістичного підходу), 

з’ясування її місця, значення і ролі у функціонуванні ОВС України для 

результативного й доцільного матеріального та технічного постачання. Сутність 

логістики для матеріально-технічного забезпечення в системі ОВС держави 

зводиться до системного підходу матеріально-технічного забезпечення, а мета - це 

комплексне управління всіма матеріальними, інформаційними та фінансовими  

потоками для найбільш доцільного задоволення їх потреб [304]. Використання 

логістики в матеріально-технічному забезпеченні ОВС обумовлене також новітніми 

здобутками науково-технічного прогресу, в яких головне значення відіграє 

комп’ютеризація керування логістичними процесами. За допомогою логістики 

можна передбачити результати негативного впливу внутрішніх і зовнішніх факторів 

на неповне забезпечення ОВС матеріальними та технічними засобами. Оскільки 

навантаження на систему матеріального та технічного забезпечення ОВС істотно 

зростає, особливо у разі ускладнення оперативної обстановки або проведення 

спецоперацій, логістична концепція управління потоковими процесами значною 

мірою сприятиме їх оперативному формуванню та організації необхідних і 

оптимальних витрат із бюджету МВС України. Логістика має повною мірою 

сприяти формуванню стратегії матеріально-технічного забезпечення в системі 

органів внутрішніх справ, обранню досить сильної та потенційно гнучкої 

систематичності її реалізації, рентабельної роботи з метою досягнення поставлених 

цілей усупереч усім обставинам та існуючим проблемам.  
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Ефективна реалізація матеріально-технічного забезпечення в системі ОВС 

України та успішне вирішення ними завдань немислиме без науково-обґрунтованих 

заходів щодо розподілу і використання централізованих та децентралізованих 

фондів фінансових ресурсів, тобто порядку їх планування. А тому проблема 

матеріального й технічного забезпечення ОВС зобов’язує врахувати у місцевому та 

державному бюджетах видатків на виконання завдань ОВС. Формування видатків 

повинні бути єдиним з основних напрямків бюджетної політики. Важливе поетапне 

доведення державного кошторису до ступеня оптимальності з одноразовим 

переходом до державного планування на цільові програми.  

Порядок матеріального та технічного забезпечення ОВС України включає 

план і використання державних витрат, а також реалізацію відомчого фінансового 

контролю, яка потребує постійного вдосконалення та передбачає новітні розвинуті 

моделі, підходи та механізми управління правоохоронною функцією в країні. 

Сьогоднішня ситуація, яка склалася в нашому суспільстві, вносить чималі 

корективи в систему матеріально-технічного забезпечення органів внутрішніх справ. 

Тому ОВС зобов’язані пристосовуватися до наявних змін у державі. Можливість 

пристосовувати більш активні організаційні та правові форми до реалізації 

матеріально-технічного забезпечення в системі органів внутрішніх справ створює 

наявність організаційних механізмів та моделей управління поліцейськими 

системами у країнах ЄС. У зв’язку з цим система ОВС повинна призвичаїтися до 

них так, щоб була перспектива чіткої реалізації покладених на неї завдань. Під час 

реформування матеріально-технічного забезпечення в системі OВС відповідно до 

розвинутих іноземних моделей і новітніх ринкових обставин, необхідно забезпечити 

відповідне оновлення нормативно-правової бази і враховати всі аспекти 

внутрішнього стану держави. Від кращого стану технічного та матеріального 

забезпечення ОВС буде залежати ступінь гарантування національної безпеки країни. 

Організаційний механізм матеріально-технічного забезпечення в системі МВС 

України вимагає покращання, опираючись на політичні, соціальні та економічні 

регулятори, підтримуючи їхнім сприянням свою сутність та діяльність ОВС. Цей 

механізм вимагає підвищеної функції державно-владної поведінки в усій 
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правоохоронній галузі, що вимагає законодавчі акти та нормативні документи щодо 

упорядкованості виконання матеріального, технічного постачання та фінансового 

забезпечення ОВС.  

Слід зважити, що на організаційний механізм матеріально-технічного 

забезпечення в системі ОВС України впливають фактори, які відповідають 

головним ймовірним загрозами внутрішньої безпеки держави, тому їх потрібно 

врахувати у процесі планування й організації матеріально-технічного забезпечення з 

метою вчасного вживання заходів для захисту інтересів громадян та держави від 

внутрішніх загроз.  

Тільки за присутності матеріально-технічного та фінансового забезпечення 

можна надіятися на вдале здійснення головних напрямів функціонування ОВС. Для 

цього органам державного управління варто допомогти в новій трансформації 

діючої моделі технічного, матеріального та фінансового забезпечення ОВС, котра 

має здійснюватися в контексті основних процесів переформатування схем 

сьогоднішньої системи на змішаний (бюджетно-позабюджетний) тип; започаткувати 

введення сучасних дієвих форм взаємодії підрозділів технічного, матеріального та 

фінансового забезпечення ОВС з представниками інших силових структур та 

органами місцевого самоврядування; стимулювати чергове удосконалення чинного 

законодавства щодо технічного, матеріального та фінансового забезпечення органів 

внутрішніх справ України. 

Отже, організаційний механізм матеріально-технічного забезпечення в системі 

МВС України повинен сприяти покращанню діяльності ОВС, опираючись на 

політичні, соціальні та економічні регулятори, забезпеченню захисту від негативних 

факторів внутрішньої безпеки держави та здатністю забезпечувати їх дієве 

функціонування і розвиток. Також забезпечить підвищення функції державно-

владної поведінки в усій правоохоронній галузі щодо впорядкованості виконання 

матеріального, технічного постачання та фінансового забезпечення ОВС.  
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Висновки до розділу 4 

 

1. Доведено, що основою ефективного гарантування внутрішньої  безпеки 

України є впровадження організаційного механізму управління кадрового 

забезпечення функціонування ОВС, який відбувається під впливом особливостей 

управління, які враховують  кількісні, а також і якісні зміни кадрового складу ОВС 

та визначають їх потреби. 

Оптимізація кадрової політики в системі ОВС є складним процесом, який 

вимагає послідовної реалізації законодавчих, організаційно-управлінських, 

дослідницьких та наукових заходів, перспективності та прагматизму. Тому 

головними принципами організаційного механізму кадрового забезпечення МВC є 

науково обгрунтовані потреби структур та підрозділів ОВС у співробітників того чи 

іншого фаху; перспективність, її випереджальний характер, заснований на 

прогнозуванні кадрової ситуації; ретельність у відборі та вивченні співробітників за 

їх моральними та діловими ознаками; вчасне оновлення персоналу, найкраще 

поєднання фахових та молодих співробітників в чисельності та гарантування 

законності і справедливості у вирішенні кадрових питань. 

Встановлено, що формування єдиної системи діяльності кадрів ОВС мають 

бути взаємопов’язані з головними завданнями щодо зміцнення правопорядку і 

законності та повною мірою відповідати потребам країни. Основними вимогами 

організаційного механізму кадрового забезпечення системи МВС України є: 

удосконалення управлінських процесів та професійна комплектація особового 

складу. 

2. З’ясовано, що для реалізації поставлених завдань для відомчих навчальних 

закладів були визначені вимоги щодо підвищення професійної підготовки майбутніх 

фахівців для ОВС які базуються на організаційному, правовому, матеріальному, 

педагогічне, психологічному й інформаційному забезпеченню. До основних завдань 

у правоохоронній галузі належить створення сучасної гнучкої системи 

перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу для ОВС. Основою яких є  

привести роботу ОВС у відповідність до найкращих міжнародних стереотипів та 
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внутрішньодержавних вимог, гарантування соціально-сервісної діяльності цих 

органів. 

Таким чином, основні напрямки організаційного механізму та  процесу 

оптимізації кадрового забезпечення ОВС сформульовані у ряді концептуальних 

положень, а саме: професіоналізм; знання законодавчої бази функціонування ОВС; 

реалізація своїх знань у практичну роботу; вміння та навички працювати як у 

штатних, так і позаштатних ситуаціях; знання технології керівництва ОВС; 

вдосконалення нормативно-правового забезпечення процесу підготовки кадрів для 

ОВС. Оптимізація кадрового забезпечення ОВС – це нелегкий процес, який визначає 

послідовне здійснення комплексу організаційно-управлінських, науково-дослідних, 

політичних та законодавчих дій, необхідних для забезпечення механізму 

ефективного функціонування органів у сфері національної безпеки країни. 

3.  Встановлено, що зміни у політичній, економічній і соціальній сферах життя 

суспільства, здійснюють суттєвий вплив на управлінську політику ОВС України з 

питань гарантування внутрішньої безпеки країни. Основою нової управлінської 

політики ОВС у цій сфері постає робота з кадрами. Обставини, які склались в галузі 

кадрового забезпечення ОВС, абсолютно віддзеркалюють загальні необхідності та 

тенденції розвитку кадрового забезпечення як окремого напрямку управлінської 

діяльності. 

З’ясовано, що управління кадрами ОВС України полягає у створенні системи 

управління персоналом, визначенні попиту організації у кадрах, здійсненні 

маркетингу персоналу, нормуванні чисельності й обліку кадрів. Також воно 

охоплює переміщення кадрів: ділове оцінювання персоналу; відбір та прийом 

кадрів; мотивацію персоналу; профорієнтацію та управління пристосуванням 

персоналу; управління стресами та конфліктами; навчання, підвищення кваліфікації 

та перепідготовку персоналу; гарантування безпеки кадрів; управління поведінкою 

персоналу в структурі; управління кар’єрним ростом та професійно-службовим 

просуванням; правове, нормативно-методичне та виробниче управління кадрами; 

управління соціальним розвитком персоналу. 

4. Обгрунтовано, що зміст організаційного механізму та  процесу оптимізації 
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кадрового забезпечення ОВС, управління кадрами ОВС, та його організаційно-

виховних, соціально-психологічних завдань повинно відповідати сучасній моделі 

управління персоналом, що буде сприяти якісному забезпеченні внутрішньої 

безпеки країни.  Таким чином, сучасну модель управління персоналом необхідно 

розглядати з позиції чотирьох рівнів: політичного, стратегічного, тактичного й 

оперативного. Адже важливою вимогою сучасної моделі управління персоналом 

ОВС є обґрунтовання стратегії управління кадрами. Під час розроблення стратегії 

управління кадрами ОВС України важливо врахувати досвід, накопичений у ряді 

країн ЄС: управління персоналом має базуватися на законодавстві; координуватись 

з єдиного центру; передбачати самостійність та відповідальність службовців. 

5. Оскільки різноманітність роботи з кадрами в ОВС дає підстави об’єднати 

певні напрями в умовні групи: опосередковані (організаційно-підготовчі та 

забезпечувальні) напрямки роботи з кадрами; безпосередні (встановлення вимог, 

оцінювання, адаптація, правове виховання, професійна етика, мотивація, соціальне 

забезпечення, соціально-психологічна підтримка) напрямки роботи з кадрами. 

Доведено, що сучасна модель кадрового забезпечення ОВС має складатися 

насамперед із обґрунтування необхідного кількісного складу персоналу, з 

урахуванням його посадової категорійності та рівня професійного навчання; 

вдосконалення кадрової роботи шляхом якісного підбору, розстановці, 

переміщення, формування кандидатів на висування, оцінки ділових якостей 

співробітників; необхідного заохочення професійної діяльності і виховання 

персоналу за допомогою застосування заходів морального і матеріального 

стимулювання, дисциплінарної практики, підвищення правової культури. 

6. Напрямком оптимізації функціонування системи МВС з метою підвищення 

ефективності її діяльності у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави є 

модернізація організаційного механізму матеріально-технічного забезпечення в 

системі ОВС. Встановлено, що матеріально-технічне забезпечення в системі органів 

внутрішніх справ України грунтується на виконанні системи господарських і 

товарно-грошових відносин, які виникають між державними органами влади, 

службами МВС України, організаціями, підприємствами, фізичними особами, з 
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одного боку, та відділами ОВС, з другого, в ході організації постачання технічних, 

матеріальних і військових ресурсів для задоволення вимог згідно з реалізацією ОВС 

своїх обов’язків. Адже, для реалізації поставлених завдань у сфері матеріально-

технічного забезпечення в системі ОВС необхідно включити принципи: 

системності; плановості матеріально-технічного забезпечення; підконтрольності 

технічного забезпечення; економічності матеріального забезпечення ОВС. 

З’ясовано, що  сучасний стан економіки України вносить свої корективи в 

систему матеріально-технічного забезпечення ОВС, що потребує вдосконалення 

організаційного механізму, який  передбає такі практичні заходи: впровадження в 

ОВС сучасного виду озброєння; забезпечення потрібними технічними засобами б за 

рахунок використання позабюджетних коштів; залучення додаткових джерел 

фінансування; задіяння добровільних внесків; жорстка економія та контроль щодо 

розподілу грошових коштів на матеріально-технічні та енергетичні ресурси; 

удосконалення внутрішнього контролю (аудит); відповідальність за неефективне 

використання матеріально-технічного забезпечення співробітниками ОВС. 

7. Доведено, що удосконалення організаційного механізму матеріально-

технічного забезпечення в системі ОВС нерозривно пов’язане з визнанням 

верховенства права та обумовлює створення єдиного кодифікованого акта (кодексу 

або основ законодавства), який установлював би основні підходи до врегулювання 

матеріально-технічного забезпечення в системі ОВС.  Обгрунтовано, що в умовах 

глибоких соціально-економічних перетворень у державі, змін фінансового, 

технічного та матеріального забезпечення ОВС України, цей процес повинен 

відбуватися не шляхом саморозвитку, а на основі його системної обумовленності. 

Вирішення даної проблеми вимагає необхідність розробки і застосування 

логістичного підходу з метою ефективного матеріально-технічного та фінансового 

забезпечення в системі ОВС. Стабільно високий рівень матеріально-технічного 

забезпечення в системі ОВС буде допомагати першочерговій апроксимації роботи 

цих органів до якісних стандартів будови та діяльності правоохоронних структур 

розвинених демократичних держав, особливими ознаками яких є більш якісне 

виконування своїх завдань. 
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РОЗДІЛ 5 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ, ЗАСОБИ І ТЕХНОЛОГІЇ СИСТЕМНОЇ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІВ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

 

5.1. Міжнародний досвід державного управління ОВС і можливості його  

використання в Україні 

 

Сьогочасний стан захисту суспільства потребує вживання нових підходів для 

гарантування внутрішньої безпеки країни. Ця проблема назріла не тільки для всієї 

світової співдружності, але й для будь-якої конкретної держави. В умовах 

вирішення завдань національної безпеки українське суспільство і держава гостро 

потребують чітких орієнтирів, цілісної концепції перетворень, яка може дати 

виразне бачення вектора трансформації суспільних процесів і, зокрема, слугувати 

основою для розробки реалістичних, науково обґрунтованих програм реформування 

правоохоронних органів. Ця проблема є достатньо складною і фактично, навіть з 

огляду на численні спроби її вирішення, продовжує такою й досі залишатися. Як 

наголошують В. Горбулін та О. Литвиненко, що діяльність даного сектору та 

спрямування його перетворень мають становити особливий інтерес як для держави, 

так і для суспільства в цілому [98]. 

Слід зазначити, що від результативності й ефективності модернізації механізмів 

державного управління ОВС певною мірою залежить рівень безпеки в суспільстві, 

захист законних інтересів та прав населення. Дієвим способом гарантування 

реформаторських змін у даному напрямку є вивчення й опрацювання іноземного 

досвіду, обдумане застосування існуючих у світі моделей і підходів до здійснення 

правоохоронної діяльності. Тому розгляд позитивного досвіду поліцейського 

будівництва і поліцейської діяльності, вироблення науково обґрунтованих засад 

гарантування внутрішньої безпеки країни і суспільства та коригування 



284 

організаційно-правових основ роботи поліції для України набуває неабиякого 

значення. 

Серед вчених і практиків, які ґрунтовно досліджують питання діяльності 

зарубіжних правоохоронних органів, варто виділити І. Антонова[19], 

О. Бандурку[33], А. Губанова[105-108], І. Зозулю[197], В. Заросила[173-179], 

С. Калюжного[222], О. Леженіну[324], Н. Матюхіну[345], Р. Мельника[357-359], О. 

Проневич[553, 555], П. Радченка[562], М. Ходжича[664] та ін. Водночас, віддаючи 

належне напрацюванням цих фахівців, слід зазначити, що у вітчизняній науці 

державного управління нині бракує досліджень, присвячених узагальненню 

міжнародного досвіду і тенденцій модернізації механізмів державного управління 

ОВС. 

Слід погодитися з Г. Атаманчуком, який вважає, що кожне окремо взяте 

суспільство не має перспективи формально удосконалюватися на основі тільки своєї 

культури, власних звичаїв і традицій, установок і поглядів, цінностей та ідеалів 

[27,с.18]. Адже застосування найкращого із міжнародного досвіду, на думку 

фахіфців з питань управління поліцейською діяльністю, є важливим чинником 

розвитку ОВС України як ефективного, професійного, авторитетного та стабільного 

органу влади в державі. Тому модернізації механізмів державного управління ОВС 

має бути тісно пов’язаним із успіхами іноземної поліцейської науки та практики. 

Зрозуміло, що конкретне призначення поліції в межах держави в цілому прямо 

залежить від сутності завдань її державної політики. Інакше кажучи, діяльність ОВС 

України щодо захисту внутрішньої безпеки країни і гарантування безпеки її 

громадян слід розглядати не стільки статистично, скільки саме із врахуванням 

міжнародного досвіду здійснення державної поліцейської політики [290]. Він 

свідчить, що організаційні форми поліції і концептуальні основи державного 

управління у даній сфері зумовлені історичними, економічними, політичними, 

географічними та іншими особливостями кожної окремо взятої країни.  

На думку західних дослідників, сучасна модель управління діяльністю поліції 

повною мірою корелюється з різними формами державного устрою: унітарним, 

федеративним і навіть конфедеративним [718]. Сьогодні за кордоном 
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спостерігаються три моделі гарантування внутрішньої безпеки – це централізована, 

(або континентальна) модель з домінуючою роллю міністерства внутрішніх справ, 

директивним стилем управління й жорсткою вертикаллю підпорядкування низових 

ланок центральним органам; децентралізована модель, для якої характерна 

особливість – відсутність єдиного загальнонаціонального органу, чисельність 

поліцейських сил загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів, переважне 

зосередження важелів управління поліцейськими силами в руках обласних органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, яка передбачає значну роль 

муніципальних органів влади в управлінні поліцією; комбінована 

(напівцентралізована) модель, особливістю якої є: наявність загальнонаціонального 

органу (міністерства), відповідального за гарантування внутрішньої безпеки, 

координація діяльності розрізнених поліцейських служб; співіснування державних 

поліцейських служб загальнонаціонального (федерального) та регіонального (рівня 

штату, землі), а також державної та муніципальної поліції з пріоритетністю розвитку 

державної поліції [553,с.148]. 

Централізовану модель системи гарантування внутрішньої безпеки 

використовує цілий ряд країн континентальної Європи. Саме тому її називають 

континентальною. Ця модель системи гарантування внутрішньої безпеки 

функціонує у 2 формах. До першої належать держави, які гарантують свою 

внутрішню безпеку тільки силами цивільної поліції: Швеція, Данія, Норвегія, 

Ірландія, Фінляндія. Для них характерним є невисокий рівень злочинності, 

відсутність серйозних політичних і соціальних конфліктів, тому вони не потребують 

спеціальних поліційних формувань збройних сил. 

До країн другої (основної) форми централізованої моделі належать держави з 

постійним використанням спеціальних поліцейських формувань – жандармерії: 

Франція, Іспанія, Італія, Португалія, Бельгія, Голландія, Люксембург. Для цих країн 

властива не тільки жорстка централізація діяльності правоохоронних органів, але й 

традиційне використання національної поліції та жандармерії [106]. Період з часів 

Другої світової війни, переконливо засвідчив, що основна форма централізованої 

моделі спроможна забезпечити непорушність політичного режиму в умовах 
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економічної і політичної нестабільності, дозволяє державі динамічно розвиватися 

без значних деформацій національних демократичних інститутів і гарантує реальне 

здійснення прав і свобод громадян.  

Класичним прикладом централізованого регулювання діяльності поліції є 

Франція. Відповідно до спеціального закону від 9 червня 1966 року, поліцейські 

сили країни були об’єднані в лавах національної поліції та керувалися генеральною 

дирекцією у складі МВС Франції. Поліцейська система Франції поділялась на 

адміністративну та судову. Завданнями адміністративної поліції  було підтримання 

правопорядку, виявлення правопорушень, які зазіхають на громадський порядок. 

Завдання судової поліції полягало у документальному оформленні вчиненого 

правопорушення, збиранні відповідних доказів і розшуку правопорушників, які його 

вчинили. Поліція та жандармерія Франції складали протоколи на правопорушників, 

доставляли порушників до суду, який карав їх за скоєні правопорушення, видавали 

письмові приписи, обов’язкові до виконання особами, які порушували 

законодавство, тощо.  

Але суттєвим недоліком централізованої системи було те, що поліція 

переважно зосереджувалася на вирішенні загальнодержавних проблем і недостатньо 

враховувала інтереси окремих територіальних громад (комун). Задля подолання цієї 

проблеми з 1983 року у Франції розпочався процес створення муніципальних 

поліцейських органів [93]. Реформи початку 80-х років ХХ ст. внесли істотні зміни і 

до правового поля функціонування поліції. Це стосувалось, зокрема, запровадження 

нового інституту комісарів, який змінив традиційний для Франції інститут 

префектів. Загальний стан національної поліцейської системи Франції почав 

зазнавати суттєвих змін за рахунок, з одного боку, збільшення кількості 

муніципальних підрозділів, а з іншого – “руйнації централізованого корсету, що 

ускладнював еластичність служб” [695]. Розбудова сучасної структури поліцейської 

системи країни характеризується своєрідною централізацією, коли безпосереднє 

керівництво поліцейською діяльністю здійснюється в межах особливих ланок 

міністерства – департаментів або дирекцій, яким безпосередньо підпорядковуються і 

всі галузеві служби. 
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В Іспанії поліцейські функції виконують: цивільна гвардія та 

загальнодержавно-національна поліція, а місцеві – муніципальна поліція та поліція 

автономій [706]. Національна поліція діє на основі 104 статті Конституції Іспанії. До 

її складу входить вищий поліцейський корпус, оперативна група Grapo espanol de 

operaciones. Цивільна гвардія входить до структури не тільки МВС, але й 

Міністерства оборони. Співробітники цивільної гвардії мають статус військових 

службовців, а їх дія розповсюджується на населені пункти, які розташовані у 

сільській місцевості. Фінансування муніципальної (місцевої) поліції здійснюється з 

місцевого бюджету і є прерогативою мера. Адже, незалежно від перспективи 

створення в автономних областях поліцейських служб у порядку, встановленому 

відповідними статутами в межах конституційного права, забезпечення громадського 

порядку належить виключно до відання центральних органів державного 

управління. Основні важелі загального керівництва іспанською поліцією 

зосереджені в руках уряду (фактично – його голови). Цікаво, що середньостатистичне 

число мешканців на одного співробітника поліції в Іспанії становить 206 осіб 

(найвищий показник у Європі) [40,с.453–461]. 

В Італії загальнополіцейські функції виконує державна поліція. Зокрема, корпус 

карабінерів гарантує розслідування злочинів, громадський порядок, виконує функції 

військової поліції, боротьбу з тероризмом, а фінансова гвардія забезпечує реалізацію 

податкової законності та боротьбу з контрабандою. Значно меншу роль відіграє 

муніципальна поліція, до її відання належить виконання контролю за дорожнім рухом і 

гарантування здійснення правил законодавчих актів органів місцевого самоврядування 

[226].  

У Фінляндії, та й усіх країнах Скандинавії, поліція підпорядковується МВС. 

Cтруктура МВС Фінляндії характеризується наявністю ряду департаментів, зокрема 

адміністративного, з муніципальних питань, регіонального розвитку, з надзвичайних 

ситуацій, у справах міграції, прикордонної охорони і поліцейський департамент. 

Поліція в свою чергу поділяється за територіальною ознакою на 

загальнонаціональну, провінційну, місцеву [443].  
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На відміну від Фінляндії, у Норвегії та Данії поліція підпорядкована 

Міністерству юстиції. У Данії функціонує досить ефективна та спрощена 

територіальна структура організації поліції, де визначальну роль у гарантуванні 

внутрішньої безпеки відіграють районні президії поліції. Важливо, що на рівні 

кожної адміністративної одиниці (району) функціонують місцеві комітети, 

покликані сприяти подоланню проблем, що виникають у населення у зв’язку з 

діяльністю поліції [222]. 

На засадах централізації функціoнує і поліція Греції. У 1984 р. державна та 

муніципальна поліцейські служби були об’єднані в єдину державну поліцейську 

систему, яка була підпорядкована міністру громадського порядку. До структури 

цього міністерства входить Управління шефа державної поліції. Воно контролює та 

координує роботу 55 дирекцій поліції на території країни. Водночас під час процесу 

“одержавлення” поліції були збережені певні форми громадського контролю за 

діяльністю органів правопорядку. Так, у кожному районному центрі є комітети, які 

уповноважені здійснювати нагляд та контроль за поліцією. До їх складу входять 

представники місцевої адміністрації, директор місцевого органу поліції, суддя і 

представник органу місцевого самоврядування [377]. 

Слід зазначити, що централізована модель управління поліцією тривалий час 

зберігалась у багатьох постсоціалістичних державах Центральної та Східної Європи, 

включно з Росією [655]. Це було зумовлено традиціями організації охорони 

правопорядку. Міліція в цих країнах функціонувала у складі МВС. Структура 

управління міліцією зазвичай будувалась на жорсткій ієрархічності підпорядкування 

центральному органу МВС усіх структурних підрозділів.  

Практика створення комунальних (муніципальних) служб міліції була 

поширена недостатньо Про це свідчить, зокрема, досвід державного управління 

поліцією у Словенії. Відповідно до Закону про поліцію Словенії від 18 липня 1998 

року, всі поліцейські служби країни були підпорядковані Міністерству внутрішніх 

справ, уповноваженому на розв’язання організаційних, кадрових і фінансових 

питань функціонування органів поліції, а також на координацію взаємодії її 

підрозділів з державними органами влади [418]. 
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Сьогодні багато країн Східної та Центральної Європи стають на шлях 

децентралізації поліцейської діяльності. Проте в країнах колишньої Югославії 

децентралізація є неоднаковою. Для прикладу, в Хорватії вона є неповною, з 

високим рівнем централізації в оперативних напрямах, у Боснії та Герцеговині – 

висока, але відрізняється регіональністю підрозділів, у Чорногорії з 2001 року 

ступінь децентралізації низький, а в Македонії дуже високий, у Сербії 

децентралізація поліції має незначний характер, частковий характер має також у 

Словенії. Частково децентралізація поліцейської діяльності здійснена в таких 

країнах, як Чехія, Болгарія та Румунія. Низьким рівнем децентралізації 

характеризується організаційна структура поліцейської системи в Угорщині 

[573,с.280-284].  

Децентралізована модель охорони правопорядку функціонує в країнах з 

розвинутою демократією (наприклад, США, Канада). У сучасній Європі модель 

децентралізованої поліції, яка організована щодо принципів самоврядування, існує 

лише у Швейцарії. Тут відсутній централізований та унітарний каркас державної 

поліції, окремі місцеві (кантональні) органи влади встановлюють чисельність органів 

правового порядку та принципи їх роботи. Всього в Швейцарії налічується більше 100 

підрозділів поліції та близько 26 кантональних корпусів поліції на місцях [406]. 

Незважаючи на цю обмежену децентралізацію, в державі діють чітко сформовані 

взаємовідносини та принципи регіонального працівника у галузі правопорядку, що 

встановлені конфедерацією кантональних комендантів поліції Швейцарії та об’єднань 

шефів поліції міста.  

Унікальний досвід децентралізації поліцейської діяльності нагромаджений у 

Сполучених Штатах Америки. В поліцейській системі США сьогодні нараховується 

близько 40 тис. поліцейських формувань різних рівнів (федеральних, штатів, 

графств, округів, муніципалітетів). На федеральному рівні нараховується близько 60 

поліцейських служб різного відомчого підпорядкування, що діють на підставі 

федерального законодавства та уповноважені виконувати поліцейські функції на 

території всієї країни. Слід зазначити, що до системи правоохоронних органів 

належать відомства поліції, до функцій яких входить боротьба з оргзлочинністю – 
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це збір доказів щодо певних осіб, які підозрюються у межах розслідувань, їх 

затримання та здійснення інших дій [74,с.145]. Законодавча автономія штатів США 

відносно федерації призвела до значної децентралізації поліцейської системи країни, 

і поліцейські структури штатів вважаються незалежними від федеральної поліції. 

Теоретично федеральна поліція може втручатися в роботу місцевих поліцейських сил 

тільки у виключних обставинах, на практиці таке втручання трапляється вкрай рідко.  

Окрім Аляски, в усіх штатах США функціонує поліція округів, тобто 

шерифська поліція. Більшість конституцій штатів визначають шерифа як першого 

правоохоронного офіцера в окрузі. На цю посаду претендент обирається 

безпосередньо місцевим населенням на строк 2 – 4 роки (тільки у 10 округах 

шерифів призначають). Саме це визначає їх залежність у відносинах з 

муніципалітетом. Загалом шерифи є дієвою силою у реалізації правоохоронної 

функції на місцях, ними обслуговують близько 1/5 населення США. Цей інститут 

визнається кращим зразком структури поліцейського апарату на місцях, унікальним 

засобом охорони правопорядку, що формувався у США сторіччями, з усталеними 

традиціями [229,с.65–67].  

Найчисельнішим формуванням фахівців, які гарантують законність, є 

представники муніципальної правоохоронної системи. У складі муніципальних 

органів нараховуються десятки тисяч співробітників. Керівників муніципальної 

поліції, зазвичай, призначає на посади мер або обирають міські ради. Фактично 

половина департаментів поліцейських муніципалітетів обслуговує міста з 

чисельністю мешканців коло 100 тис. [673,с.165]. Крім цього, окремі штати надають 

статус “спеціальної поліції” приватній поліції, яка обслуговує територією 

підприємства, магазину, університетського містечка тощо. Слід зазначити, що 

поглибленню децентралізації американської поліцейської системи значною мірою 

сприяло створенню в 90-х роках ХХ ст. концепції Community Policing, яка 

передбачала тісну співпрацю поліції з територіальними громадами, посилення 

сервісної функції поліції, пріоритетне орієнтування на задоволення потреб “клієнта” 

(населення) [702,с.16]. 



291 

Для системи поліції Канади характерним є те, що вона поділяється на 

муніципальну, провінційну та федеральну. У роботі кожна з даних інституцій 

курується Кримінальним кодексом Канади, спеціальним Статутом про поліцію 

Канади, муніципальними законами та законами провінцій [600,с.134]. На її території 

функціонує коло 800 формувань поліції та департаментів. Федеральна служба 

поліції – це створена федеральним урядом Королівська кінна поліція, яка гарантує 

застосування федерального законнодавства на всій території Канади. Управління 

співробітниками Королівської канадської кінної поліції реалізує охорону правового 

порядку як на провінційному рівні, так і на федеральному, що є в компетенції тільки 

федерального уряду. Патрулюючи головні траси провінцій, поліцейські провінційні 

служби (самотужки або у співпраці з Королівською канадською кінною поліцією) 

здійснюють поліцейську діяльность у сільській місцевості і малих містах. 

Підрозділи муніципальної поліції є найбільш чисельними, вони розслідують більшу 

частину злочинів. Усі поліцейські підрозділи контролюються місцевою владою. 

Представниками органів влади на місцях є поліцейські ради (комісари), а в 

провінціях – генеральні прокурори [721].  

Комбінована (інтегрована) модель управління поліцією характерна для 

Великобританії, ФРН, Японії, Нідерландів, де поєднуються ознаки двох 

вищезгаданих моделей. Зокрема, у Великобританії поліцейська система ґрунтується 

на поєднанні повноважень держави та місцевих органів у галузі правового порядку. 

Сучасна структура поліційських органів Великобританії включає поліцейські 

департаменти графств, транспортну поліцію, поліцію Північної Ірландії, а саме: 

повноважна поліція в 51 місцевому відділенні на території Англії (42), Уельсу (1), 

Шотландії (6); королівська поліція Ольстера в Північній Ірландії (1); Лондонська 

поліція в столиці Великобританії (1), – це об’єднані поліцейські загони та 

відокремлені міські підрозділи поліції, які мають місцевий характер та обмежену 

територіальну юрисдикцію. [345, 711]. Міністр внутрішніх справ Великобританії 

здійснює управлінську діяльність через департаменти, такі як: департамент поліції; 

департамент кримінальної політики; департамент кримінального правосуддя; 

департамент тюрем; департамент апробації і контролю за тими, хто відбув покарання; 
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пожежний департамент; департамент імміграції і громадянства; департамент штатів 

особового складу і управління; департамент програм для населення і рівних 

можливостей. Згідно з законом від 1964 р., він зобов’язаний наглядати за діяльністю 

правлінь місцевих органів поліції, в його компетенції звільнення шефів-констеблів, що 

керують територіальними поліцейськими управліннями та не відповідають займаним 

посадам. Також систему управління охороною правопорядку доповнюють 

самостійні спеціальні організації поліцейських (транспортна поліція, поліція 

відомства з питань атомної енергетики, військова поліція) [345].  

Сучасна поліцейська система ФРН ґрунтується на гармонійному поєднанні 

елементів централізації та децентралізації, що зумовлено специфікою 

конституційного ладу. У країні паралельно функціонують органи федеральної 

поліції та поліцейські служби окремих федеральних земель. До органів 

загальнофедеральної служби віднесено: Федеральне відомство поліції 

криміналістики, федеральна поліція (колишня Федеральна прикордонна поліція), 

поліцейське відомство з охорони бундестагу. Федеральні відомства поліцейських, за 

винятком поліції бундестагу, підпорядковуються міністру внутрішніх справ 

Німеччини. Поряд з органами федеральної поліції, на кожній землі функціонує 

власна поліцейська система. Згідно компетенції поліції земель їх поділяють на 

державну (земельну) окружну, повітову та міську (муніципальну). Поліція земель 

підпорядковується Міністерству внутрішніх справ ФРН, окрім міської 

(муніципальної) поліції, яка знаходиться у підпорядкуванні органів місцевого 

самоврядування та є на балансі місцевого бюджету [258]. У країні відсутні єдині 

стандарти організації діяльності поліції земель, що викликано традиціями 

організаційно-правового управління, особливостями політики у сфері забезпечення 

охорони правопорядку, фінансовими можливостями. 

Заслуговує на увагу досвід організації діяльності поліції в Японії. Слід 

зазначити, що до поразки у Другій світовій війні в країні існувала жорстко 

централізована система, однак у перші повоєнні роки тут розпочався стрімкий 

процес децентралізації управління різними сферами суспільного життя. У 1948 р. 

парламент Японії ухвалив новий закон про поліцію, чим започаткував докорінне 
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реформування поліцейської системи на засадах децентралізації, внаслідок чого, 

паралельно з державними поліцейськими органами регіонального та центрального 

рівнів, було додатково створено дві нові поліцейські служби: міську поліцію та 

сільську поліцію. Основною ланкою поліційної системи в країні є патрульна служба, 

яка становить близько 40 % від загальної кількості особового складу поліції Японії 

[405,с.8–9]. 

Цікавим є досвід Нідерландів. Ще на початку 50-х років ХХ ст. у країні було 

забезпечено умови для співіснування державної та муніципальної поліції. 

Підрозділи державної поліції відігравали допоміжну роль у системі охорони 

громадського порядку. Вони підпорядковувалися міністру юстиції, а з проблем 

охорони громадського порядку – вимогам місцевих органів самоврядування. 

Муніципальна поліція діяла не в усіх містах. У кожному конкретному випадку питання 

вирішувалось за підсумками переговорів мера з міністром внутрішніх справ. Якщо ж у 

муніципальній поліцейській дільниці створювався відділ карного розшуку – 

необхідним було додаткове погодження цього питання з міністром юстиції тощо. 

Докорінне реформування поліції Нідерландів завершилося в 1994 р., внаслідок чого 

муніципальну та державну поліцію було об’єднано в єдиний інтегрований інститут. 

Поліція країни відтоді складається з 25 регіональних корпусів, розділених на округи 

[553,с.166].  

Не вдаючись до детального аналізу структури поліцейських формувань 

зарубіжних країн, зазначимо, що тенденції в більшості країн світу є різною. Зокрема, 

у Польші, структура МВС охоплює практично все: охорону високопосадовців, 

прикордонників, міграційну службу, службу порятунку, поліцію, управління з 

національних меншин, релігій, управління геодезії та картографії та контроль за 

технічним станом шахт [309]. Як стверджують П. Воланчик й Е. Плюмашевський: 

“польська поліція складається із таких основних служб: кримінальної, 

профілактичної, організаційної і матеріально-технічного постачання. До складу 

поліції також входять: судова поліція, поліцейські школи, вища поліцейська школа, 

підрозділи із профілактики злочинності, антитерористичні підрозділи, науково-
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дослідні заклади. Крім поліції, до складу міністерства внутрішніх справ і управління 

також входять прикордонна охорона та пожежна служба” [573,с.81].  

На поліцію, як на одну із найважливіших складових державного механізму 

гарантування внутрішньої безпеки держави, покладено виконання багатьох функцій, 

у тому числі і гарантування свобод, прав і законних інтересів населення, охорона 

громадського порядку та боротьби зі злочинами. Відповідно до стандартів Європи 

щодо забезпечення внутрішньої безпеки держави, О. Федченко поділяє форми 

функціонування поліцейських структур на: адміністративно-виконавчу, 

адміністративно-регламентуючу, оперативно-розшукову, репресивно-виконавчу, 

слідчу (процесуально-кримінальну), з галузевими структурними підрозділами згідно 

з основними напрямками діяльності (поліція з безпеки, поліція управління, 

адміністративна (кабінетна) поліція, кримінальна поліція, військова поліція та 

політична (таємна) поліція, а також подекуди приватна поліція) [660,с.74–75]. 

Сутність функції гарантування свобод, прав і законних інтересів населення 

щодо діяльності поліції як державного механізму гарантування внутрішньої безпеки 

держави, можна розглянути на прикладі британської поліції. Дану функцію можна 

означити як юрисдикційну, що спрямована на фіксацію правового порушення та 

підготовчу дію для притягнення осіб, які порушують законодавство, до 

відповідальності. Статистика засвідчує, що діяльність щодо убезпечення 

злочинницьких дій та інших правових порушень, охорони суспільного порядку та 

громадської безпеки становить більше 55 – 60 % загального практичного часу 

поліції Великобританії [712,c.111]. 

Щодо другої функції державного механізму гарантування внутрішньої безпеки 

держави - охорона громадського порядку, то її сутність у широкому розумінні 

полягає в охороні соціального блага та захисті конституційних свобод і прав 

особистості від протиправних дій. В зарубіжних державах виокремлюється, 

насамперед, функціональна охоронна діяльність (правоохоронна, правозастосовча, 

правотворча), тобто діяльність поліції, що виявляється у прямій охороні свобод і 

прав осіб, власності, громадського порядку, навколишнього середовища та ін. 

Охоронна діяльність поліції здійснюється на засадах договору з юридичними та 
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фізичними особами, яким визначається гарантування  безпеки громадян та вжиття 

заходів щодо охорони їх майна, передусім об’єктів (будівель, обмежених територій, 

споруд та ін.), грошових знаків (цінних паперів), вантажів [55]. 

Основним завданням, що стоїть перед поліцією США і країн Європи, є 

охорона громадського порядку. Його реалізація покладена на патрульну службу 

поліції. В більшості держав кількість патрульних налічує 60 – 75 % особового 

складу органів поліції, що підтверджує широке використання та важливість даної 

служби. Функції патрульних усіх країн відрізняються: вони застосовують 

профілактичні заходи, які попереджують здійснення правопорушення, контролюють 

і регулюють рух, беруть участь у розшуку злочинців, які переховуються від право-

охоронних та судових органів або втекли з-під варти, проводять збір інформації, 

необхідної для інших галузевих служб, та надають допомогу особам, у будь-яких 

екстремальних ситуаціях. Багато закордонних дослідників вважають, що ціль 

роботи патрульного полягає в його здатності запобігати вчинкам, які порушують 

законодавство або становлять загрозу громадському спокою чи спонукають до 

певних конфліктів інших осіб, а не у здатності зобов’язувти дотримуватися закону 

[290]. Практикують декілька видів патрулювання, а саме: кінне, піше, з 

використанням автотранспортних засобів, катерів і літаків. 

І хоча робота патрульної служби поліції країн США та Західної Європи 

спирається на на різні за своїм змістом нормативні акти, вони виконують подібні 

завдання для досягнення поставленої мети, зокрема – гарантування громадської 

безпеки та гарантування громадського порядку. З даною метою в 2004 р. у Грузії 

було ліквідовано Державну автомобільну інспекцію. Виконувати цю функцію 

дорожньої поліції зобов’язали новоутворений підрозділ - Департамент патрульної 

поліції (з понад 2000 кандидатів відібрали 650 претендентів, одні з кращих 

проходили спецпідготовку в Академії МВС (Поліцейська академія) м. Тбілісі). З 

того часу патрульна поліція займається не лише гарантуванням порядку на дорогах, 

вона є оперативною службою швидкого реагування на всі факти (в особовому складі 

служби налічується коло 1340 осіб, з них – 60 жінок). Поліцейські патрульні 

протягом 3 – 4 хвилин після виклику прибувають на місце призначення (у кожному 
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районі безупинно чергує коло 20 екіпажів). На патрульну службу поліції було 

покладено завдання щодо патрулювання вулиць, гарантування безпеки дорожнього 

руху, виконання оперативно-розшукових заходів, розкриття злочинів у повному 

об'ємі (від початку кримінальної справи та передачі її до прокуратури чи суду) 

[638,c.188]. 

У різних країнах широко практикують “активний” метод патрулювання, що 

полягає в таємному та відкритому спостереженні поліцейських за особами, що уже 

вчиняли такі самі злочини, а також за місцевостями, де вони можуть появитися, для 

запобігання вчиненню на території обслуговування будь-яких небезпечних злочинів. 

На Заході функціонують “спеціальні” патрулі. До складу їх груп входять поліцейські 

у цивільному, які зорієнтованні на встановлення підозрілих осіб, затримання, 

ідентифікацію цих особ та встановлення умислів, збір у певних випадках доказової 

бази здійснення злочину, пошук свідків та ін. Дані групи діють у місцях, де є 

найбільш напружена обстановка [707]. Згідно з даними ФБР США, МВС Франції, 

ФРН, Італії та деяких інших країн, “спеціальні” патрулі щорічно затримують коло 25 

% правопорушників, що порушують закон у громадських місцях [709]. Методи та 

форми функціонування даних патрулів безперервно вдосконалюються. 

Слід зауважити, що в практиці поліцейського функціонування останні роки 

відбуваються постійні принципові зміни. Згідно з аналізом іноземного досвіду 

підтверджується існування різних підходів: в одних державах громадський порядок 

гарантується державною поліцією, в інших – муніципальною поліцією, у третіх – і 

муніципальною поліцією, і державною. Останнім часом в європейських 

(континентальних) країнах (а саме Польщі, Чехії, Франції) позначилася тенденція до 

підняття ролі органів місцевої влади щодо здійснення правоохоронної функції. Це 

проявляється у заснуванні в системі місцевого самоврядування певних організацій 

правопорядку (муніципальної поліції) з особливим статусом і спеціальними 

статутними завданнями, що покликані гарантувати охорону громадського порядку в 

рамках території населених пунктів. Необхідно відзначити, що це було результатом 

державної політики, метою якої була зміна вузької спеціалізації поліцейської 

діяльності до більш широкої - поліцейського сервісного обслуговування, тобто, 
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збільшення діапазону “некримінальних” функцій поліції муніципалітету, а саме: 

правової освіти громадян; пропагандистсько-виховної роботи з громадськістю; 

надання екстреної медичної та психологічної допомоги жертвам насильства й 

особам, які потрапили в напружену ситуацію або з якими трапились нещасні 

випадки; участі у налагодженні побутових і сімейних конфліктів;  участі в 

антинаркотичних й антиалкогольних програмах і громадських рухах; організації 

сприяння й управління різноманітними громадським формуванням у боротьбі з 

правовими порушеннями; наданні допомоги дітям з неблагополучних сімей тощо 

[248,c.167]. Зазвичай, муніципальна поліція працює паралельно з державною 

поліцією та тісно з нею взаємодіє. Відповідно до парадигми community policing, 

громадяни розглядаються як співучасники процесу підтримання правопорядку 

[68,c.155]. Очевидним є те, що робота муніципальної поліції в зарубіжних країнах 

перебуває у прямій залежності від рівня розвитку демократії в державі та 

децентралізації публічних державних органів влади. Даний досвід для України, що 

взяла напрям на європейську інтеграцію, має бути корисним для створення поліції 

європейського зразка. 

Слід відзначити, що кожна із зарубіжних практик управління діяльністю поліції 

регулюється власним правовим режимом. Зокрема, законами США компетенції 

поліції встановлені як права, що надані муніципальним урядом або державою щодо 

гарантування захисту безпеки громадськості, а також для здійснення превентивної 

дії щодо кримінальної злочинності, масових зібрань й безпорядків, що пов’язані з 

ними. Визначене коло компетенцій поліції є дуже складним для встановлення, адже 

воно безперервно доповнюється у зв’язку зі зростанням рівня життя в суспільстві, 

технологій, виходом нових збірників стандартних ситуацій, розроблених на засадах 

законності кожного окремого штату [411]. 

Згідно зі статутами, що прийняті у парламенті, діє поліція Канади. Тут для неї 

основними правовими актами можна вважати Конституційний статут 1987 року та 

канадський Білль про права. Підставою для адміністративного функціонування 

поліції виступають також судові прецеденти, що реалізуються судами при розгляді 

справ і тому мають вплив на роботу поліції [562]. 
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Консервативні підходи до поліції частини “Старого Світу” в попередні роки 

зазнали суттєвих змін щодо активного запровадження сучасних Рекомендацій Ради 

Європи з покращення опорних засад поліцейської роботи. Про це свідчить 

прийняття у Франції в 2002 році закону “Про основи внутрішньої безпеки країни та 

програми її забезпечення” [660,с.75]. 

Діяльність поліції ФРН загалом визначена багатьма федеральними законами та 

законами земель. На федеральному рівні видано закони “Про паспорт”, “Про збори 

та демонстрації”, “Про іноземців”, “Про зброю” та інші, а також модельні закони, 

які є основою для ухвалення законів землями, наприклад, “Типовий закон про 

поліцію федерації та земель” [555,с.159].  

Крім цього, в міністерстві внутрішніх справ є відділи, які безпосередньо 

займаються розробкою законодавчих актів, що координують роботу поліції: відділ V 

(конституційне право, державне право, право правління); відділ В (федеральна 

поліція); відділ О (організація правління, модернізація правління); відділ Б 

(публічна служба); відділ 08 (публічна безпека); відділ О (міжнародний розвиток, 

основоположні питання, нові федеральні землі); відділ КМ (кризове управління, 

захист населення); відділ М (інтеграція, міграція, європейська гармонізація, 

біженці); ІТ-директор (ІТ-управління, ІТ-безпека, ІТ-стратегії). Вищезгадувані 

відділи міністерства виконують виключно вагому роль – методологічну функцію, 

гарантують розробку стратегічних питань правоохоронного функціонування, 

розроблення певних стандартів поліцейської дії, координування роботи 

поліцейських відомств у виключно важливих сферах щодо гарантування 

внутрішньої безпеки та налаштування і підтримки співпраці суб’єктів поліцейської 

діяльності на міжнародному рівні.  

Зручним для роботи поліції у Великобританії є законодавство, яке визначає 

тільки загальні засади роботи поліції й може бути застосоване поліцейськими будь-

якого графства [179,c.78]. Закон Польщі “Про поліцію” – один лише нормативно-

правовий акт, у якому врегульовано основні питання організації та діяльності 

поліції. У контексті конституційно-правової доктрини визначено правовий статус 

поліції, в якій до головних завдань країни віднесено безпеку громадян і відмежовано 
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повноваження суб’єктів правоохоронної дії. Відповідно до розпоряджень міністра 

внутрішніх справ й адміністрації Польщі від 29 березня 2001 р.[713], питання, які 

координують роботу поліції, разом із прикордонною службою, мають комплексний 

характер, що зумовлено “монолітичною” стратегією розбудови системи 

правоохоронних органів країни. 

Основним у оновленні законодавства та покращенні якості правового 

застосування для України є обгрунтована інплементація міжнародного досвіду 

країн, що мають з нашою країною спільне минуле та подібні проблеми в сфері 

розбудови державного та правового гарантування. Однією з таких держав є Грузія, 

де з 2010 р. набув чинності новий КПК і реалізовано системну реформу органів 

правопорядку. З ціллю підсилення боротьби з оргзлочинністю в Грузії впроваджено 

нові законодавчі акти – “Закон про боротьбу з тероризмом”, “Закон про боротьбу з 

організованою злочинністю та рекетом”, що були розроблені з урахуванням досвіду 

Італії та США [638,c.186]. 

Виключне значення для діяльності поліції всіх країн мають міжнародно-правові 

норми, визначені у “Декларації про поліцію”, що були прийняті Парламентом 

Асамблеї Ради Європи у Страсбурзі 8 травня 1979 р., “Кодексі поведінки посадових 

осіб із підтримки правопорядку”, затвердженому в резолюції 17 грудня 1979 р. 

Генеральної Асамблеї ООН, “Керівних принципах в галузі попередження 

злочинності та кримінального правосуддя в контексті розвитку нового 

міжнародного економічного порядку” (резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 4 

грудня 1985 р.) та ін. У преамбулі Міжнародних стандартів правового гарантування 

свобод і прав людини ООН зазначено , що стандарти міжнародного права в сфері 

охорони прав особи є обов’язкові в усіх країнах.  

Слід зазначити, що зарубіжне законодавство достатньо повно регламентує 

засади і порядок діяльності поліцейських профспілок, які створюються виключно на 

добровільних засадах і наділяються правом юридичної особи. Профспілки мають 

право вносити пропозиції керівництву, практично з усіх питань внутрішньої 

діяльності поліцейських підрозділів. 
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Отже, попри широку варіативність правових засад управління діяльністю 

поліції в сучасних державних моделях зарубіжних країн, загальними для них є: 

забезпечення верховенства закону, деполітизація, демілітаризація і децентралізація 

органів поліції, організація прозорості та підзвітності їх діяльності, налагодження 

тісної співпраці цих органів з громадянами та місцевими громадами і сприяння 

професійній підготовці персоналу поліції. 

Слід зазначити, що типовим для іноземних держав є ефективне технічне 

забезпечення поліції, без чого її якісна діяльність є нездійсненна. Всі заходи, які 

реалізуються в даному напрямку, допомагають досягти високої якості в роботі 

підрозділів поліції. Наприклад, патруль м. Вашингтон прибуває на місце події за 

2,53 хв від часу отримання повідомлення про порушення правопорядку 

диспетчерським пунктом підрозділу. Підвищена увага приділяється процесам 

зібрання, оброблення й аналізу інформації, яка необхідна для координації патрулів 

та прийняття певних управлінських рішень. У США та певних країнах Європи такі 

процеси максимально комп ’ютеризовані не тільки на рівні органів, але й 

підрозділів. Адже це виступає необхідною умовою щодо якісної роботи служби, 

насамперед у великих містах, бо дозволяє з великою точністю вистановити 

обставини на території, яка обслуговується, зони активності правових порушень та 

одержати найкращі програми застосування засобів і сили [66,c.68-70]. Зокрема, в 

Грузії усі категорії співробітників органів правопорядку забезпечені потрібними 

технічними засобами нового взірця (відеокамерами, комп’ютерною технікою) та 

службовим транспортом. Співробітники Департаменту патрульної поліції 

забезпечені новими автомобілями “Skoda“ та “Volkswagen Passat“ у особливій 

комплектації. Всі патрульні автомобілі комп’ютеризовані з виходом у мережу 

Інтернет, а працівники забезпечені електрошокерами та новітньою вогнепальною 

зброєю [638,c.187]. 

Боротьба з правовими порушеннями, а, відповідно, й керівництво 

поліцейськими силами кваліфікується в іноземних країнах як зобов’язання не лише 

регіональної, а й державної адміністрації. Окрім цього, даний стан зумовлений і 

економічними факторами. Розподіл витрат на поліцію між місцевою владою й 
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урядом, без сумніву, сприятиме раціоналізації й економії використання бюджетів 

певної сторони. Відповідно до умов, згідно з якими поліція має показувати більшу 

результативності, споживаючи менше ресурсів, у розвинутих країнах ЄС переходять 

на ресурсозберігаючі технології управління, що гарантують високу ефективність 

роботи [107]. Адже однією з управлінських концепцій, яка набуває сьогодні 

широкого застосування в поліцейських органах США та Західної Європи, соціально 

орієнтована концепція абсолютного правління якістю (Total Quality Management – 

TQM).  

Міжнародний досвід засвідчує, що найбільш ефективним визнається 

проведення боротьби із злочинністю за допомогою спеціальних програм. Для 

розвинутих країн характерною є наявність регіональних і загальнонаціональних 

програм функціонування поліції, що включають організаційно-управлінські, 

юридичні та інші взаємопов’язані заходи з достатнім финансовим забезпеченням 

[664,c.38]. Творче використання такої практики, без сумніву, становить для України 

значний інтерес і є вельми перспективною справою. У цілому, визначаючи 

стратегічні завдання поліції у сфері гарантування внутрішньої безпеки держави, 

багато хто з дослідників наголошує, що вони визначаються трьома основними 

факторами. Перший – це вимоги і побажання суспільства щодо діяльності поліції; 

другий, не менш важливий, – потреби органів влади як на національному, так і на 

регіональному рівнях; і, нарешті, третій – можливості поліцейських формувань, 

підрозділів і галузевих служб. При цьому вважається, що ідеологізація діяльності 

ОВС, підпорядкування її інтересам політичних партій, а тим більш окремим особам 

недопустимі.  

На нашу думку, важливими напрямками підвищення ефективності 

поліцейського функціонування зарубіжних держав вважається, насамперед, 

сприяння органів державного управління: 

– зміцненню взаємозв’язку підрозділів і галузевих служб поліції між собою й 

іншими структурами правопорядку та населенням: 

– подальшій спеціалізації персоналу в боротьбі із конкретними видами 

правопорушень; 
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– покращенню професійної підготовки особового складу; 

– оптимізації комплексу інформаційного гарантування поліцейських сил; 

– впровадженню у роботу сучасного технічного забезпечення; 

- достатнє фінансування і оснащення необхідними засобами озброєння, зв'язку, 

транспорту, криміналістичної техніки тощо; 

- встановлення спеціальних телефонів на вулицях для термінового зв'язку з 

поліцією; 

- використання засобів масової інформації (газети, радіо, телебачення), а також 

кінофільмів для сворення позитивного іміджу поліції; 

- робота з добровільними формуваннями громадян, спільні патрулювання, 

тренування громадян, проведення різних заходів за участю молоді та ін. 

Слід зазначити, що пріоритети і напрями реформ поліцейських систем 

визначалися залежно від змісту національних поліцейсько-правових доктрин і 

пріоритетів державного будівництва. На цій стадії розбудови інститутів поліції 

уряди змушені були вирішувати різні завдання. Зокрема, в Німеччині у 1994 р. було 

оприлюднено оновлену “Програму забезпечення внутрішньої безпеки Федеративної 

Республіки Німеччини”, в якій було сформульовано рекомендації щодо 

удосконалення діяльності поліції суб’єктів федерації. Суттєве коригування 

поліцейсько-правової доктрини стало наслідком усвідомлення необхідності пошуку 

інноваційних підходів до організації діяльності поліції, оскільки механічне 

нарощування потенціалу поліцейської організації та накопичення ресурсної бази не 

покращили криміногенної обстановки. Однією з визначальних проблем було 

впровадження у нових федеральних землях західнонімецького поліцейського 

стандарту і подальша інтеграція новостворених суб’єктів до національної 

поліцейської системи [703]. 

У Польщі вживалися ціленаправлені заходи для забезпечення процесу 

трансформації громадської міліції, одного із символів тоталітаризму, у поліцію, 

створену на ліберальних європейських стандартах правоохоронної діяльності. 

Об’єктивним наслідком проведених реформ правоохоронної галузі стала 

деідеологізація підпорядкованих МВС служб, автономізація діяльності поліції у 
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межах міністерства, обмеження наглядових повноважень міністра внутрішніх справ 

відповідно до підпорядкованих служб, створення нормативно-правових засад 

взаємодії поліції з територіальними органами державної влади й місцевими 

органами самоврядування, закріплення повноважень органів місцевого 

самоврядування у сфері забезпечення охорони громадського порядку на рівні 

територіальних громад [438]. У резудьтаті проведених реформ впродовж 1990 – 

2003-х років XX ст. чисельність польської поліції залишилась майже сталою, а 

структура зайнятості у поліції якісно змінилась (див: Додаток В). Реформування 

польської поліції також передбачало поглиблення співпраці з місцевими органами 

самоврядування, ґмінними (міськими) сторожами, неурядовими організаціями та 

іншими суб’єктами діяльності правоохоронної системи та ін. [699]. 

Вартий уваги досвід здійснення реформ МВС Грузії, що здійснювались 

поступово, системно, поетапно, шляхом оновлення структурних підрозділів з 

паралельним зменшенням адміністративного апарату, реорганізацією порядку 

укомплектування кадрів, оновленням матеріально-технічної бази, боротьбою з 

корупцією на всіх ланках органів правопорядку. Успішність реформування поліції в 

Грузії надихнула багато держав пострадянського простору, що визнавали потребу в 

модернізації своїх систем правопорядку. Оновлена правоохоронна система Грузії 

була збудована на засадах досвіду провідних іноземних держав, насамперед при 

перейманні та адаптації відповідно до національних умов організаційних положень, 

методики службової дії та здійснення правоохоронних дій [638,c.191]. Приклад 

проведення реформ МВС Грузії оціннений західними та українськими експертами 

як найбільш прогресивний серед інших країн СНД і заслуговує на увагу з метою 

вдосконалення роботи та дальшого розвитку системи ОВС України. 

Таким чином, використання прогресивних підходів і моделей до управління 

роботою поліцейських сил у іноземних державах дає можливість визначити 

магістральний шлях удосконалення діяльності ОВС України, застосувати найбільш 

ефективні організаційно-правові форми до діяльності гарантування національної 

безпеки країни. 
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5.2. Світовий досвід практики реформування органів правопорядку як головна 

вимога підвищення ефективності забезпечення внутрішньої безпеки країни 

 

Потребою сучасного етапу гарантування безпеки країни і суспільства є 

докорінне реформування органів правопорядку, це не викликає сумнівів. Однак, 

враховуючи, що вони вже неодноразово були об’єктом реформ, раціонально 

передусім визначитися, чому вони не дали бажаних результатів. На нашу думку, 

наявні заходи щодо проведення реформ ОВС, та прийняття великої кількості 

законодавчих актів були спробою прилаштувати систему до зовнішнього 

середовища, а не загальним вирішенням усіх питань. Починаючи з часу 

проголошення незалежності України, питання щодо реформ ОВС, як ми дослідили, 

піднімалося неодноразово. Дев’ять разів пробували реформувати сферу МВС, але 

жодного разу реформа не була доведена до логічного завершення. Відсутність 

упродовж тривалого часу системних заходів й механізмів, спрямованих на реальні 

зміни ОВС, спричинила ситуацію, за якої нереформований сектор внутрішньої 

безпеки сам породжував для неї ризики. 

Щоразу з призначенням нового міністра було анонсовано про початок 

рішучих змін у відомстві, розроблялись нові законопроекти та концепції про 

міліцію. Незважаючи на всі зусилля, структура ОВС залишалася незмінною 

репресивною машиною, якою її було створено ще в радянські часи. Новими 

мотивами щодо кардинального реформування структури ОВС стали події 

Євромайдану, де від дій міліції постраждало багато людей, і повна бездіяльність 

правоохоронців під час протистоянь у Криму та на сході країни коли зароджувалися 

сепаратистських рухів [293]. 

ОВС України вже давно вимагали радикальних реформ. Йдеться не про заміни 

назв підрозділів і відомств, не про нову форму, а саме про систему змін, починаючи 

від принципів формування і підпорядкування усіх структур і завершуючи підходами 

щодо оцінки результатів їх роботи. За роки незалежності МВС України не змінило 

мілітаризованої моделі діяльності, успадкованої від СРСР, що передусім була 

спрямована на охорону громадського порядку та орієнтована в основному на грубе 

реагування під час масових заворушень. У 2013 р. кількість службовців ОВС 
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України (в тому числі кадри внутрішніх військ, курсанти та цивільні службовці) в 

1,5 разів перевищувала середній показник європейських структур (на 100 тис. 

населення 300 поліцейських) та була більшою вдвічі, ніж передбачалось у 

рекомендаціях ООН – 222 поліцейських на 100 тис. мешканців. На жаль, рівень 

довіри населення до міліції становив близько 3 – 5 %, а після подій, які відбулись на 

Євромайдані, цей показник, згідно з даними Інституту соціології Національної 

академії наук України, знизився до 0,8%; а довіра самих співробітників міліції до 

влади не була вищою за 3% [339]. 

Визначальними недоліками залишалась застаріла структура МВС та система 

відомчих управлінь. Дублюючі функції різних підрозділів у даному міністерстві 

супроводжувались високими відсотками адміністративного персоналу та 

конкуренцією в середині між департаментами. Недовершена та непослідовна 

система прийняття управлінських рішень не сприяла гнучкості в управлінні 

підрозділами, ефективності реагування на ситуації та компетентного ставлення 

керівників місцевих рівнів до виконання своїх зобов’язань як менеджерів. Події в 

АР Крим та областях східної України виявили недієздатність МВС України 

системно протидіяти загрозам громадської безпеки без погоджених дій зі 

структурними підрозділами МНС та прикордонної служби, швидко впливати на 

обставини територіальних управлінь. 

Праналізувавши результати дослідження визначено наступні проблеми  у 

формуванні структури  ОВС , а саме:  

– надмірно громіздкій структурі органів правопорядку, що, крім цього, 

ускладнювалась фактом наявністю дублюючих функцій; 

–  відсутності наукового обгрунтування штатної чисельності  та встановлення 

доцільного співвідношення різних категорій працівників; 

–  не враховуються соціально-економічні характеристики територій 

обслуговування й обсягу та змісту виконуваної роботи, професійної підготовки 

співробітників і технічного забезпечення ОВС;  

– відсутності шансів у територіальних громад контролювати діяльність міліції 

на своїй території; 
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– недосконалості законодавчого регулювання, наявності чималої кількості 

підзаконних законодавчих актів, які суперечили Конституції України та законам; 

– низькій якості роботи органів правопорядку та відсутності системи 

оцінювання, що відображали реальні результати діяльності; 

– розбудові міліції, що йшла в напряму формування воєнізованої системи та 

призводила до закритості та браку механізмів дієвого громадського контролю; 

– неефективній системі підбору, навчання та підготовки персоналу; 

–  неефективного кількісного набору на навчання в навчальні заклади в системі 

ОВС;  

– надмірному застосуванні міліцією сили та спецзасобів; 

– безкарності правоохоронців. 

Отже, для ефективного гарантування внутрішньої безпеки держави міліція 

України дійсно потребувала докорінного і невідкладного реформування (див.: 

Додаток М).  

Слід зазначити, що розроблення та прийняття кожних наступних концепцій чи 

стратегій відкладали на роки впровадження фактичних і неминучих реформ, які 

можна було реалізувати тільки шляхом прийому нового законодавства, що регулює 

цю сферу. Враховуючи суспільний запит щодо невідкладної реформи МВС, фахівці 

з громадського сектору й Реанімаційного пакету реформ розпочали розробку 

законопроекту про поліцейську діяльність і поліцію , у якому намагалися об’єднати 

всі кращі практики європейських країн й українські реалії . Це був перший за часів 

незалежності України проект змін щодо міліції, що містив думку громадськості, а не 

опирався тільки на рішення МВС чи РНБО. 

Кабінет Міністрів України продемонстрував бажання йти по шляху оновлення 

діяльності поліції у боротьбі з корупцією. У Розпорядженні КМУ України від 2 

липня 2014 р. № 647 р. “Про затвердження плану першочергових заходів з 

подолання корупції” [494] було доручено, розробити та внести у визначеному 

порядку на розгляд КМУ проект закону про ОВС, Міністерству юстиції України, 

Міністерству внутрішніх справ України, Урядовому уповноваженому з питань 

антикорупційної політики, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та 

http://www.pravo.org.ua/2011-07-05-15-26-55/2011-07-22-11-19-37/1681-proekt-zakonu-ukrainy-pro-politsiiu-i-politseisku-diialnist.html
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житлово-комунального господарства України до 1 вересня 2014 р.. Але з того часу 

МВС так і не було розроблено законопроекту, що мав би регулювати роботу 

оновленої міліції в країні. 

Враховуючи, що органи правопорядку у нинішній Україні мають бути 

передусім сервісними службами, які сприяють суспільству налагодити законний та 

безпечний добробут у своїй державі, експерти з громадського середовища 

справедливо наголошували, що ніколи сама міліція не буде себе реформувати. Тому, 

що, системну реформу мають проводити інші органи, які не мають з’язку з МВС і не 

були замішані в будь-яких корупційних схемах. Група експертів з різних організацій 

та інституцій розробила і подала на широке обговорення концепцію реформування 

міліції та проект закону про поліцейську діяльність і поліцію в Україні, який мав 

замінити застарілий закон про міліцію. Запропоновано впровадити Стратегію 

розвитку ОВС, що визначає формування поліції як головного виконавця щодо 

гарантування внутрішньої безпеки держави та формування МВС України як 

інституту європейського зразка.  

Пропонована Стратегія мала орієнтуватись на задоволення ряду вимог 

суспільства до поліції. По-перше, основним напрямком роботи поліції мало бути 

служіння як вимогам окремо взятих громадян, так і соціальним групам та громаді 

загалом. По-друге, поліція має відповідати не перед урядом, а перед законом. По-

третє, вона має захищати права особи, насамперед ті, що необхідні для незалежної 

політичної діяльності у демократичній країні. По-четверте, дані стуктури мають 

бути прозорими у своїх діяннях. Поліцейські структури повинні бути досить 

відкриті для зовнішнього контролю, а саме – громадському контролю. По-п’яте, 

партнерські взаємовідносини з мешканцями повинні будуватися в рамках моделі 

“community policing”. По-шосте, МВС має здійснити послідовне скорочення кадрів 

шляхом перерозподілу частини кадрів поміж іншими міністерствами, виконавчими 

органами влади (СБУ, Міністерство оборони, Державна фіскальна служба) та 

їхнього звільнення з наданням можливості отримати додаткову спеціальну 

освіту[339, 424]. 
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За структурою національної поліції передбачалось закріпити функціонування 

превенції правопорушень та захисту громадського порядку як головних виконавців, 

саме тому провідними мають стати дільничі інспектори та патрульна поліція, дана 

структура має концентрувати до 70% персоналу служби. Замість існуючих 

спецпідрозділів “Сокола”, “Беркуту”, “Скорпіона”, “Титана”, “Омеги” утворити 

універсальний підрозділ типу SWAT (США) в кількості 40 – 60 службовців на 

область (по Україні 1500 осіб). Організаційні засади і механізми дії спецпідрозділів 

поліції мають бути закріплені на рівні законодавства.  

Протягом підготовки проекту Закону “Про поліцію і поліцейську діяльність” 

було отримано й опрацьовано сотні пропозицій і зауважень від експертів іноземних 

країн та з України [558]. Було проведено декілька робочих зустрічей, у тому числі з 

працівниками Міністерства юстиції України, Секретаріату Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини. 

16 вересня 2014 р. на засіданні Експертної ради при МВС були подані проекти 

реформування і розвитку ОВС. Експерти робочої групи з реформування органів 

правового порядку, які так само є членами Експертної ради при МВС, надали свої 

зауваження і правки до даних проектів, щоб конкретизувати їх зміст і закласти 

підвалини справжніх реформ [181].  

Зокрема, у зауваженнях до проекту Концепції реформування системи МВС 

було зазначено, що вона не включає чітко визначених положень: щодо місцевої 

поліції, яка підконтрольна громаді; щодо того, як відбуватиметься прийом на роботу 

до поліції; вона не містить механізмів залучення громадськості для участі в 

питаннях призначення на роботу до поліції, а саме на посади керівників; нема 

механізмів залучення громадськості до участі у дисциплінарних провадженнях щодо 

працівників поліції; окрім декларації, вона не включає визначених заходів, що 

підкріплюють намір демілітаризації МВС; концепція не містить положень щодо 

оплати праці співробітникам поліції, скорочення чисельності поліції, реформування 

системи навчальних закладів МВС, про відмову МВС від виконання невластивих 

правоохоронному органу функцій.  
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У зауваженнях щодо проекту Стратегії розвитку ОВС України наголошувалось, 

що в ній необхідно: 

-  передбачено, поруч з декларацією про незалежність поліцейських органів, 

право міністра “прямо керувати кожною службою лише в надзвичайних випадках” 

[181], але не зазначено, які це випадки і яке відображення ця норма знайде у 

нормативних актах на виконання стратегії, а це може повністю нівелювати розділ 

про деполітизацію поліції; 

-  передбачено призначення голову національної поліції на 4 роки, і, таким 

чином, гарантується деполітизація структури, але не передбачено жодного 

механізму прозорого відбору претендентів за участі громадськості;  

- в розділах “Підзвітність та прозорість в роботі” та “Тісна співпраця з 

населенням і місцевими громадами” не містяться жодні механізми цієї підзвітності 

та співпраці комісії за участі представників громадськості з повноваженнями 

відбору поліцейських чи розгляду дисциплінарних порушень чи інших конкретних 

способів реалізації. У розділі V планувалось передати підрозділи ГУБОЗ до СБУ, що 

суперечить Рекомендації ПАРЄ №1402(99) щодо обмеження функцій СБУ. 

У зауваженні до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 

594   “ Про формений одяг працівників міліції” наголошувалось, що запровадження 

лише норми про виготовлення жетонів не забезпечить ідентифікації працівників. 

Додатково до цього положення потрібно впровадити єдину базу даних 

співробітників ОВС, у яку будуть внесені індивідуальні номери співробітників, які 

не будуть дублюватись у різних підрозділах, службах чи регіонах. Дані номери 

будуть відображені на жетонах. Адже в такому випадку можна буде запезпечити 

належну ідентифікацію окремо вятого співробітника. В протилежному випадку 

будемо мати реформу за російською моделлю, коли при наявності жетонів 

неможливо встановити за ним конкретного співробітника [181]. 

Спеціаліст із Франції, фахівець проекту Європейського Союзу “Підтримка 

реформ у сфері юстиції в Україні”, М. Жербер, дивізійний комісар поліції, також 

надав свої пропозиції до програмних документів щодо реформи системи 

правопорядку, що були прийняті українським урядом в кінці жовтня 2014 р. Слід 
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звернути увагу на такі рекомендації: у структурі міністерства мають залишитися 

тільки наглядові функції за органами правового порядку; потрібно опрацювати 

систему санкцій і їхнє застосування у випадках невиконання закону та певної 

системи апеляції в разі порушень; відмовитись від форми можна лише при 

виконанні секретних завдань; сommunity policing – не має означати безпосереднє 

залучення громадян або груп громадян до виконання завдань поліції; автономія 

служб, а саме бюджетна незалежність, означає відсутність централізованої впливу 

міністерства в їх роботу; слід врахувати, що автоматизоване управління є вартісним 

щодо його використання [159].  

Треба зазначити, що реформування ОВС, яке здійснювалось в умовах 

незалежності України, було несистемним та неповним щодо механізмів реалізації 

основних завдань внутрішньої безпеки країни і суспільства. Разом з цим, Комітет 

Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 

серед пропозицій щодо Концептуальних засад реформування системи ОВС 

визначив, що сучасне реформування здійснюватиметься поетапно, з урахуванням 

вимог сьогодення,забезпечуючи системний підхід щодо їх піднесення на ближчу та 

далеку перспективи.  

Було наголошено, що реформа має проводитись у кілька етапів із 

встановленням термінів та передбачуваних результатів. Перший етап – 

затвердження концепції реформи, прийняття закону про поліцейську діяльність і 

поліцію, що відображається у змісті вищезазначених головних складових частин 

реформи. Другий етап – розроблення законодавчої бази відповідно до вимог нового 

закону “Про Національну поліцію” [168], розроблення та затвердження положень 

про роботу органів правового порядку (органів поліції). Третій етап – реалізація 

реформи. Тому потрібно було спрогнозувати розроблення Програм реформування. 

У Програмах мали міститися: періоди та терміни реформи; потрібні ресурси; 

індикатори та критерії оцінювання перехідних і кінцевих результатів. 

На початку грудня 2014 р. МВС України опрацювало і подало до ВРУ 

законопроект щодо створення Національної поліції. Як зазначив Прем’єр-міністр 

України А. Яценюк на засіданні уряду, в цьому законопроекті передбачалось 
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ліквідувати низку нехарактерних функцій міліції, а саме пострадянські 

департаменти із боротьби з корупцією та злочинністю, що керували корупцією і 

злочинністю [658]. 

15 грудня 2014 р. на зустрічі з довіреними особами Європейської поліцейської 

спілки члени Комітету ВРУ щодо питань законодавчого забезпечення 

правоохоронного функціонування обговорили напрямки реформи системи 

правоохоронної діяльності України. Герріт ван де Камп, президент Європейської 

поліцейської спілки, розказав про взаємодію очолюваної ним структури з 

профспілкою атестованих співробітників ОВС у проблемах надання допомоги 

співробітникам міліції та пораненим працівникам у зоні АТО. Він відмітив також, 

що Європейська спілка на сьогодні завзято лобіює в Європейському парламенті 

питання щодо постачання обладнання та транспортних засобів для реабілітаційних 

центрів в Україну. Відносно реформи правоохоронної системи України Герріт ван 

де Камп зауважив, що існує велика кількість різних моделей реформування системи 

в країнах Європи та США. Тому українці самостійно мають вибрати найкращу для 

себе модель, а Європейська поліцейська спілка надасть допомогу у її запровадженні 

та поділитися особистим досвідом [585]. 

Зрозуміло, що порівняно просто підготувати плани реформи, визначити нові 

завдання, цінності та цілі, але більш проблематичним завданням є механізми їх 

реалізації на тривалій основі. Адже для реформи необхідні ресурси. А на сьогодні 

Україна використовує багато ресурсів на оборону. Проте, як наголошував радник 

МВС А. Геращенко, реформа в міліції вже розпочалося.  

Так, 17 грудня 2014 р. КМУ України призначив К. Згуладзе (Эка Згуладзе була 

заступником міністра поліції та громадського порядку Грузії упродовж 8 років. За її 

прямої участі відбулось докорінне реформування національної поліції, яке знайшло 

схвалення в ЄС та всіх демократичних країнах світу. Зараз міліції в Грузії довіряє 

84% громадськості.), яка отримала українське громадянство, першою заступницею 

міністра МВС. Приступаючи до здійснення своїх обов’язків, вона наголосила, що: 

можна розробляти нормативну базу, робити системну та структурну реформи [282].  
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У ході здійснення реформи системи органів правопорядку, розпочатої з 

ініціативи фахівців і громадських активістів, передбачалось, що функції 

автоінспекції слід буде передати патрульно-постовій службі, що дозволить 

збільшити чисельність патрульних екіпажів та розширити коло їхніх обов’язків.  

Щоб перевірити, наскільки ефективними будуть нові заходи, МВС України 

вирішило провести тримісячний експеримент у Хмельницькому – місті з населенням  

близько 300 тис. мешканців [675]. Крім того, аналітики мали уважно стежити за 

його реалізацією, аби зрозуміти, наскільки ефективною буде ця реформа. 

Реформи розробляли експерти, посадові особи та громадські активісти. Сенс її 

в тому, щоб підготувати фахівців широкого профілю, які б змогли реагувати на 

різноманітні порушення, – повідомила координатор Міжнародної програми 

підвищення кваліфікації для правоохоронних органів Департаменту юстиції США 

(ICITAP).в Україні А. Леухіна в інтерв’ю кореспонденту SETimes. “Зараз, 

наприклад, у випадку бійки у парку співробітники ДАІ, – підкреслила вона, – рідко 

втручаються в ситуацію, оскільки це не входить у коло їхніх обов’язків. Дієвість 

нової міліцейської служби повинна вимірюватися не кількістю протоколів, а тим, 

наскільки безпечно почуваються люди, – наприклад, у міських парках” [328].  

В діяльності поліції необхідно загострити увагу на профілактиці, а не на 

покаранні. Оскільки, кілька років тому громадські активісти вже вимагали 

аналогічних реформ, але уряду не вдалося запустити цей процес через бюрократичні 

перепони та корупцію у вищих ешелонах правоохоронних органів.  

Перші спроби проведення такого експерименту були ще в 2006 році [за 

президентства Віктора Ющенка], – повідомив перший заступник голови експертної 

ради з реформування міліції О. Мартиненко в інтерв’ю кореспонденту SETimes. 

“Ми зіткнулися з безліччю труднощів, – наголосив він. Довелося 

перепідпорядкувати всю інфраструктуру ДАІ (будівлі, склади і платформи) 

патрульно-постовій службі. Це потребувало багато часу і бажання. Але міліцейські 

чиновники створили безліч штучних проблем, переконавши владу в недоцільності 

реформ, що, звісно, поклало край нашим ініціативам” [212]. 
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У Хмельницькій області на час проведення експерименту нараховувалось 

близько 4,4 тис. співробітників МВС, 13% з них працювало в апараті обласного 

управління. В межах реформи передбачалось зменшення штату співробітників 

обласного апарату управління практично на 80%. Натомість пропонувалось підняти 

чисельність дільничних інспекторів на місцях – у селах і містах Хмельниччини. На 

місцях, виходячи з думки розробників реформи, мають працювати патрульно-

постові служби в кількості 15 співробітників органів правового порядку, що завжди 

проживатимуть на закріпленій території, на 10 тис. мешканців. Зараз же дільничний 

інспектор, зазвичай, працює на декілька селищних рад. Це приблизно 3 – 7 сіл до 5 

тисяч населення, й іноді загальною площею покриття 30 – 50 км [675]. 

Підготовчий етап з реалізації експерименту в Хмельницькому проходив з 1 до 

23 листопада 2014 р. Практично почався 24 листопада і тривав до 28 лютого 2015 р. 

У МВС було підбито підсумки експерименту, лише тоді він був поширений у інших 

містах України. На думку Є. Захарова, для проведення реформи в ДАІ та 

встановлення систем відеонагляду на українських шляхах потрібно 120 млн грн. В 

сьогоднішних умовах проведення АТО щоденні затрати держави складають близько 

30 млн грн, тому єдиним імовірним джерелом залишаються гроші ЄС та інших 

фінансових донорів [452]. 

Враховуючи потреби українського народу та специфічний розвиток системи 

правопорядку, в основу реформування МВС як незалежного виконавчого органу 

влади потрібно було покласти принцип оптимізації його структури. Передбачалось, 

що оновлене МВС в контексті гарантування внутрішньої безпеки держави буде 

займатися правоохоронною діяльністю, захистом конституційного ладу, 

територіальною обороною, міграційною діяльністю, охороною держкордону, 

пожежно-рятувальною діяльністю. Важливо було розмежувати політичні функції, 

закріпивши їх за міністром, і професійні, які мають бути закріплені за керівництвом 

Національної поліції, Нацгвардії, Прикордонної служби, Міграційної служби, 

Служби з надзвичайних ситуацій, які увійдуть до структури МВС. 

Наголошувалось, що Міністерству внутрішніх справ необхідно розробити 

власну стратегію розвитку служб, які входять до його складу. МВС України в 
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питаннях планування своєї діяльності тривалий час залишалось під значним 

впливом політичних сил, на адміністративні посади в усіх областях були призначені 

виключено вихідці з Донецької області.За роки незалежності було звільнено понад 

300 чільних керівників обласного рівня через боротьбу політиків за вплив на 

призначення в МВС “своїх людей” [339]. Тому процес деполітизації системи МВС 

має звестися до мінімізації політичного впливу на діяльність його персоналу, 

забезпечити професійний підхід при стратегічному розвитку органів правопорядку. 

У разі вияву фактів або появи аргументованих підозр щодо діяльності посадової 

особи МВС згідно з інтересами представників політсил, дана посадова особа має 

бути відсторонена від виконання своїх обов’язків і стає об’єктом внутрішнього 

розслідування.  

Демілітаризація органів МВС вимагає запровадження цивільних служб 

функціонування та взаємовідносин серед персоналу зі зменшенням кількості 

uniformed staff. Держава має переробити статус поліції і трансформувати її з 

воєнного формування на службу, що виконує функції послуг для забезпечення 

правопорядку та безпеки. Поліцейські мають бути ідентифіковані як державні 

службовці, а не військові [339]. 

Необхідно зауважити, що централізована система реалізації завдань ОВС 

щодо гарантування внутрішньої безпеки держави і суспільства, за неефективності 

організаційного механізму щодо взаємоузгодження з регіонами, не дозволяє 

диференційовано вирішувати питання планування діяльності всіх підрозділів міліції, 

а також зосереджуватись на пріоритетах, виходячи з регіональної специфіки 

місцевості. У результаті цього підрозділи затрачують свої зусилля не на вирішення 

назрілих проблем, а на участь у звичайних заходах, що знижує показники їх роботи. 

Тому постає потреба гнучкої децетралізації системи управління структурами ОВС 

та застосування механізму її погодження з регіонами. Процес децентралізації 

діяльності МВС України передбачає, що територіальні управління мають мати 

право незалежно розв'язувати проблеми планування поточної діяльності, розподілу 

наданого бюджету та кадрової політики, нести всю відповідальність за прийняття 
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рішень перед місцевим населенням та адміністрацією МВС. Це має сприяти 

підвищенню ролі органів місцевої влади у функціонуванні структур ОВС. 

Важливим стає завдання прийняття законодавчих актів щодо визначення 

сервісних функцій МВС, а також обгрунтування необхідної чисельності, задач та 

компетенцій служб ОВС. За підрозділами національної поліції слід закріпити 

функції превенції правових порушень та захисту громадського порядку як основних 

виконавців, бо головними мають стати підрозділи патрульної поліції та дільничних 

інспекторів. До числа інших підрозділів мають увійти чергові частини, підрозділи 

детективів з розкриття загальнокримінальних злочинів, підрозділи логістичного й 

інформаційного забезпечення. 

26 травня 2015 року Указом Президента України була затверджена нова 

Стратегіїя національної безпеки України [638]. Згідно з нею, реформа МВС України 

має гарантувати найбільш раціональну консолідацію діяльності правоохоронних 

органів у межах їх компетенції, позбавлення невластивих дозвільних і контрольних 

функцій, підняття рівня довіри населення до ОВС, перетворення на орган 

виконавчої влади, що гарантує розроблення та реалізацію державної політики у 

сфері правоохоронної дії, безпеки державного кордону, цивільного захисту та 

міграційної діяльності. Національна ж поліція як важливий виконавчий орган влади, 

робота якого скеровуватиметься через МВС України, здійснюватиме функції у 

сферах протидії організованої злочинності та гарантування громадського порядку; 

для підтримки громадського порядку на місцях органи місцевого самоврядування 

утримуватимуть поліцію муніципалітету з місцевих бюджетів. 

Правові основи організації та функціонування Національної поліції України, 

статус поліцейських, а також правила прийняття на службу в Національну поліцію 

України визначив ЗУ “Про Національну поліцію” від 2 липня 2015 р. [168]. Цей 

Закон був прийнятий у межах реформування структури МВС України, що 

передбачалося Концепцією першочергових заходів  реформування системи МВС та 

Стратегією розвитку ОВС. ЗУ “Про міліцію” [520],  втратив чинність 6 листопада 

2015 року. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


316 

Згідно з Законом України “Про Національну поліцію” [168], у складі поліції 

мають функціонувати: 1) патрульна поліція; 2) кримінальна поліція; 3) спеціальна 

поліція; 4) поліція особливого призначення; 5) органи досудового розслідування; 6) 

поліція охорони. Передбачено, що мають відбутися певні зміни щодо критеріїв 

оцінювання якості роботи поліцейських структур з гарантування внутрішньої 

безпеки країни і суспільства. Найбільш суттєвими критеріями мають стати 

ефективність реагування на повідомлення громадян, ефективність взаємовідносин 

мешканців з співробітниками поліції, активність поліцейських кадрів у вирішенні 

повсякденних питань мешканців району, різноманітність заходів з метою 

покращення правового порядку, робочих взаємозв’язків із місцевими органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, ЗМІ. 

Для запровадження  ефективної діяльності муніципальної поліції, необхідна 

допомога, як МВС, так і органи місцевої самоврядування [142]. Але певні примітки 

в даній ситуації є: не всі міста наразі можуть фінансувати муніципальну поліцію. 

МВС має допомагати тим містам, які не можуть гарантувати відповідне 

фінансування. Заступник міністра ВС України з проблем євроінтеграції Т. Авакян 

зазначав, що “де це неможливо виконати на даний момент, міністерство буде діяти в 

такому режимі, щоб розробляти нові умови щодо переходу на муніципальну 

поліцію” [3]. 

Реформування ОВС України, згідно з міжнародними стандартами 

правоохоронної діяльності, неможливе без якісної організації роботи з кадрами 

органів правопорядку. Саме якість кадрового забезпечення безпосередньо впливає 

на плинність кадрів в ОВС, підвищення по посаді, рівень особистої безпеки при 

виконанні службових завдань. 

Для підвищення ефективності у процесі реалізації організаційного механізму 

для кадрового забезпечення, професіоналізації персоналу ОВС важливо розробити 

нові критерії та процедуру відбору персоналу, реформувати систему професійної 

підготовки і вдосконалити систему внутрішнього контролювання за діями 

колективів. Одним з найбільш важливих кроків у реформуванні структури міліції, 
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вважають експерти, є заміна корумпованих і непрофесійних кадрів новими, добре 

підготовленими співробітниками, готовими працювати в нових умовах.  

Усі кадрові вакансії мають бути відкритими для працівників з паралельним 

запровадженням умов вільного доступу кандидатур до участі у конкурсному виборі. 

До складу екзаменаційних і фахових комісій, які оцінюють кандидатури на посади 

керівників на регіональному рівні, передбачається обов’язково включати 

представників місцевих громад, органів місцевого самоврядування, неурядових 

організацій.  

На службу до поліції мають прийматися особи, що отримали вищу або 

середню освіту та пройшли стажування в одній з поліцейських шкіл. Міністр 

внутрішніх справ А. Аваков неодноразово наголошував на необхідності здійснення 

реформ (також і в освітній сфері). Дані плани були задекларовані в Коаліційній 

угоді [75], де в розділі IV “Реформа органів правопорядку” прописані питання 

системи підготовки поліцейських кадрів. Відповідно до угоди, підготовка має бути 

трирівнева: кількамісячне базове навчання щодо комплектації початкових посад; 

спеціалізоване навчання щодо комплектації посад середнього керівного складу та 

фахових посад кримінальної міліції на основі бакалавра; навчання магістрів 

Академією поліції для комплектації посад вищого рівня. 

На базі шкіл та училищ міліції потрібно створити поліцейські школи, що 

будуть займатися навчанням поліцейських, які вперше вступають на цю службу, та 

гарантувати проведення кваліфікаційних іспитів у вигляді анонімних тестувань 

щодо участі у конкурсі на службу в поліції. Поліцейські школи мають гарантувати 

ефективну підготовку та перепідготовку поліцейських у сфері правопорядку щодо 

дотримання прав людини. Передбачено, що поліцейські школи мають також 

здійснювати наукові дослідження щодо проблем поліції, запровадження 

міжнародного досвіду організації функціонування поліції та ін. 

ОВС мають також ставити за мету виховання у працівників таких якостей, як 

повага до індивідуальності іншої людини; професіоналізм й ефективність; 

доброзичливість; дотримання процедур верховенства законності та права; турбота 

про людей; відповідальність; самовіддане служіння суспільству; логічне мислення;  
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чесність у ставленні до себе та інших; швидкість реагування у непередбачуваних 

випадках; ефективність та швидкість у прийнятті рішень; стресостійкість; 

психологічна врівноваженність; фізична підготовка. 

Крім цього, сьогодення потребує від співробітників ОВС досконалого знання 

не тільки національних законодавчих актів та їх ефективного застосування на 

внутрішньодержавному рівні, а й міжнародних правових документів, що регулюють 

роботу органів правопорядку та визначають права людей, які вчиняють 

кримінально-процесуальні злочини, адже законодавство багатьох країн визнає 

міжнародні норми права [275].  

Передбачено також, що кожен працівник поліції має нести індивідуальну 

відповідальність за свої дії чи бездіяльнісь, віддані накази. Тому кожний 

поліцейський на форменому одязі має мати особистий знак із прізвищем або 

номером (жетон, нашивку). Цей знак забороняється ховати, він має дублюватися на 

кожному комплекті сезонного одягу та на засобах захисту поліцейських 

(бронежилетах, шоломах). У громадськості буде право фіксувати діяльність 

представників органів правового порядку на відео- чи фотокамеру, що викликає 

велике незадоволення у теперішніх міліціонерів. У цілому, така діяльність 

персоніфікованої поліції, замість анонімних охоронців правопорядку, дозволятиме в 

разі недотримання прав особи притягти певного поліцейського до відповідальності.  

Одним із найважливіших шляхів вирішення питань удосконалення структури 

управління ОВС України має стати відповідне фінансове та технічно-матеріальне 

забезпечення, а також удосконалення їх роботи (забезпечення новітніми засобами 

зв'язку, пристроями оперативної ідентифікації й мобільними мережними станціями, 

електронними засобами таємного нагляду і контролю та іншими техзасобами, 

обчислювальними комплексами), що дозволятиме ефективно вирішувати питання 

національної безпеки. 

На жаль, у часи правління режиму Януковича, через вкрай незадовільне 

фінансування, переважна частина міліції, замість здійснення покладених на неї 

зобов’язань, направляла свої зусилля на самозабезпечення й індивідуальне 

збагачення посадовців усіх рівнів шляхом протизаконного позбавлення громадян 
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власності, що їм належала. Крім того, дуже розвиненою була система внутрішньої 

корупції з порядком “тарифів”, яка охоплювала практично всі сфери 

функціонування співробітників ОВС – від надання відпустки або вихідного до 

одержання чергового звання, відомчої відзнаки чи посади [339]. 

Тому для організації належного фінансування ОВС необхідно забезпечувати 

механізм аудиту фінансового забезпечення ОВС України з метою встановлення 

системних потреб для чергового формування бюджету МВС та охорони прав 

співробітників ОВС. Слід також звести до мінімуму затрати на бюрократичні 

вимоги та адміністративний апарат шляхом впровадженням комунікаційно-

інформаційних технологій управління. Одночасно персоналу МВС потрібно 

підвищити заробітну плату до розмірів, що відповідають ролі та місцю поліції в 

демократичній країні (щонайменше – у розмірі 5 мінімальних зарплат). 

Сьогодні механізм фінансування потреб ОВС не відповідає поставленим перед 

ними завданнями (МВС традиційно забезпечується фінансами на 40% від 

потрібного рівня). Тривале невирішення цієї проблеми було руйнівним, 

корупціогенним і криміногенним фактором, ставило під загрозу якісне існування 

самої системи й ефективне гарантування національної безпеки країни. 

МВС України повинно удосконалити цілісну систему електронного 

документообігу із новими механізмами її захищенності, розробити уніфіковану базу 

даних, реалізувати перебудову системи планування поточних робочих дій та 

дистанційного контролю за якістю діяльності певних виконавців. Уміння діяти в 

системі електронного документообігу має бути необхідною професійною якістю 

кожного співробітника МВС. Назріла потреба створення принципово нової 

аналітичної структури ОВС, яка б займалася стратегічним аналізом оперативних 

даних з метою впливу на процеси вживання заходів протидії злочинам через 

тренінги, навчання певних співробітників.  

Отже, напрямки діяльності аналітичних підрозділів мають включати 

розроблення погодженої системи показників, які демонструють реальний стан 

протидії злочинам в Україні; банки даних управлінської, нормативної, науково-

методичної, аналітичної, довідкової та іншої інформації, у тому числі із іноземних 
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джерел, і налаштування системи використання даної інформації зацікавленими 

структурами і вченими; єдиної міжструктурної системи інформування щодо скоєння 

злочинів, умови їх вчинення та причини; механізму зібрання та застосування певних 

даних не тільки на національному, але і на місцевих рівнях; методичні вказівки  

щодо вибору методів  зібрання інформацій; методичних вказівок для застосування 

статистичного аналізу руху окремих видів злочинів, методик опрацювання 

статистичних досліджень за розмірами втрат; методичні рекомендації групування 

інформації по групах, які відповідали б названим блокам структурної моделі 

оперативної обстановки; номативне забезпечення щодо отримання інформації щодо 

діяльності підрозділів структури ОВС; технічне забезпечення та автоматизовані 

робочі місця; захист інформації.  

Зрозуміло, що запровадження в ОВС революційно нового аналітичного 

підрозділу тільки-но набирає сили та не є досконалим. Однак позитивні зміни, що 

відбуваються останнім часом щодо інформаційно-аналітичного функціонування 

ОВС, допоможуть підвищити ефективність протидії злочинності як загрозі 

внутрішньої безпеки країни та суспільства. 

На рівні МВС підтверджено неможливість виконання завдань у сфері 

правового порядку лише за рахунок кадрів та його технічного обладнання, без 

ініціативної допомоги з боку громадськості. Тому тісне співробітництво з 

мешканцями та громадськими організаціями передбачає створення сервісної моделі 

функціонування органів правового порядку, що орієнтована на вирішення питань 

мешканців у межах загальновизнаного у світі підходу community policing [45]. Мова 

йде не про окремі випадки залучення громадськості до співробітництва з органами 

правопорядку, а про запровадження іншої психологічної ситуації, нової атмосфери 

довкола діяльності поліції, коли мешканці не будуть просто спостерігати, проводити 

аналіз та критикувати поліцію за її невдачі або недоробки, а, навпаки, 

співпереживати, активно відгукуваатися на прохання поліції, задіювати власні 

сучасні засоби охорони, братимуть участь у превентивних програмах та ін., 

почувати свою приналежність до тієї фронтальної справи, що реалізує поліція на 

благо суспільства та держави.  



321 

Важливо посилити громадський контроль за функціонуванням органів 

правопорядку. Слід зазначити, що саме через брак дієвих механізмів контролю з 

боку громадськості у 2013 році органам прокуратури довелося розслідувати 11176 

кримінальних справ відносно співробітників ОВС, з яких 3031 – за фактами 

жорстокого поводження [339]. Форми громадського контролю мають 

демонструвати, передусім, певну залежність від особливостей національної 

культури та традицій населення визначеного регіону. Актуально, щоб саме такі, 

національно адаптовані методи контролю підтримувались керівниками ОВС та 

довели готовність гарантувати певний рівень відкритості з боку силових структур 

країни. 

Для підвищення ефективності надання адмінпослуг ОВС України 

необхідно[669]:  

– підтримувати вироблення у співробітників органів правового порядку 

мотивацій до успіху кінцевого результату, а не формального дотримання принципів;  

– розділити функції між територіальними ОВС, що надають адмінпослуги 

населенню, та МВС України; 

– щонайбільше децентралізувати надання адмінпослуг;  

– вживати системних заходів для реорганізації підрозділів, які здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, і підрозділами, що надають адмінпослуги 

мешканцям; 

– опрацювати стереотипи надання адмінпослуг.  

Важливе значення для ОВС у боротьбі із криміналітетом має активізація 

підтримки громадських правозахисних організацій. Зазначимо, що, попри 

відсутність чітких підходів до врегулювання статусу громадських правозахисних 

організацій, їх практична значимість у справі захисту прав будь-якого громадянина 

через їх відновлення (у разі зловживання) та/або запобігання їх порушенню на 

майбутнє є надзвичайно актуальною. До того ж вони здійснюють свою роботу 

безоплатно. 

Ми цілком підтримуємо думку Р. Мельника [357,с.190], що 

широкомасштабному впровадженню у практичну діяльність органами правопорядку 
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методик взаємодії правоохоронців із населенням шкодить відсутність 100 % 

розуміння всім особовим складом ОВС необхідності розбудови інформаційної 

підтримки населення. Тому цим органам слід удосконалити процес здійснення 

багатовекторного партнерства із громадськістю. Для цього важливо регулярно 

проводити опитування думки громадськості, контент-аналіз преси, вивчати досвід 

міжнародних і громадських організацій для побудови ефективної стратегії та 

тактики суспільних взаємовідносин.  

Одночасно необхідно забезпечити оперативне інформування громадськості 

щодо функціонування та результативності роботи ОВС в цілому, зменшити 

дистанцію у відносинах поліції та громадськості шляхом запровадження 

інформаційних кампаній, використання “гарячих ліній” і спеціальних рубрик у ЗМІ. 

Завдяки впровадженню інформаційних і комунікаційних технологій можна буде 

звести до мінімуму бюрократичні та адміністративні витрати. 

Налагоджуючи ефективні взаємовідносини з громадськістю, ОВС України 

мають реалізовувати такий дієвий інструмент, який дозволить їм вирішувати їх 

прямі завдання у сфері гарантування національної безпеки [220]. Серед останніх 

потрібно особливо виокремити такі: профілактика антигромадської поведінки та 

будь-яких протиправних дій; пропаганда чинного законодавства, правова освіта, 

сприяння вихованню законослухняної громадської позиції; формування позитивного 

іміджу системи ОВС України і співробітників поліції в суспільній свідомості; 

інформування широких верств громадськості про специфіку роботи поліції. 

Важливою умовою покращення ефективності функціонування органів 

правопорядку щодо гарантування внутрішньої безпеки суспільства і держави має 

стати опрацювання нормативних ініціатив, які спрямовані на встановлення 

конкретної узгодженості всіх правових норм у сфері адміністративного, цивільного, 

трудового, кримінального та інших сфер права, що унормовують роботу кадрів 

ОВС. Для цього необхідно провести ревізію та оновити нормативну базу і врахувати 

нові рекомендаційні документи міжнародних інституцій. 

У нормативній базі МВС слід закріпити щонайбільше деталізований спектр 

завдань, повноважень і функцій, які мінімізують ризик неправомірних дій 
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працівників міліції та дадуть можливість зменшити ризик щодо порушень закону з 

боку співробітників МВС. Одночас важливо максимально регламентувати роботу 

керівників шляхом розроблення ґрунтовних законодавчих актів, інструкцій, 

рекомендацій, настанов, які прогнозують усі допустимі варіанти поводження 

співробітників у нестандартних та стандартних ситуаціях. Для полегшення 

застосування ці законодавчі акти необхідно звести в єдиний комплексний документ 

- кодекс поведінки поліції.  

Для затвердження національних законодавчих вимог до роботи ОВС важлива 

роль відведена міжнародним документам, що імплементовані державою у 

визначеному порядку, так само постановам міжнародних організацій, виконувати 

які зобов’язалася наша держава (ОБСЄ, ООН, Європейський Суд з прав людини, 

Рада Європи та ін.) [462]. При виконанні своїх зобов’язань керівники органів 

правопорядку України повинні дотримуватися міжнародних норм у сфері прав 

особи, захищати та поважати людську гідність, що слід зафіксувати у відповідних 

положеннях національних законів. 

Фундаментальні засади діяльності поліції мають бути затверджені ВРУ 

шляхом ухвалення цілісного закону для усіх підрозділів поліції. Окрім ухвалення 

Закону України “Про Національну поліцію” [168], необхідно також внести зміни і 

доповнення до законодавчих актів, які спрямовуються на удосконалення механізмів 

взаємодії державних органів влади та органів місцевого самоврядування щодо 

виконання пріоритетних напрямків реформування поліції. Тому потрібно провести 

оцінку чинних розпоряджень, наказів, інструкцій, положень, які регламентують 

роботу ОВС, на їх відповідність вимогам реформи. Відомчі законодавчі акти мають 

координувати тільки технічні питання – обмін інформацією між підрозділами, 

матеріальне забезпечення тощо.  

Необхідно підготувати, з урахуванням європейських стандартів, а також 

завдань, які доручені структурі ОВС, і впровадити нові зовнішні та внутрішні 

критерії та методи оцінювання професійної діяльності ОВС. Але не можна 

допустити автоматичного копіювання чужих методів і зразків проведення реформ 

ОВС. Від цього застерігає й І. Рущенко доктор соціологічних наук, професор 
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Харківського національного університету внутрішніх справ. На його думку, 

обов’язково слід враховувати ментальність населення, звичаї, традиції та ін. [452]. 

Треба також зазначити, шо успішне реформування основ діяльності ОВС, 

удосконалення їх правового статусу буде залежати від кореляції з адміністративною 

та конституційною реформами в Україні. 

Важливим завданням модернізації ОВС у контексті гарантування внутрішньої 

безпеки держави і суспільства є перетворення поліції на дієвий державний інститут, 

який забезпечує надійний захист прав і свобод громадянина та людини, 

користується повагою та довірою людей. Тому необхідно вивчати позитивний 

досвід поліцейських служб/сил у різних державах, аналізувати методи їх роботи, 

відзначати потрібне для національних поліцейських сил і вирішення тих питань, з 

якими їм потрібно стикатися при реалізації своїх професійних обов’язків.  

Потрібно завзято інтегруватись у міжнародне співтовариство ОВС, збільшувати 

якість і кількість міжнародних контактів МВС України з ООН, Радою Європи, 

Інтерполом, Міжнародною асоціацією кадрів поліції (ІАСР), Міжнародною 

асоціацією поліцейських (ІАР), Асоціацією європейських поліцейських коледжів 

(академій) (Association of European Police Colleges - AEPC) тощо. Як наголошується 

в Європейському кодексі поліцейської етики, важливими є питання встановлення 

сучасних європейських принципів та напрямів у сфері відповідальності та 

функціонування поліції у демократичних країнах, які базуються на принципі 

верховенства права, що повністю відповідає завданням сучасного реформування 

ОВС [701].  

Механізми державного управління реформуванням ОВС України в сучасних 

умовах повною мірою мають сприяти процесу перетворення силового, 

мілітаризованого, авторитарного відомства, в діяльності якого переважали 

каральний чинник та примус, на орган правопорядку європейського зразка, що має 

забезпечувати реалізацію наданих йому повноважень, здійснювати захист свобод і 

прав особи і, відповідно, гарантувати внутрішню безпеку суспільства. Автором 

запропонована сучасна державно-управлінська модель гарантування внутрішньої 

безпеки держави (див.: Додаток Н). Модернізація механізмів державного управління 
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реформуванням ОВС, на наше переконання, повинна гарантувати правопорядок і 

внутрішню безпеки України в сучасних умовах.  

 

5.3. Модернізація інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС і механізми її 

реалізації  

 

Дуже важливе місце в діяльності ОВС України посідає організація її 

інформаційно-аналітичного забезпечення. Кваліфіковане, впорядковане та 

раціонально збалансоване управління на основі сучасного інформаційно-

аналітичного забезпечення у правоохоронному функціонуванні, організації 

боротьби зі злочинами та попередження правових порушень має стати надійною 

запорукою успіху в реалізації завдань внутрішньої безпеки держави. Сфера охорони 

правопорядку є комплексною, динамічною [128, с.240]. Тому вона вимагає 

стабільного вдосконалення, що можливе лише при відповідному інформаційно-

аналітичному забезпеченні.  

Відомий дослідник В. Афанасьєв справедливо наголошує, що керуюча і 

керована системи не можуть існувати без інформації [28, с.19]. Саме налагоджена 

систематичність інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС (див.: Додаток П) 

дасть можливість ефективно забезпечити всі види управлінської діяльності, 

організувати якісний зв’язок, який виникає між різними ланками системи 

управління, а також вирішувати поточні проблеми у процесі здійснення 

правоохоронної діяльності відділами та управліннями ОВС. 

Різні аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування 

правоохоронних органів розглядали у своїх наукових дослідженнях М. Ануфрієв, І. 

Арістова, А. Бандурка, А. Бейкун, В. Богданович, Т. Бухтіарова, О. Вавренюк, В. 

Вишня, І. Голосніченко, С. Ілюхін, Р. Калюжний, О. Кальман, А. Карацюба, І. 

Керницький, Я. Когут, Д. Ланде, Ю. Максименко, Є. Матвієнко, В. Мирошниченко, 

І. Олійник, В. Ортинський, В. Плішкін, В. Савицький, В. Святобог, О. Сировой, В. 

Трусов, Ю. Федоренко, І. Шинкаренко, О. Шумейко, Б. Щур та ін. [297,с.104].  
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У цих працях організаційний механізм інформаційно-аналітичного 

забезпечення ОВС України визначається як комплекс правових, технологічних, 

організаційних засобів, які забезпечують процес збирання, отримання, обробки, 

поширення, аналізу та вживання інформаційних ресурсів, які необхідні для 

здійснення визначених законом завдань та функцій цих органів. Слід зазначити, що 

питання інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС затверджено наказом МВС 

України № 347  від 29 липня 2010 р. «Про затвердження Переліку пріоритетних 

напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на 

період 2010-2014 років» було визначено одним із першочергових напрямів їх 

діяльності [492].  

На думку В. Плішкіна, інформаційно-аналітичне забезпечення ОВС - це 

система правових, організаційних, технологічних і технічних засобів, заходів та 

методів, які гарантують у процесі правління та діяльності структури інформаційні 

взаємозв'язки її елементів (об’єктів і суб’єктів) шляхом найкращої побудови 

інформаційних масивів знань і баз даних [436,c.531]. Побудова структури 

інформаційно-аналітичного забезпечення зумовлена необхідністю підвищення 

ефективного рівня діяльності ОВС. Вона дозволяє оперативно надавати інформацію 

в підрозділи ОВС; сприяти скороченню технологічного циклу; визначaти шляхом 

аналізу і оцінки можливості змін масштабу роботи ОВС; робити аналіз минулого, 

щоб зосередити на певних ділянках роботи основні зусилля ОВС; з’ясувати, як 

найбільш раціонально моделювати розподіл засобів і сил ОВС, які коректування 

необхідно вносити у методи та форми їх діяльності. 

Результати інформаційно-аналітичного забезпечення є особливо важливими 

для співробітників ОВС, де від оперативності і швидкості прийняття управлінського 

рішення нерідко залежить життя людини. У наш час для вирішення цієї проблеми 

вже недостатньо лише традиційних методів, сформованих, як правило, на 

професійному досвіді та інтуїції особи, що приймає рішення. Вимагається залучення 

таких інформаційних технологій, які в стані забезпечити автоматизацію процесів 

прийняття рішення [241]. Саме за допомогою сучасних інформаційних технологій 

можна запровадити замкнене коло управління, коли суб’єкт управління, приймаючи 
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рішення для об’єкта його виконання, зможе продовжувати відслідковувати і 

своєчасно втручатися у виконання прийнятого рішення.  

Організаційний механізм інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС 

спирається на узгодженості та цілісності інформації в системі обліку пошуково-

інформаційної системи, що забезпечується застосуванням специфічного 

програмного забезпечення, послідовної технології обміну та обробки даними, 

характерної системи даних та норм їх інтегрування, уніфікованою структурою 

класифікування, контролю та кодування інформації [662, с.172].  

Без потрібної достовірної інформації про об’єкти управління неможливо 

достатньо грамотно, професійно і якісно впорядкувати інформаційно-аналітичну 

роботу. Підвищення достовірної інформації потрібно здійснювати, відповідно 

скоротивши ланки опрацювань, збільшивши  відповідальності за достовірність 

даних, широко впроваджуючи модернізовані технологічні засоби та ін.  

Автором В. Лисюченко встановлено, що залежно від територіального 

підпорядкування, інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування ОВС 

України здійснюється на трьох рівнях [329]. Перший рівень – фундаментальний, 

об'єднує інформаційні структури ОВС загальновідомчого призначення та галузевих 

підрозділів МВС. На цьому рівні формується інформація, що застосовується при 

плануванні, аналізі, прийнятті управлінських рішень та проведенні в рамках України 

розшуково-оперативних, слідчих та інших спецзаходів щодо боротьби зі злочинами. 

Комплекс першого рівня інформаційних обліків формують: а) банк кримінологічної 

інформації про резонансні та нерозкриті тяжкі злочини, надзвичайні події, 

інструменти скоєння злочинів, загублені, вилучені та викрадені  предмети, 

матеріальні докази, осіб певних категорій: винятково загрозливих рецидивістів; 

оголошених у розшук; гастролерів; засуджених за злочини, що пов'язані з 

наркотичними засобами, торговців наркотиками, які схильні до здійснення 

злочинних діянь, які зазіхають на інтереси країни; організаторів та членів 

кримінальних угруповань, кілерів; невідомих хворих і неопізнаних трупів; безвісти 

зниклих; б) статистичний банк інформації, в якому містяться дані про стан злочинів 

та результати боротьби з ними; в) банк довідково-оперативної інформації, що 
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зберігає дані дактилоскопічного й алфавітного обліків раніше засуджених осіб; г) 

банк реєстрації паспортних даних громадян; д) банк спеціалізованої інформації; е) 

банк про реєстрацію транспорту; є) банки даних управлінсько-адміністративного 

призначення; ж) банк реєстрації вогнепальної зброї; з) банки даних спеціальних 

фондів й архівів; и) банки даних спеціального призначення структурних служб 

[216]. 

До складу фундаментального рівня інформаційно-аналітичного забезпечення 

функціонування ОВС входять: головний сервер баз даних, до якого входять 

основний і резервний сервери баз даних головного банку даних, системи правління 

базами даних, програмного забезпечення, яке призначене для обробки та зберігання 

ресурсів інформації, журналів системного реєстрування діяльності користувачів, 

технічного та програмного гарантування; головний сервер обміну інформацією, до 

якого входять основний та резервний технологічні сервери, особливого програмного 

забезпечення, що призначений для здійснення операцій, які гарантують обмін 

інформацією (актуальність інформресурсів) між головним та регіональними вузлами 

інформаційно-аналітичної системи; головний програмно-технічний комплекс архів 

інформації, що продукується із програмного забезпечення, спеціалізованого сервера 

та технічно відокремлені пристрої архівів накопичування інформації, що призначені 

для процедурного архівування (збереження) інформації, розміщенні на головному 

сервері баз даних та їх відновлення в разі аварії; головний комутаційний центр, який 

призначений для здійснення основної функції маршрутизації та комутації потоків 

інформації інформаційно-аналітичного забезпечення є в одній телекомунікаційній 

цифровій мережі МВС та місцевих обчислювальних мережах головного апарату 

МВС, апаратів УМВС, ГУМВС, міських, районних, лінійних відділів (управлінь) 

УМВС, ГУМВС. Управління головним комутаційним центром реалізується 

встановленим структурою Департаменту інформаційних технологій МВС. 

Другий рівень – регіональний, до його складу входять інформаційні обліки, 

що є елементами загальновідомчих інформаційних систем, і реалізуються 

обласними службами ОВС. До складу банку даних на регіональному рівні входить 

інформація регіонального характеру та яка містить дані про надзвичайні події, 
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злочинність та адмінпорушення, організації, підприємства та установи, 

зареєстровані автотранспорт, газову та вогнепальну зброю, загублені, викрадені та 

вилучені речі в результаті злочинних посягань, осіб кримінальних категорій; обліки 

адресних бюро, дактилоскопічних і довідково-оперативних картотек, спеціального й 

управлінсько-адміністративних призначень, спецфондів й архівів, галузевих служб 

[608]. 

До складу регіонального центру інформаційно-аналітичного забезпечення 

входять: сервер баз даних регіонального рівня, що охоплює основний та резервний 

сервери регіональних баз даних, системи управління базами даних, програмного 

забезпечення, що призначені для обробки та зберігання інформаційних даних, 

системні журнали реєстрування робіт користувачів, технічних і програмних 

способів; регіональний сервер обміну інформацією містить технологічний сервер, 

спеціальне програмне забезпечення, що призначене для здійснення операцій, які 

гарантують його обмін (актуалізація інформресурсів) між центральним і 

регіональним аналітично-інформаційними вузлами; регіональний технічно-

програмний комплект інформаційного архіву, до якого входять спеціалізований 

сервер, програмне забезпечення та технічно відокремлені пристрої для зберігання 

інформації в архіві, призначені для системного архівування (збереження) 

інформації, що розміщена на сервері баз даних регіонального рівня, та в разі 

потреби аварійного відновлення; комутаційний регіональний центр, який 

використовується для здійснення центральної функції маршрутизації та комутації 

потоків інформації аналітично-інформаційної системи у обласному сегменті 

загальної цифрової мережі телекомунікації МВС та місцевих обчислювальних 

мережах апаратів УМВС, ГУМВС, міських, районних, лінійних відділів (управлінь) 

УМВС, ГУМВС. Керування комутаційним центром регіонального рівня виконується 

встановленим підрозділом відділу (управління) інформаційних технологій УМВС, 

ГУМВС. 

На даний період лише масиви Управління інформаційно-аналітичного 

забезпечення ГУМВС України в Харківській області охоплюють 20 інформаційних 

автоматизованих систем централізованих і розшуково-оперативного обліків, які 
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налічують більше 1 млн. одиниць інформації й реалізуються щодо розкриття 

злочинності, пошуку осіб, які укриваються від слідства та суду, встановлення 

невпізнаних громадян і встановлення місцезнаходження безвісти зниклих осіб. 

Працівники Управління інформаційно-аналітичного забезпечення за рік надають 

відповіді на 70 тисяч звернень органів правопорядку та на 200 тисяч запитів 

громадськості з залученням інформмасивів. Управління інформаційно-аналітичного 

забезпечення щорічно викриває більше як 15 тисяч злочинів [626]. 

Третій рівень – місцевий. Даний рівень складається з інформаційних обліків, 

які охоплюють загальновідомчі інформаційні підсистеми й які реалізуються в 

районних, міських та лінійних ОВС, спецпідрозділах міліції [272]. Місцевий рівень 

охоплює автоматизовані робочі місця, що забезпечують авторизований доступ для 

користувачів інформаційно-аналітичної системи міських, районних, лінійних 

відділів (управлінь) УМВС, ГУМВС щодо організації та реалізації інформресурсів 

(баз даних) центру регіонального інформаційно-аналітичного гарантування. 

Місцевий сервер охоплює технологічний сервер, спеціальне програмне 

забезпечення, що призначається для здійснення технологічних операцій, які 

гарантують відновлення, функціонування, архівування накопиченого матеріалу.  

Слід зазначити, що елементи інформаційно-аналітичного забезпечення 

активно використовуються в ОВС ще з кінця 1960-х років. Дані інформаційні 

центри обладнувалися ЕОМ різновиду Мінськ-32, Мінськ-22, опісля ЕОМ виду СМ 

й ЄС. Але слабка потужність технічної бази та брак сучасних програмних ресурсів 

не дозволяли втілити ідею єдиної бази даних як на регіональному, так і на 

центральному рівнях. Здебільшого сфера застосування інформаційно-аналітичного 

забезпечення обмежувалася статистичним аналізом інформації, зведенням 

кримінальних та інших обліків і контролем за ситуацією розгляду повідомлень і заяв 

щодо злочинів.  

Стандарти побудови інформаційних систем ОВС віддзеркалювали властивий 

на той час рівень розвитку технології та технічних засобів. Переважало 

централізоване оброблення інформації, тому прямий доступ споживачів інформації 

(співробітників ОВС) до банку даних був незручний або неможливий. 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
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Єдиний автоматизований банк даних, у якому була зосереджена вся 

інформація, необхідна для реалізації ОВС головних функцій та керування 

підрозділами структури МВС, почав створюватися в 1985 році [156,с.32]. У всіх 

чергових частинах ОВС була встановлена автоматизована система оперативного 

інформування, яка являла собою систему програмних, інформаційних, 

організаційних та технічних засобів, які призначалися для зібрання, збереження, 

контролювання та видачі інформації черговим частинам.  

Перша місцева обчислювальна мережа МВС України була запроваджена в 

1991 р., користувалися нею керівники МВС та головні служби управління [216]. На 

початку 2000 року інформаційна мережа вже являла собою систему місцевих 

обчислювальних мереж структурних підрозділів МВС України та УМВС, які були 

об’єднані в одну інформаційну систему. Місцева мережа кожної структурної служби 

була автономна та функціонувала самостійно. Відповідні служби апарату 

міністерства створювали та супроводжували свої окремі місцеві бази даних. Доступ 

до цих баз даних відбувався відповідно до службових потреб співробітників. 

Згідно з наказом МВС України від 18 липня 2003 р. на законодавчому рівні 

було закріплено створення інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС 

України, реалізація якої мала базуватися на корпоративній розбудованій мережі 

ОВС України, що призначалася для з’єднання всіх ОВС для якісного використання 

та формування встановленої системи [542]. Це, безперечно, було передовим кроком 

як в інформаційному забезпеченні структури ОВС України, так і в об’єднанні та 

реалізації ними інформресурсів. Одночасно дане рішення породило проблеми 

якісної експлуатації системи та її інформресурсів. 

Для удосконалення діяльності інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС 

було прийнято ряд особливих законодавчих актів, програм, зокрема, Указ 

Президента України “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх 

інформаційних технологій” N 1497/2005  від 20 жовтня 2005 р., Указ Президента 

України “Про Єдину комп’ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з 

питань боротьби зі злочинністю”  № 80/2006 від 31 січня 2006 р. та наказ МВС  

України № 112 від 2 лютого 2006 р, яким затверджено Програму створення єдиної 
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цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС України з метою суттєвого 

покращання управління органами і підрозділами внутрішніх справ. 

У 2006 р. наказом МВС України № 933 на основі Департаменту 

інформаційних технологій, створеного у 2002 році, мали організувати Оперативно-

аналітичний департамент, який передбачав розбудову оперативно-аналітичних 

структур як у центральному апараті, так і в обласних підрозділах. Але чітко 

сформулювати цілі й завдання діяльності цього підрозділу не вдалося. Тому 8 

лютого 2007 р. наказом МВС України № 34 він був реорганізований у Департамент 

стратегічного аналізу та прогнозування.  

Того ж року в районних, міських, лінійних ОВС України було створено 

сектори інформаційних технологій. Їх метою та завданнями було визначено: 

здійснення та організацію інформаційно-аналітичного забезпечення службово-

оперативного функціонування органів внутрішніх справ України; в межах своєї 

компетенції надання, інформаційних послуг юридичним та фізичним особам у 

встановленому порядку, згідно з  чинним законодавствому України; розроблення 

інформаційно-довідкових фондів; ведення криміналістичного й оперативно-

пошукового обліку, що є наслідком реалізації системи діяльності ОВС, оброблення 

особистих даних.  

Подальше загострення кримінальної ситуації в Україні висувало ряд вимог, 

що мали докорінно покращити інформаційне забезпечення роботи ОВС у боротьбі з 

криміналітетом, створити принципово нові системи, що мали поєднувати всі 

акумульовані та по-новому створені масиви оперативно-розшуково призначення в 

одну обчислювально-інформаційну мережу ОВС України, де  наказом МВС України 

№ 436 від 12 жовтня 2009 р., було затверджено “Положення про Інтегровану 

інформаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України”, в ньому було 

встановлено мету, завдання, призначення, статус, склад і структуру системи [499].  

Мета полягала в об’єднанні існуючих структур ОВС інформаційних ресурсів у 

одну інформаційно-пошукову систему з застосуванням модернізованих 

інформаційних технологій, телекомунікаційного та комп’ютерного оснащення для 

сприяння оперативно-службової роботи ОВС, істотного покращення їх здатності до 
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профілактики та протидії криміналітету. Відповідно до свого призначення 

інтегрована інформаційно-пошукова система ОВС мала вирішувати певні завдання: 

–забезпечити процеси автоматизованого обліку інформації, що надходить з 

підрозділів ОВС, оброблення інформаційних запитів, відбір і пошук потрібної 

інформації; 

–виконувати інформаційно-пошукові заходи, проводити аналітичні 

дослідження; 

–здійснювати рух інформації між інтегрованими банками даних інформаційно-

пошукових систем певного рівня та забезпечувати постійний взаємозв’язок, 

уніфікацію технологічних правил обробки документів, реєстрацію, збирання, 

обробку та накопичення інформації, що надходить до всіх банків даних; 

– налагодити постійне оновлення, формування та адміністрування банків 

даних пошуково-інформаційних систем з метою забезпечення оперативного 

доступу, достовірності та зберігання інформаційних ресурсів; 

– організувати стандартизацію технологічних процесів оброблення інформації 

щодо встановлення стандартних маршрутних технологічних схем їх реалізації; 

– сприяти надійному зберіганню інформації у максимально зручній їх 

систематизації; 

– забезпечити комплексний захист інформації та розгалуження доступу до 

інформації, що збережена в інформаційно-пошукових системах; 

– налагодити автоматизацію збору даних щодо результатів здійснення 

технологічних процесів для інформаційного обліку в процесі створення 

статистичних й аналітичних довідок (звітів); 

– удосконалити інформаційне забезпечення адміністративного 

функціонування шляхом підготовки аналітично-довідкових матеріалів; 

– здійснювати наскрізний контроль за своєчасністю і вичерпністю подання 

первинної інформаційно-пошукової й облікової документації, проводити аналіз їх 

сумісності, повноти та об’єктивності.  

На виконання вимог наказу МВС України № 210 від 28 травня 2010 р., мета 

якого покращення інформаційної політики МВС та її якісної дії, зміцнення взаємодії 
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зі ЗМІ та об’єднаннями громадськості, об’єктивне інформування мешканців про 

роботу ОВС, розпочалось утворення інформаційних рад при УМВС в усіх регіонах 

України. Їх провідними функціями були визначені: 

– аналіз та оцінка інформаційного забезпечення діяльності ОВС МВС; 

–підготовка рекомендацій керівництву для удосконалення взаємодії 

структурних елементів МВС зі ЗМІ; 

–надання пропозицій з удосконалення забезпечення інформаційного 

функціонування ОВС; 

– проведення моніторингу районних та міських видань на предмет висвітлення 

діяльності міськрайвідділів [446]. 

Сворення інформаційної служби було завершено в квітні 2011 р. Основні 

завдання Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС були 

визначені у реалізації державної політики та важливими напрямками формування 

модернізованої інформаційної інфраструктури України; організації і здійсненні 

інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової роботи 

структурних одиниць головного апарату МВС, ГУМВС, УМВС; аналізі стану 

злочинності та підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів для прийняття 

адміністративних рішень апаратом МВС; систематизації збору, актуалізації та 

накопичення інформаційних обліків, які утворилися в ході функціонування ОВС, 

формуванні централізованих інформаційних ресурсів; утворенні умов для 

захищеності інформації в інформаційних, телекомунікаційно-інформаційних і 

телекомунікаційних системах; наданні інформаційних послуг юридичним і 

фізичним особам у рамках нормативно-правових і інших законодавчих актів, які 

координують дану роботу [414]. 

Сворення галузевих та загальновідомчих інформаційних структур, які склали 

базу системи інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС, мали реалізовуватися 

згідно з такими принципами: функціональне гарантування законодавчої бази; 

достовірності даних; доцільності експлуатації та запровадження; розвитку та 

нарощування. Головна мета організаційного механізму інформаційно-аналітичного 

забезпечння полягала в тому, щоб на основі зібраних первинних даних отримати 
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зведену, завершальну інформацію, що мала складати базу для підготовки 

адміністративних рішень у структурі ОВС [31,с.35].  

Узагальненим алгоритм інформаційно-аналітичного забезпечення, на думку 

О. Валевського, слід поділити на декілька етапів.  

1 етап – збір первинної інформації. Основним важливим кроком є встановлення 

мети та об'єкта обстановки, що дає можливість розпочати формування первинного 

інформаційного масиву. Згідно з метою аналізу вибираються певні джерела 

інформації.  

2 етап – акумуляція реальної інформації з теми аналізу. Даний етап охоплює 

збір оцінок і фактів за темою аналітичного опрацьовування. Інформаційний масив 

має відповідати вимогам надійності та вірогідності, що є важливою умовою 

адекватності кінцевих результатів.  

3 етап – аналітична інтерпретація зібраної інформації. На даному етапі 

реалізується класифікація первинної інформації та, відповідно до мети аналізу, 

інтерпретація й оцінка отриманих даних. Висновки даного етапу інформаційно-

аналітичної діяльності стають джерелом для опрцювання підсумкових аналітичних 

документів і рекомендацій [65,c.15]. 

Інформаційно-аналітична діяльність є необхідною частиною адміністративної 

діяльності на всіх функціональних рівнях ОВС. Така діяльність в ОВС має 

реалізуватися усіма структурними одиницями всіх рівнів, їх галузевими службами, 

працівниками даних служб у рамках їх повноважень (функціональних обов’язків) з 

метою ефективної реалізації поставлених завдань. Вимоги до організації аналітичної 

роботи певного рівня ОВС різні, і різні їх можливості. Це стосується боротьби зі 

криміналітетом. Hе знаючи фактичного стану справ на місцях, неможливо запобігти 

негативним тенденціям, оперативно керувати засобами та силами, вчасно надавати 

органам підпорядковуння та підрозділам потрібну допомогу, впливати на їх 

діяльність та результати роботи. Слід візначити, що впродовж 2008 – 2012 років 

характеризувалася стала тенденція до зростання злочинності у місцях громадського 

користування (у 2008 році – 59 тис., у 2012 році – 94,7 тис.). Особливу тривогу 

викликало зростання чисельності тяжких та особливо тяжких злочинів на 16,3%, 
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навмисних убивств – на 42,5, незаконних заволодінь автотранспортом – на 89, 

крадіжок – на 126,8, хуліганств – на 11,4 %. Кількість злочинів, вчинених на 

площах, вулицях, у скверах і парках, зросла на 46,8 %. Протягом вищезазначених 

років більш аніж на третину зросла чисельність злочинів, які вчинені з 

використанням зброї, а саме – на 35,8 %, навмисних убивств – на 39,3 %, тяжких 

тілесних ушкоджень – близько 89% [515]. 

Все це потребувало фахового рівня організаційно-аналітичної роботи, 

сутністю якої мали стати аналіз і накопичення інформації щодо оперативної 

ситуації, що склалася на території, яка обслуговується, для прийняття 

адміністративних рішень, розроблення планів роботи, комплексного використання 

та розстановки засобів і сил, організація координації підрозділів і служб ОВС у 

боротьбі зі злочинами, впровадження в практику розкриття злочинів передових 

методів і форм діяльності, новітніх технічних засобів, наукових характеристик.  

Слід зазначити, що для оперативних підрозділів ОВС повноцінна інформація, 

отримана у формі аналізу, є важливою умовою їх ефективної роботи в боротьбі зі 

злочинами [182]. Тому підвищення ефективності та удосконалення роботи 

експертної служби щодо розкриття та розслідування даних злочинів, максимальне 

задоволення для ОВС потребує розроблення за допомогою інформаційно-

аналітичної системи бездоганної науково аргументованої доказової бази при 

здійсненні оперативно-розшукових заходів.  

Важливе значення має поетапне підключення й автоматизація системи 

кримінального обліку експертної служби до видозміненної інформаційно-пошукової 

системи ОВС. Для реалізації зовнішнього контролю (спостереження) інформаційно-

аналітична система має підготувати обґрунтовані рекомендації щодо потреб у 

засобах технічного спорядження (відеореєстратори, відеокамери), включаючи 

прилади негайного виклику, згідно з якими забезпечується відеоспостереження у 

місцях, які вимагають стабільного нагляду, або інформація передається певним 

підрозділам ОВС з метою швидкого реагування. 

Для вдосконалення організаційного механізму інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності ОВС з проблем протидії злочинності та іншим 
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правопорушенням, наказом МВС України № 460 від 16 травня 2013 р. “Про 

затвердження Змін до наказу МВС України від 12 жовтня 2009 року № 436”.  [375] 

було визначено завдання уважно й оперативно використовувати інформацію, 

отриману від громадян і посадових осіб, про вчинені кримінальні правові 

порушення при проведенні (гласних) розшукових дій. Важливе значення під час 

реалізації оперативно-розшукових заходів має застосування інформаційно-

аналітичних систем різних відомств та управлінь ОВС. Як слушно зазначають А. 

Галючек та В. Журавльов, застосування зовнішніх (відносно системи ОВС) 

інформаційних масивів дозволяє вчасно реалізувати перехресний багатофакторний 

аналіз службової й оперативної інформації, що гарантує своєвчасне виявлення всіх 

зв’язків між різними фактами [91]. 

Щодо діяльності поліції громадської безпеки, то тут головним є пошук 

важливої інформації, чітке встановлення її меж і документування з метою прийняття 

певних рішень чи вживання певних заходів. У даній сфері значення інформаційно-

аналітичного забезпечення полягає в тому, що всі дії, направлені на реалізацію 

поліцією своїх функцій щодо громадської безпеки, повинні обгрунтовуватися 

неупередженими системними даними про фактичні події. Тобто ця інформаційна 

система, де перетинається та зберігається різна за цінністю інформація, може бути 

використана підрозділами поліції громадської безпеки у своїй роботі [24]. 

Зазначимо, що, починаючи з 1993 року, в державтоінспекціях різних областей 

України була розгорнута активна цілеспрямована робота з впровадження та 

створення однієї автоматизованої інформаційно-пошукової системи, що мала б 

підвищити інформаційну забезпеченість, а, отже, й покращити роботу відділів ДАІ; 

зменшити частину ручної роботи працівників; зменшити час та підняти культуру 

сервісу громадян. Саме відтоді розпочався відлік існування регіональної служби 

інформаційного забезпечення ДАІ. У 2013 р. під її опікою знаходились десятки 

різних інформаційних автоматизованих систем, сотні автоматизованих робочих 

місць на основі новітньої обчислювально-електронної техніки, продовжувалося 

розроблення та запровадження пошуково-інформаційних систем сучасного рівня з 

застосовуванням передового програмного забезпечення [216].  
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Для організації та здійснення комплексних інспектувань, контрольних і 

цільових перевірок службової роботи ОВС наказом МВС України № 808 від 21 

серпня 2013 р. була затверджена інструкція “Інструкція про порядок організації та 

проведення комплексних інспектувань, цільових та контрольних перевірок 

службової діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України”, згідно з якою 

структурні одиниці аналітично-інформаційного забезпечення за 5 днів до початку 

здійснення контрольної перевірки або комплексного інспектування мають 

підготувати та надати у встановленому порядку до Головного штабу МВС України 

(штабів УМВС, ГУМВС) статистичні дані щодо криміногенної ситуації в регіоні у 

розрізі міського, районного, лінійного органів (контрольної перевірки –за 1 рік та 

комплексного інспектування – за 5 років) [487]. 

Багаторічний досвід практичного запровадження організаційного механізму 

функціонування інформаційно-аналітичних систем позволяє встановити їх головні 

прогалини: дублювання збирання та багатократна переробка одних і тих же даних 

різними структурними службами та на різних рівнях; непогодженість у формуванні 

та запровадженні інформаційних банків даних; слабий інформаційний взаємозв’язок 

між реєстраційно-обліковими, оперативно-розшуковими та довідковими фондами 

різних служб; недосконалість і чисельність первісних облікових документів; 

недостатня вірогідність і повнота даних; відсутність належної та реальної  

інформаційної взаємодії між зацікавленими департаментами, органами й 

установами; досвід будь-якого укривання злочинів від статистичної державної 

звітності (неаргументовані відмови у відкритті кримінальних справ та призупиненні, 

перекваліфікування злочину з тяжкого на менш тяжкий, нефіксування повідомлень 

щодо злочинів та ін.), що спричинює викривлення фактичного стану справ; невчасне 

надходження до осіб службово-оперативної інформації через недосконалу 

технологію подання інформації в банки даних і невикористання нових засобів 

зв’язку та комп’ютерної техніки; недосконале організаційно-кадрове забезпечення 

інформаційних відділів МВС, УМВС у регіонах та в структурних службах; застарілі 

технічні комплекси МВС, УМВС України в регіонах, більша частина яких давно 

вичерпала свої ресурси; неврегульованість і недосконалість законодавчої бази 
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інформаційних банків даних; недоцільне використання певного фінансування на 

розвиток і підтримку інформаційних систем [428,с.255]. 

Причини такої ситуації полягають в тому, що, з одного боку, існують недоліки 

у постановчих розробках систем, а з іншого – є реальна відірваність певних 

споживачів інформації (практичних співробітників ОВС) від банків даних, 

неможливість чи незручність прямого доступу до інформації, і тому – їх 

незацікавленість у підтриманні інформаційних підсистем у належному стані.  

Проблемним залишається також питання реалізації організаційного механізму 

щодо планування. Низький рівень діяльності ОВС, зазвичай, обумовлюється 

прорахунками в організаційній діяльності та її найважливішій функції – плануванні. 

Чимало дій, що плануються, не вбачають новизни, не мають конкретних шляхів, 

засобів і форм покращення боротьби зі злочинами, не гарантують якісного 

управління існуючими засобами та силами.  

План має складатися на базі отриманих інформаційно-аналітичних документів 

та аналізу криміногенного стану в регіоні. Ефективний план можна підготувати 

лише на основі конкретних документів, адже він має бути основою інформації, а 

стан його реалізації – показником колективного рівня діяльності міліції [246,с.77]. 

Oсобливо життєво важливим для забезпечення ОВС України безпеки держави 

є організаційний механізм постійного моніторингу для здійснення прогнозування, 

виявлення та оцінки реальних загроз для громадян і суспільства. Він вимагає 

глибинного аналізу різної інформації для захисту від небезпек, обґрунтування 

можливостей щодо шляхів, способів і засобів їх нейтралізації. Правильно 

організований моніторинг й оцінка обстановки з використанням інформаційних 

моделей, ситуацій, прогнозування їх імовірного виникнення та розвитку потребує 

вдосконалення процесу переробки інформації, підвищення пропускної здатності 

існуючих інформаційних систем. На нашу думку, він є важливим і доступним 

внутрішнім резервом для підвищення якості боротьби з криміналітетом. 

Суттєве зростання об'ємів інформації, що прибуває та обробляється в ОВС, 

вивело на передній план проблеми підвищення якості функціонування всіх служб з 

урахуванням застосування сучасних інформаційних технологій, нових зразків 
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комп’ютерної техніки. В організації системи інформації в ОВС потрібно зважати на 

всі вимоги, здійснення яких буде забезпечувати її якість. Адже інформація має бути, 

по-перше, достатньою; по-друге, необхідною; по-третє, надійною; по-четверте, 

сучасною; по-п’яте, мінімальною; по-шосте, вірогідною; по-сьоме, систематичною; 

по-восьме, оперативною; по-дев’яте – такою, що використовуватиметься для 

обробки машинами, тобто мінімально формалізована і з максимально уніфікованими 

носіями інформації [215]. 

Головними завданнями підвищення ефективності організаційного механізму 

функціонування струтури інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС є: 

– збирання, оброблення та узагальнення оперативно-розшукової, оперативної, 

аналітичної, оперативно-довідкової, контрольної та статистичної інформації для 

оцінювання стану та прийняття обґрунтованих найкращих рішень на усіх рівнях 

функціонування ОВС; 

– гарантування можливого оперативного отримання інформації у 

систематизованому, повному та зручному для використування працівниками та 

відділами ОВС вигляді для розслідування, розкриття, розшуку злочинців і 

попередження злочинів; 

– гарантування захищеності інформації; 

– забезпечення ефективної та динамічної інформаційної взаємодії всіх 

структурних підрозділів ОВС України, інших силових органів та державних 

установ. 

Реалізація поставленого завдання засобами сучасного інформаційного 

забезпечення можлива за умов виконання таких вимог: 

- розроблення комплексу організаційних, правових, технічних і технологічних 

заходів, методів і засобів, які забезпечують інформаційні зв'язки її елементів 

(об'єктів і суб'єктів) у процесі управління та функціонування системи ОВС; 

– утворення інформаційних багатоцільових підсистем функціонування ОВС; 

– запровадження єдиної політики інформаційного забезпечення; 

- централізація банків даних та їх інтеграція інформації на всі рівні; 

– систематизації й інтеграції інформаційних обліків ОВС на усіх рівнях; 
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– вдосконалення організаційно-кадрового забезпечення інформаційних відділів; 

– забезпечення інформаційних підрозділів потужною сучасною комп’ютерною 

технікою; 

– укладення домовленостей для якісної діяльності інформаційних обліків, 

гарантування їх достовірності, повноти, безпеки й актуальності; 

- налагодження міжнародної співпраці обміну інформації щодо злочинності; 

- гарантування захист інформації. 

Згідно з Концепцією Державної цільової правоохоронної програми 

встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю 

(спостереження) та швидкого реагування на період до 2016 року, схвалено 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2013 р. № 51-р. [515], 

важливе завдання для удосконалення діяльності інформаційно-аналітичних систем 

ОВС було визначено шляхом їх забезпечення матеріально-технічними засобами із 

зібрання, опрацювання та захищеності інформації, що утворюють на засадах 

головних управлінь, чергових частин МВС України, управлінь МВС України в 

областях, м. Києві та на залізницях; придбання матеріально-технічних засобів щодо 

забезпечення готовності підрозділів ОВС швидкого реагування; гарантування 

захищеності інформації в інформаційно-аналітичних системах завдяки 

запровадженню комплексних систем захисту інформації, що підтверджують 

відповідність. 

Реалізація Програми даватиме можливість підсилити рівень контролю за станом 

правопорядку в місцях громадського користування на 30 % без притягнення 

додаткових сил ОВС; знизити чисельність правових порушень, які здійснюються в 

місцях громадського користування, на 15 %; покращити якість реагувань на 

правопорушення та інших дій із забезпеченням правопорядку на 10 %. 

Використання комп’ютерних технологій та інформаційних систем у сфері 

правопорядку потребує: удосконалення методів і форм управління системами 

інформаційного забезпечення, подальшої інтеграції та централізації комп’ютерних 

баз даних, запровадження сучасних комп’ютерних інформаційних технологій щодо 

зведення обліків кримінології, розвитку та широкої реалізації якісних та потужних 
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комп’ютерних мереж, використання спецзасобів безпеки та захисту інформації, 

організації якісного обміну кримінологічною інформацією на рівні держав [77].  

Подальше зростання інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС України 

визначає необхідність мати показники оцінки ефективності засобів інформаційного 

забезпечення, запровадження сучасної моделі формування прогностичної інформації 

для вирішення завдань управління, що в цілому буде сприяти вдосконаленню 

діяльності підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення. Результатами 

інформаційно-аналітичної діяльності ОВС повинні бути обґрунтована інформація 

про об’єктивність і доцільність проведеного аналізу; аргументація цілі, яка 

ставилась перед відпрацюванням,чи була досягнута; зрозуміла та чітка інформація 

щодо аналізованих фактів і явищ; при потребі та можливості – схеми та графіки, 

діаграми. 

Зазначимо, що чим масштабніше та складніше завдання постає перед ОВС, 

тим, відповідно, вищими мають бути критерії оцінювання щодо захисту інформації, 

якою користуються в інформаційно-аналітичному центрі. Захист інформації має 

розглядатися як вчинок, що направлений на неможливий виток інформації з 

обмеженим доступом (становить таємницю), а також щодо запобігання 

різноманітним небажаним і несанкціонованим навмисним діям щодо інформації та 

носіїв, тобто функція захисту інформації [515]. 

Результатом важливості оперативної інформації, що опрацьовується в 

інтегрованій інформаційно-аналітичній системі оперативного інформування МВС 

України, є необхідність вирішення проблем щодо її захисту від загроз порушення 

доступності, конфіденційності та цілісності, а також захисту ресурсів з її обробки 

[305]. Для вирішення зазначених проблем важливо побудувати комплексну систему 

захисту інформації, що б дозволила протидіяти або ускладнити можливість 

здійснення загроз для оперативної інформації та зменшити втрати у разі їх 

виникнення, локалізувати та ліквідувати її наслідки.  

У зв’язку з запровадженням у практичну роботу ОВС Інтегрованої 

інформаційно-пошукової системи ОВС України особливої актуальності набуває 

підготовка співробітників ОВС, насамперед оперативних та інформаційно-
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аналітичних підрозділів [607,с.190, 644]. Посилене впровадження сучасних 

інформаційних технологій у роботу ОВС України вимагає від працівників володіння 

певними знаннями та практикою в роботі з сучасною технікою, адже в сучасних 

умовах надшвидкого технічного розвитку у майбутньому користувачем 

інформресурсів має бути кожен співробітник ОВС України.  

Результати проведеного у 2014 р. анонімного опитування керівництвом МВС 

практичних працівників і керівників підрозділів засвідчили недостатній рівень 

підготовки працівників ОВС, передусім оперативних відділів, для роботи з 

інформаційними комп’ютерними системами. Зокрема, 70 % опитаних ознайомлені з 

можливостями сучасних автоматизованих інформаційно-пошукових систем, що 

застосовують в оперативно-розшуковій роботі ОВС, із інструкцій і наказів МВС 

України, 35 % – з відомчих документів (методичних рекомендацій, оглядів та ін.), 

24 % – зі спецлітератури. Тільки 19 % респондентів у системі підвищення 

кваліфікації отримали потрібні знання, 18 % – на нарадах і конференціях [365]. Тому 

назріла потреба внесення відповідних змін до навчальних планів підготовки та 

підвищення кваліфікації співробітниками практичних підрозділів. 

Важливого значення набуває вироблення у службовців ОВС навичок роботи з 

інформацією. Близько 80 % керівників оперативних відділів ОВС самі визнають 

брак знань щодо методики аналізу [622,c.468]. На жаль, підготовка фахівців зі 

спеціальності “правознавство” передбачає підготовку лише на рівні користувача у 

сфері інформаційних технологій, чого недостатньо для ефективної діяльності в 

сфері інформаційного забезпечення правоохоронних органів, так само як і основ 

юридичних знань у фахівців з технічною освітою. Спроби ж поєднати під час 

здобуття вищої освіти всіх необхідних вмінь, навичок та знань з різних причин ще 

не завершилися однозначно позитивним результатом [227,c.379]. Тому вказана 

проблема ще очікує свого вирішення.  

Фундаментальні проблеми, які потрібно вирішувати при зміні кадрово-

організаційного забезпечення інформаційних підрозділів, – це брак відповідних 

структурних одиниць у міських, районних і лінійних органах, відсутність єдиного 
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підходу до їх утворення в місцевих службах, потреба створення нових відділів для 

обробки спецінформації [322,с.108]. 

На нашу думку, необхідно впровадити комплексну дистанційну систему 

цільової безперервної підготовки користувачів-спеціалістів обчислювальних систем 

ОВС, що гарантуватиме сучасний рівень їх професіональної перепідготовки та 

підготовки з врахуванням властивостей операційної системи та відповідного 

програмного забезпечення кожного підрозділу поліції. Суттєво допомогти у 

вирішенні кадрової проблеми для інформаційно-аналітичних підрозділів ОВС 

України може запозичення досвіду правоохоронних органів іноземних країн, який 

включає, насамперед, формулювання основних вимог до професійної підготовки 

спеціалістів з інформаційного забезпечення [180]. Він передбачає, що майбутні 

фахівці мають отримувати єдине уявлення щодо складу інформаційних підсистем, їх 

прикладного застосування, технології збирання, зберігання, обробки та 

використання інформації. Обов’язковим для них під час навчання є набуття навичок 

практичної діяльності з інформаційними підсистемами. 

Вирішальне значення для якісної інформаційної підтримки функціонування 

ОВС має вдосконалення існуючої законодавчої бази. За роки незалежності 

законодавче забезпечення інформатизації ОВС змушене було розвиватися в нових 

для України рамках демократії та гласності, та, крім цього, в умовах стрімкого 

запровадження новітніх технологій [422]. Разом з цим, деякі сфери інформатизації 

ОВС залишаються не до кінця врегульованими. А невідповідність наявних 

інструкцій і наказів, які впорядковують інформаційне забезпечення, брак основних 

єдиних положень, їх розбіжність з новим законодавством України веде до зниження 

рівня інформаційного забезпечення.  

Вирішення питань організаційно-правових основ оновлення інформаційно-

аналітичних систем ОВС викликає потребу модернізувати існуючу законодавчу 

базу. Це спричинено насамперед підняттям якісного рівня та зменшенням 

технологічного циклу процесу підготовки проектів законодавчих актів, їх аналізу, 

проведення експертизи, обґрунтування з черговим розглядом у певних відділах 

ОВС, а також інших державних органах. 



345 

Важливим завданням реформування інформаційного законодавства має бути не 

штучне об’єднання чинних законодавчих актів, а упорядкування норм через 

погоджені методи відповідних сфер адміністративного, конституційного, 

цивільного, кримінального та трудового права [86,с.103]. 

Відповідно до виду одержаної інформації визначається організаційний 

механізм як формування організаційно-правових джерел інформаційного 

забезпечення ОВС України: 

– розшук і використання інформації, що належать недержавним юридичним 

особам; 

– отримання та використання інформресурсів інших державних органів, у тому 

числі і правоохоронних; 

– отримання інформації від громадськості та її використання; 

– отримання інформації з інформаційних баз даних загального користування; 

– використання особистих інформресурсів органу правопорядку.  

Необхідно відзначити, що сучасному суспільству притаманні якісно нові 

тенденції розвитку в інформаційній галузі, дуже стрімко формуються глобальні 

інформаційні простори та глобальні інформаційні протиборства, розробляються та 

використовуються сучасні комунікаційно-інформаційні технології, виникають 

принципово нові суспільні відносини з різноманітними напрямками інформаційної 

роботи, зокрема у правоохоронній сфері, що потребує їх належного правового 

забезпечення. З цією метою ВРУ 3 липня 2014 р. № 1565-VII ухвалила рекомендації 

парламентських слухань про “Законодавче забезпечення розвитку інформаційного 

суспільства в Україні” [542], у яких запропоновано внести зміни до ЗУ “Про засади 

внутрішньої і зовнішньої політики”, що будуть спрямовуватися на піднесення 

інформаційного суспільства; розроблення оновленої концепції державної 

інформполітики України; визначення пріоритетності напрямів функціонування 

виконавчих органів влади щодо питань їх інформаційного функціонування в умовах 

інформаційної глобалізації та євроінтеграції України, “інформаційної “війни”; на 

законодавчому рівні встановити основи державної політики для гарантування 

інформаційної безпеки України як конституційної основи конкретних функцій 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2411-17
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держави; прискорити процес імплементації засад законодавчих актів ЄС в 

інформаційне законодавство України. Відповідно, перед МВС України постало 

завдання удосконалити існуючу законодавчу базу та вжити організаційно-технічних 

заходів, необхідних для використання та фіксування у кримінальному та цивільному 

процесі даних, матеріалів і відомостей, також і доказових, які були одержані завдяки 

засобам інформаційно-комунікативних технологій. 

Організаційний механізм нормативно-правового регулювання аналітично-

інформаційного забезпечення управління структурою ОВС повинен забезпечити 

домовленості для вільного отримання працівниками інформаційно-аналітичних 

відділів поліції інформацію, яка потрібна для здійснення аналітичних досліджень, 

спрямованих на формування якісних управлінських рішень та встановлення методів 

і проблем перешкоджання правовим порушенням; ефективної дії інформаційного 

обліку, забезпечення їх наповненості, актуальності, вірогідності, системності та 

комплексності; створення багатофункціональних інформаційно-аналітичних 

підсистем для забезпечення керування відділами ОВС; запровадження нових 

методів у теперішнє інформаційно-аналітичне забезпечення управління у відділах 

ОВС. 

Для створення належних умов інформаційно-аналітичного забезпечення 

функціонування ОВС України необхідно розробити і прийняти інструкції з 

документаційного забезпечення інформаційно-аналітичних відділів, порядку 

переліків та класифікаторів їх управлінської документації. Співробітникам цих 

підрозділів необхідно надати чітке правове унормування вимог щодо отримання 

повної і необхідної інформації для здійснення аналітичних досліджень, 

налагодження якісної дії інформаційних обліків, забезпечення їх вірогідності й 

актуальності, системності та комплексності; запровадження зарубіжного досвіду 

сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення управління роботою. Для 

правильної організації інформаційно-аналітичної роботи в ОВС необхідно 

встановити та закріпити законодавчо реєстр аналітичних документів, які надаються 

різним підрозділам, з вказівкою їх характеру, цільового призначення, виду, періоду 

підготовки та осіб, які відповідають за їхнє складання. 
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Нормативно-правове регулювання інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності ОВС має передбачати створення передумов для комплексного вирішення 

завдань, що стоять перед ОВС, подання суб’єктами управління ОВС обґрунтованої 

та наукової інформації щодо якісного здійснення управлінських функцій. 

З метою вдосконалення законодавчого врегулювання інформаційного 

забезпечення ОВС необхідно систематизувати відомчі законодавчі акти, звести їх до 

єдиного нормативно-правового документа, який має забезпечувати комплексне 

вирішення завдань, пов’язаних з інформаційно-правовим забезпеченням діяльності 

ОВС, і сприяти конкретизації норм і положень щодо порядку збору, накопичення та 

обробки інформації, підвищенню відповідальності керівників ОВС за організацію 

цієї роботи. 

Важливе значення для ефективного функціонування та збільшення 

інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС України має використання 

зарубіжного досвіду у цій сфері. Вивчаючи досвід спеціального поліцейського 

функціонування, необхідно виокремлювати найбільш сучасні й ефективні засоби 

забезпечення інформацією, які також можуть використовуватися підрозділами ОВС 

у організованій діяльності під час виконання службово-бойових завдань. Особливої 

уваги заслуговує практика Північної Ірландії та Сполученого Королівства Великої 

Британії в розробленні та запровадженні моделі корпоративної об’єднаної 

інформації даних для потреб поліції [388,c.168]. Значення цього досвіду, на думку 

М. Смирнова, полягає у якісному зібранні, оцінці, аналізі й опрацюванні інформації 

про злочинців; вчасному наданні інформації відповідним поліцейським органам для 

швидкого притягнення кримінальних елементів до відповідальності; координуванні 

роботи поліцейських служб, пов’язаних з отриманням інформації [618, с.107]. 

Оперативні відділи поліції Канади одержують оперативну інформацію від 

служб, що збирають відомості про організовану злочинність [44, с.439]. До їх складу 

входять місцеві та центральні бюро, що здійснюють збір, аналіз і поширення 

інформації. Центральні бюро здійснюють свою діяльність у національному 

масштабі, а місцеві – в рамках провінцій і між провінціями.  
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Заслуговують на увагу важливі завдання, які мають виконуватися за 

допомогою інформаційно-аналітичних систем у Німеччині [214]. Вони формуються 

таким чином: реєстрування й опрацювання оперативних даних, що надходять до 

структурних підрозділів управління у вигляді письмових зведень, поліцейських 

протоколів, радіоповідомлень і телетайпограм; отримання, реєстрування й 

опрацювання повідомлень щодо правопорушень і злочинів, розслідування яких є у 

повноваженні поліцейського управління; передача в земельний карний розшук 

оперативних повідомлень щодо кримінальних злочинів; реєстрація та передача у 

належне головне управління поліції повідомлень щодо оформлень посвідчень водіїв 

та дорожньо-транспортні пригоди для подальшого їх опрацювання на ЕОМ; ведення 

інформаційного пошуку згідно з запитами співробітників управлінь.  

На жаль, залишається недосяжною мрією створення єдиної для всіх органів 

внутрішніх справ  інформаційно-телекомунікаційної системи [227,c.379]. Однак 

умови сьогодення, у тому числі й необхідність скорочення бюджетних витрат в 

умовах фінансово-економічної кризи, потребують усунення дублювання функцій 

ОВС, у тому числі і в інформаційній сфері. 

Необхідно зазначити, що головні завдання інформаційного забезпечення ОВС 

мають бути досягнуті відповідно до: запровадження єдиної політики 

інформаційного забезпечення; створення багатофункціональних інформаційних 

підсистем роботи органів правопорядку; вдосконалення організаційно-кадрового 

забезпечення інформаційних відділів та їх оснащення новою потужною 

комп’ютерною технікою з запровадженням сучасних інформаційних технологій. 

Для вирішення цих завдань необхідна також фінансова підтримка й удосконалена 

нормативна база, яка спроможна забезпечити регламентацію функціонування 

інформаційно-аналітичних структур ОВС. 

Досвід використання інформаційно-аналітичних систем у правоохоронній 

сфері показує, що важливими тенденціями їх подальшого розвитку має стати 

вдосконалення методів і форм управління структурами інформаційного 

забезпечення; інтеграція та централізація комп’ютерних баз даних; ефективний 

взаємообмін інформацією на рівні держав. 
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Пошук шляхів удосконалення організаційного механізму забезпечення 

функціонування інформаційно-комунікаційних технологій, що застосовуються в 

ОВС, має вестися в різних напрямках [423,c.585]. Зокрема, важливо здійснити 

уточнення: організаційних функцій, ступеня їх децентралізації та централізації; 

розподілу обов’язків і прав між підрозділами-виконавцями в апараті управління і на 

місцях; уникнення непотрібного дублювання і багатоступінчастості; раціоналізації 

системи підпорядкування та відповідальності за прийняті рішення. У теперішніх 

умовах всі вказані напрямки мають розвиватися не лише на джерелах теорії 

організації, але й на засадах досягнення інформатизації, зокрема комп’ютерної 

техніки та сучасних засобів зв’язку.  

Важливо запровадити одну систему документообігу із новими механізмами її 

захищеності, стандартними базами даних, порядком планування поточної робочої 

дії та дистанційного контролю за ефективністю роботи певних виконавців ОВС. У 

Зверненні колегії МВС України до особового складу ОВС та військовослужбовців 

внутрішніх військ від 7 лютого 2012 р. було визначено завдання максимально 

наблизити їх роботу до потреб громадськості, перейти до конкретних кроків у 

даному напрямку, в рамках своїх повноважень виключати всі перешкоди, що 

негативно впливають на добробут життя населення. Це вимагає значно підвищити 

ефективність інформаційно-аналітичних підрозділів ОВС шляхом узагальнення та 

впровадження в організовану роботу органів та підрозділів ГУМВСУ досягнень 

науки і передового досвіду з проблем діяльності ОВС, нових успішних методів і 

форм роботи.  

Для України необхідність удосконалення організаційного механізму 

інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС визначається тим, що воно є 

гарантією та засобом забезпечення ефективної боротьби зі злочинами, захисту прав і 

свобод особистості і в цілому національної безпеки країни. Сучасна стратегія 

розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС має полягати в 

оптимізуванні інформаційного забезпечення ОВС та певним правилам дієвості 

нових технологій. Це у майбутньому має допомогти подолати всі перепони в 



350 

інформаційному забезпеченні ОВС і покращити якість їх роботи у протидії 

криміналітету та гарантуванні внутрішньої безпеки держави. 

Таким чином, найкращі результати підвищення ефективності організаційного 

механізму вирішення завдань теперішнього інформаційно-аналітичного 

забезпечення ОВС мають бути досягнуті за рахунок запровадження єдиної політики 

інформаційного гарантування; утворення багатофункціональних інформаційних 

систем роботи даних органів; покращення організаційно-кадрового забезпечення 

інформаційно-аналітичних структур; систематизації й інтеграції інформаційних 

обліків на усіх рівнях ОВС; розбудови інформаційних мереж; створення умов для 

якісної дії інформаційних обліків, гарантування їх вірогідності, повноти; 

переоснащення інформаційно-аналітичних підрозділів потужною новою 

комп’ютерною технікою; запровадження досвіду новітніх інформаційних технологій 

правоохоронних органів зарубіжних країн. 

 

5.4. Удосконалення інституційного механізму державного управління в 

системі ОВС  

 

Питання взаємодії ОВС у правоохоронній сфері як важлива умова 

гарантування безпеки країни і суспільства у попередні роки викликає не тільки 

громадський, але і значний науковий інтерес. Зокрема, певну увагу цій проблемі 

було приділено у працях Б. Авер’янова, А. Аксенова, М. Ануфрієва, 

В. Барковського, І. Басецького, А. Бека, В. Болотової, О. Бандурки, 

В. Грохольського, О. Джафарової, В. Колпакова, Я. Кондратьєва, О. Литвака, 

В. Московця, О. Музичука, О Негодченка, Ю. Свєженцевої, О. Синявської, 

В. Соболєва, В. Томіна, Ю. Чистякової, О. Ярмиша та інших. Однак, як справедливо 

помічає О. Поволоцький, нині для гарантування внутрішньої безпеки потрібно не 

тільки на професійному рівні вміти виявляти злочини, а ще й співпрацювати з 

громадськістю, встановлювати партнерські відносини з органами місцевими 

самоврядування, державними, громадськими та, приватними організаціями, 

місцевими мешканцями та ЗМІ [439,с.405]. 
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Головним організуючим органом, який координує і спрямовує діяльність ОВС 

та інших органів виконавчої влади в сфері гарантування внутрішньої безпеки 

держави, є Кабінет Міністрів України. Він безпосередньо готує ряд конкретних 

заходів спрямованих на боротьбу зі злочинністю, попередження, профілактику та 

припинення злочинів та інших правопорушень, які безпосередньо посягають на 

громадську безпеку і громадський порядок [165]. Значна увага приділяється 

виявленню умов та причин, які сприяють вчиненню правопорушень, та їх усуненню; 

забезпеченню правопорядку та охороні громадської безпеки на місцевому рівні 

шляхом розроблення та проведення політичних, культурно-виховних, соціально-

економічних заходів, мета яких є поліпшення умов проживання мешканців в цілому. 

Зокрема, КМУ було прийнято розпорядження № 2154-р., від 1 грудня 2010 р.,  “Про 

затвердження програми заходів з проведення Національної кампанії “Стоп 

насильству!” на період до 2015 року” [493], котра, поміж інших планів, насамперед 

передбачала проведення заходів ОВC у взаємодії з іншими правоохоронними 

органами для гарантування громадської безпеки та громадського порядку громадян. 

Як свідчить практика, до однієї з найбільш важливих управлінських проблем, 

що гальмує ефективність діяльності ОВС України в сфері гарантування внутрішньої 

безпеки держави, належить слабкий і недосконалий інституційний механізм 

взаємодії ОВС з іншими правоохоронними органами й органами державного 

управління. Так вже склалося, що всі правоохоронні органи тривалий час 

здійснювали свою діяльність у закритому режимі. У своїй службовій діяльності 

будь-яке відомство працювало на свій розсуд, не запозичуючи позитивного досвіду 

у співробітників інших структур [686]. Отже, налагодження тісного співробітництва 

з усіма установами, обмін інформацією та навичками роботи є важливою умовою 

результативної роботи ОВС. 

Головне з управлінських функцій, що об'єднує й систематизує зусилля 

правоохоронних органів для успіху спільної мети у сфері гарантування внутрішньої 

безпеки країни, є координація правоохоронної діяльності [635,c.53]. Її характерною 

особливістю є те, що під час виконання процесу координації формуються конкретні 
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цілі, коригуються чи підтримуються зовнішні та внутрішні чинники впливу щодо 

гарантування внутрішньої безпеки узгодженими діями правоохоронних органів.  

Питання щодо зростання рівня злочинності, внутрішньої небезпеки потребує 

комплексного вирішення, спільної участі окремих інститутів та державних структур 

для забезпечення правопорядку, оборони держави і кожного громадянина. Органи 

внутрішніх справ повинні охороняти громадський порядок в умовах тісної взаємодії 

з органами СБУ, ЗСУ, Прокуратурою, Фіскальною службою, Державною 

пеніціарною службою, Національною гвардією, ДСНС, місцевими державними 

адміністраціями, органами місцевого самоврядування, ЗМІ та безпосередньо 

населенням. 

Принципи, на яких реалізується інституційний механізм взаємодії ОВС з 

іншими правоохоронними органами, мають базовий характер, відтворюють головні 

закони, які їх об’єднують, та забезпечують злагодженість і порядок у цьому процесі. 

Практика взаємодії ОВС з іншими правоохоронними органами свідчить, що вона 

здійснюється на двох рівнях: спільної організації (планування) співпраці керівників 

взаємодіючих сторін і безпосередньої реалізації (на рівні виконавців) 

[255,с.10;442,c.339]. 

З нагоди проголошення в 24серпня 1991 р., України суверенною державою 

було підписано ряд спільних наказів стосовно інституційного механізму взаємодії 

ОВС з іншими правоохоронними органами та органами державними влади у сфері 

національної безпеки країни. У найголовнішому аспекті проблеми щодо взаємодії 

ОВС з цими інституціями почали регламентуватися інструкцією “Про взаємодію 

правоохоронних органів та інших державних органів України у боротьбі із 

злочинністю” № 4348/4348/138/151/11-2-2870 від 10 серпня 1994 р.[477]. Інструкція 

обґрунтувала головні методи та напрями взаємодії у вирішенні проблем 

гарантування внутрішньої безпеки органами МВС України, СБУ, МОУ, МЮУ 

(раніше до них входили також Державний комітет у справах охорони державного 

кордону та Державний митний комітет). Головними напрямками взаємодії вказаних 

відомств Інструкція визначила: організацію реалізації державної політики у сфері 

боротьби зі злочинністю; розшук та затримання злочинців; забезпечення 
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громадського порядку та громадської безпеки; виявлення, припинення, розкриття та 

розслідування злочинів та їх профілактику.  

Головні напрямки та форми взаємодії у вирішенні проблем боротьби з 

оргзлочинністю, забезпеченні правопорядку визначив наказ МВС України “Про 

затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами 

внутрішніх справ України” № 456 від 24 вересня 2010 року [503], який наголоcив на 

необхідності спільної роботи усіх підрозділів ОВС. 

Необхідно вказати накази, що мають конкретне спрямування і особливо 

впливають на підвищення ефективності інституційного механізму взаємодії ОВС та 

іншими правоохоронними та органами державної влади, що стосуються лише 

окремих питань. Такими нормативними актами є накази МВС України: № 658 від 1 

вересня 1999 р. “Про взаємодію Міністерства внутрішніх справ України та 

Державної податкової адміністрації України стосовно розшуку осіб, які 

переховуються від слідства та суду”; № 943 від 26 серпня 2003 р. “Про взаємодію 

органів внутрішніх справ України та органів Державного пожежного нагляду МНС 

України в попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, пов’язаних із 

пожежами”; № 794 від 12 липня 2004 р. “Про затвердження Інструкції про порядок 

взаємодії підрозділів Державної служби охорони при МВС України з операторами 

телекомунікацій в організації централізованої охорони об’єктів”; № 607 від 25 

червня 2002 р.  “Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів 

внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при 

примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб)”; спільний 

наказ Міністерства внутрішніх справ України та Державної податкової адміністрації 

України № 647/303 від 19 червня 2003 р. “Порядок взаємодії Міністерства 

внутрішніх справ України та Державної податкової адміністрації України при 

перевірці достовірності ідентифікаційного номера фізичної особи, яка звернулася за 

оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон”; спільний наказ 

Міністерства внутрішніх справ України та Адміністрації Державної прикордонної 

служби України № 1426/267 від 25 листопада 2003 р., яким було затверджено 

“Інструкцію про порядок взаємодії між Міністерством внутрішніх справ України і 
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Адміністрацією Державної прикордонної служби України з питань приймання-

передавання та повернення дітей у країни постійного проживання”.  

Спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства 

юстиції України № 607/56/5 від 25 червня 2002 р. була також затверджена 

Інструкція про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів 

державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших 

органів (посадових осіб). Така взаємодія є об’єктивно зумовленою та суспільно 

корисною, оскільки без цього практично неможливо досягти реального виконання 

завдань, що поставлені перед Державною виконавчою службою України. Адже в 

ході своєї діяльності державні виконавці зустрічаються, насамперед, з боржниками, 

з боку яких майже завжди слід очікувати жорсткої антипатії, що в окремих випадках 

переростає у фізичну протидію тощо. Для такої взаємодії законодавець надає право 

державному виконавцю залучати до проведення виконавчих дій працівників ОВС 

[112]. 

Відповідно до вищезазначених законодавчих постанов, інституційний механізм 

взаємодії ОВС з іншими правоохоронними органами та органами державної влади 

повинен охоплювати такі складові: напрацювання завдань для всіх сторін; розподіл 

сил, розробка спільного плану дій сторін; визначення засобів і способів підтримки 

взаємовідносин між суб’єктами; здійснення інспектування діяльності сторін і оцінка 

роботи суб’єктів. 

Зазначимо, що методи і форми взаємодії та координації ОВС з іншими 

суб’єктами правоохоронної системи у сфері гарантування безпеки країни, прав і 

свобод громадян є неоднорідними. Слід виділити, насамперед, організаційно-

структурні та організаційно-функціональні форми. До перших належить Рада 

національної безпеки та оборони України, створені при ній міжвідомчі комісії, а 

також спільні міжвідомчі робочі групи та оперативні штаби. Прикладом у цьому 

плані є утворення відповідним Указом Президента України № 370/2008 від 

17.04.2008 р., [519] міжвідомчої робочої групи з проблем протидії корупції, 

головними учасниками якої постають представники прокуратури та ОВС. 
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До організаційно-функціональних форм можна віднести: проведення спільних 

оперативних нарад, семінарів, конференцій та колегій; спільне використання 

резервів підготовки персоналу; спільні виїзди в регіони (області, райони) для 

надання допомоги та обмін інформацією; створення сумісних слідчо-оперативних 

груп; запровадження й використання єдиних банків даних; розробка та реалізація 

спецоперацій; боротьба з оргзлочинністю. 

Аналіз інформативно-правової бази показує чималий потенціал 

інституційного механізму взаємодії між ОВС та СБУ, який варто використовувати 

для ефективної боротьби з терроризмом, – як важливої умови забезпечення 

національної безпеки країни. Один з фактів такої взаємодії – це створення єдиного 

банку даних про терористів, що дає змогу швидко вирішувати питання щодо 

профілактики даних осіб [646,с.225]. 

Прикладом ефективності інституційного механізму взаємодії ОВС з іншими 

правоохоронними  органами та органами державного влади є забезпечення 

проведення першого в державі величезного загальнодоступного спортивного заходу 

– Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Уперше в історії ОВС України було 

виконано передислокацію на досить тривалий час великої кількості правоохоронців. 

Для надання допомоги обласним управлінням міліції приймаючих міст під час Євро-

2012 з інших регіонів було відряджено 6,3 тис. співробітників (переважно 

працівники міліції особливого призначення, патрульної служби, Державної служби 

охорони та ДАІ). Крім того, залучались кінологи та фахівці-вибухотехніки ОВС, 

МНС та СБУ[350]. 

Під час проведення Євро-2012 охорона громадського порядку на стадіонах та 

територіях, які до них прилягають, виконувалася виключно відповідно до вимог 

Закону України  від 8 липня 2011 p. № 3673-VI “Про особливості забезпечення 

громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та 

проведенням футбольних матчів” [531]. Закон повністю відповідав міжнародним 

стандартам та вимогам УЄФА щодо гарантування правопорядку під час масових 

спортивних заходів. 
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Отож, вітчизняні та зарубіжні ЗМІ оцінили, що під час чемпіонату 

співробітники ОВС з усіма поставленими задачами успішо справилися, а тому 

потрібно зберегти добру практику результативної взаємодії міліції і громадян, узяти 

його за основу, поширити та користуватися в щоденній роботі для охорони 

громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, що, перш за все, 

означає гарантування у державі особистої безпеки громадянина. 

 Належною має бути взаємодія між ОВС та органами місцевого 

самоврядування, які персоніфікують так звану “публічну владу” на окремій 

території [436,с.510]. Слід зазначити, що сьогодні взаємодія ОВС і органів місцевого 

самоврядування є, по-перше, однією із важливих умов ефективності їх діяльності 

щодо захисту, свобод і законних прав громадянина на місцевому рівні; по-друге, 

сприяють удосконаленню і підвищенню ефективності взаємодії цих органів. Згідно з 

Указом Президента України “Положенні про Міністерство внутрішніх справ” від 6 

квітня 2011 р., № 383/2011 питання про взаємодію ОВС та органів місцевої 

виконавчої влади закріплене як одне із головних. 

Інституційний механізм взаємодії ОВС з органами місцевої самоврядування 

знайшов своє підтвердження в законодавчих актах щодо статусу суб’єктів 

правоохоронної системи, в указах Президента України від 15 грудня 2006 р. № 

1087/2006 “Про заходи щодо зміцнення правопорядку і посилення взаємодії 

місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів”, від 18 січня 2001 р. 

№ 20/2001 “Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, 

удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів виконавчої влади в їх 

розшуку”. Метою вищезазначених указів є підвищення якості механізму взаємодії 

органів місцевої влади і органів правопорядку щодо гарантування порядку на 

територіальному рівні та внутрішньої безпеки країни в цілому [312]. Це має велике 

значення для розроблення всенаціональних програм у сфері забезпечення 

громадської безпеки та правопорядку, законотворчих та відомчих нормативно-

правових дій, планування спільних заходів щодо гарантування громадського 

порядку та безпеки держави, здійснення нагляду та контролю за правоохоронною 

функцією у визначеній сфері тощо. 
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Складність реалізації інституційного механізму взаємодії ОВС з органами 

місцевої самоврядування полягає в тому, що взаємодіють не менше як два органи 

управління: з одного боку – це місцеві державні адміністрації та органи місцевого 

самоврядування (обласні, міські і районні ради, які очолюють відповідні голови), а з 

другого - правоохоронний орган, який очолює посадова особа в певному регіоні 

держави; для обміну інформацією між органами місцевого самоврядування  є 

відповідна мережа зв’язку і система передачі даних, яка має бути автоматизованою 

із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій; для ефективної роботи органів 

місцевого самоврядування не має систематизованих пунктів управління (зали 

кризових ситуацій або координаційних центрів управління); підпорядковані 

органами місцевого самоврядування  правоохоронні органи в процесі виконання 

завдань щодо припинення заворушень, переміщаються в межах регіону на відстані 

декількох сотень кілометрів; на складові системи взаємодії (органи, пункти, лінії і 

канали обміну інформацією взаємодії, сили) постійно впливають внутрішні та 

зовнішні чинники, які можуть порушити стійкість її функціонування в складних 

умовах [407,c.107]. 

У зв’язку з цим становище щодо взаємодії органів місцевого самоврядування 

та правоохоронних органів було визнано незадовільним. А тому КМУ поставив 

завдання: ухвалити заходи, які вдосконалюють інституційний механізм взаємодії 

ОВС та органів місцевого самоврядування з питань правопорядку і законності, 

запланувавши запровадити у роботу місцевих державних адміністрацій та органів 

правопорядку проведення загальних нарад і колегій з проблем боротьби з 

правопорушеннями та злочинністю; забезпечення постійною інформацією щодо 

процесів, які трапляються в суспільстві, та ситуації загального порядку і заходів, які 

вживаються для профілактики та нейтралізації негативних явищ у даній сфері; 

визначити систему інформування мешканців про порушення з боку правоохоронних 

органів законних прав і свобод громадян та про їх заходи реагування на такі 

правопорушення; вирішення проблем щодо профілактики злочинності та 

фінансування її програм [311]. 
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Інституційний механізм взаємодії ОВС та органів місцевого самоврядування у 

правоохоронній сфері має включати чотири основні функції: планування, 

організацію, управління, зв’язок для обміну інформацією. Важливе значення для 

координаційних дій місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування та ОВС у сфері забезпечення законності має чітке визначення їхніх 

прав та обов’язків, що повинні опиратись на єдині правила; будь-хто з учасників 

того чи іншого загального заходу діє у межах своєї фаховості самостійно.  

Під час виконання сумісних дій треба обов’язково узгоджувати: мету, завдання 

та об’єкти, щодо яких будуть здійснюватися заплановані заходи; сили і засоби будь-

якого правоохоронного органу; методи та форми їх дії; час; місце; тактика 

виконання визначеного заходу та її послідовність; контроль за результатами [447; 

448]. 

Основними напрямами забезпечення інституційного механізму взаємодії ОВС з 

органами місцевого самоврядування є: по-перше, обмін інформацією про ситуацію 

правопорядку та заходи щодо його охорони; по-друге, спільні заходи комплексних 

цільових програм та проведення окремих заходів (зокрема, щодо гарантування 

безпеки переміщення транспорту); по-третє, формування в структурі органів 

місцевого самоврядування і органів внутрішніх справ окремих елементів, які 

повинні відповідати за їх взаємодію у сфері забезпечення правопорядку на 

територіях, підлеглих місцевому самоврядуванню (комісій, відділів, органів) і т. д. 

Особливого значення набуває проектно-консультативна робота ОВС у 

створенні системних задумів стосовно профілактики злочинності та програм 

профілактики поодиноких видів правопорушень чи правопорушень окремих 

суб’єктів. Зокрема, у багатьох областях та містах активними учасниками підготовки 

заходів профілактики злочинності були штаби органів внутрішніх справ. Інші 

служби ОВС також активно працювали у цьому напрямку. Районні та міські ОВС 

беруть участь у підготовці комплексних заходів щодо профілактики правопорушень, 

у тому числі й адміністративних, а нерідко очолюють розробку таких заходів 

[17,с.68].  
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На жаль, соціально-економічні та політичні перетворення, які проводилися в 

країні, поки що не створили правових, організаційних та економічних умов для 

успішної реалізації органами місцевого самоврядування функцій у сфері охорони 

правопорядку на територіях, їм підпорядкованих. Це ж стосується створення 

муніципальної поліції, в результаті чого на найближчу перспективу проблеми 

боротьби зі злочинністю, забезпечення охорони громадської безпеки та 

правопорядку на цих територіях залишаються проблемними. Влітку 2014 р., на 

Всеукраїнській конференції щодо проблем життєдіяльності місцевої поліції, 

представниками органів місцевого самоврядування було запропоновано підготувати 

субвенцію бюджету на утримання нової поліції, але така пропозиція не була 

схвалена міністром МВС, тому остаточне рішення щодо створення місцевої поліції 

тоді не було прийняте [649]. 

Проте, попри усі труднощі, така думка заслуговує на виняткову увагу й 

потребує негайного нормативно-правового врегулювання та закріплення. Досвід 

багатьох країн ЄС засвідчує надзвичайно високу результативність “місцевого 

поліціювання”, ефективність взаємодії місцевих підрозділів поліції з органами 

місцевого самоврядування та підтверджує необхідність його використання в Україні 

[284]. 

Вважаємо, що створення оптимальної системи інституційного механізму  

взаємодії ОВС й органів місцевого самоврядування у питаннях їх спільної 

компетенції, з наступним її закріпленням у законодавстві, дозволить суттєво 

підвищити якість боротьби з оргзлочинністю і охорони правопорядку на територіях, 

підпорядкованих місцевим органам влади. 

Місцевим державним адміністраціям разом з директорами установ, організацій, 

підприємств слід звернути увагу на вирішення питань предметного заохочення 

більш ініціативних представників громадських формувань, а керівникам органів 

місцевого самоврядування разом з керівництвом ОВС потрібно впровадити 

систематичні заняття для представників громадських об’єднань з метою навчання їх 

новим методам і формам діяльності з охорони правопорядку і профілактики 

злочинів на підпорядкованій їм території. Разом з місцевими державними 
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адміністраціями ОВС важливо узагальнити діяльність виконання комплексних 

програм з профілактики правопорушень, прогнозів розвитку криміногенної ситуації 

на “місцях”, виявлення та розповсюдження позитивних навичок цієї діяльності та 

вживання заходів щодо усунення виявлених порушень. Cлід забезпечити найширшу 

участь працівників поліції в діяльності місцевих громад, практикувати виконання 

поліцією миротворчих, посередницьких функцій у вирішенні місцевих конфліктів.  

Важливо ініціювати створення у кожному місті, районі громадських комітетів 

під умовною назвою “Порятунок”, до яких залучити працівників органів місцевого 

самоврядування, поліції, системи освіти, ЗМІ, творчих спілок, авторитетних 

місцевих діячів, а також батьків та родичів дітей, які належать до “груп ризику”, для 

узгодження спільних дій з профілактики злочинності, усунення чинників, що 

негативно позначаються на криміногенній ситуації. Місцевим державним 

адміністраціям  як суб’єктам взаємодії мають бути підпорядковані певні сили і 

засоби, які при потребі можуть бути задіяні для припинення заворушень (масових 

заворушень або безладів) у регіоні держави за будь-яких обставин мирного або 

воєнного часу. 

Варто зауважити, що будь-які заходи, спрямовані на боротьбу з оргзлочинністю 

та гарантування внутрішньої безпеки країни, не приведуть до кардинального 

поліпшення ситуації доти, доки зусилля ОВС та інших правоохоронні органи не 

отримають широкої підтримки з боку мешканців. У МВС визнали, що виконання 

завдань у сфері охорони порядку тільки за рахунок кадрів та його технічного 

обладнання, без ініціативного сприяння з боку громадян є неможливим. Зокрема, 2 

лютого 2013 р., відбулась оперативна нарада з керівниками дільничних інспекторів 

міліції ГУМВС – УМВС України з питань службової практики та взаємодії з 

населенням, де було доручено тісніше співпрацювати з місцевими державними 

адміністраціями, особливо у питаннях залучення мешканців до охорони 

правопорядку, ефективно взаємодіяти з членами громадських об’єднань, та у 

залученні і оформленні громадських помічників дільничними інспекторами 

[569,c.97].  
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Саме від рівня взаємодії ОВС з мешканцями, від активної позиції громадян 

залежить ефективність гарантування внутрішньої безпеки суспільства і держави. 

Про важливість розвитку партнерства ОВС з громадянами говорять також автори 

колективного дослідження “Партнерство та співробітництво міліції з населенням: 

проблеми, стан, рекомендації’ [421]. Проблема залучення населення до 

правоохоронної діяльності сьогодні з огляду на процеси реформування системи 

МВС України, як ніколи, актуальна. Будь-яке, навіть зовсім незначне, збільшення 

чисельності поліції не дасть результату, якщо заходи щодо забезпечення 

правопорядку не будуть підтримані широким колом громадськості. 

Підвищення ефективності інституційного механізму взаємодії ОВС з 

громадянами є одним з найважливих завдань реформування ОВС України. Це 

спричинено тим, що, на жаль, на сучасному етапі функціонування ОВС України 

спостерігався недостатній рівень взаємодії міліції з громадянами та виникло ряд 

проблем, зокрема: 

– існував негативний стереотип серед мешканці щодо сприйняття 

співробітників міліції як карального воєнізованого органу і вважалося за краще 

уникати контактів з міліцією; 

– існувало протистояння інтересів широкого прошарку законослухняних 

мешканців та інтересів міліції, яка орієнтувалася, як і раніше, на охорону інтересів 

пануючої еліти, а не простих людей; 

– представники міліції не завжди мали готовність, необхідну підготовку до 

співпраці з мешканцями на принципах довіри та взаємодії [620,c.2]. 

Аналіз практики інституційного механізму взаємодії ОВС і громадськості 

свідчить про існування гострої проблеми: з одного боку, потреба у співпраці органів 

правопорядку і населения зростає, а з другого – рівень цієї співпраці неможно 

вважати адекватним до умов, що склалися в суспільстві. Зокрема, показники 

соціологічних досліджень громадської думки вказували на те, що лише 60 відсотків 

населення України були налаштовані на допомогу в роботі міліції [688,с.246]. 

Зважаючи на це, покращення взаємозв'язків ОВС і населення є центральною ланкою 

у реформуванні системи правопорядку, важливою умовою процесу побудови 
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довірливої, консолідуючої взаємодії суспільства та влади на сучасному етапі 

розвитку країни. 

З метою забезпечення громадської безпеки ОВС мають підтримувати 

громадський порядок у тісному взаємозв’язку з громадськими об’єднаннями та 

структурами місцевого самоврядування. На це був спрямований Указ Президента 

України від 16 червня 1999 р., № 650/99 “Про додаткові заходи щодо поліпшення 

діяльності органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони 

громадського порядку”. Рішенням колегії МВС України від 16 грудня 1999 р № 

8/км., була затверджена Програма розвитку партнерських відносин між міліцією та 

населенням на 2000 –  2005 рр. [507]. Ціллю зазначеної програми було визначено 

завдання досягти партнерських відносини між громадськістю та міліцією України 

для подолання антисоціальних явищ, усунення умов і причин здійснення суспільно 

негативних дій, профілактики правових порушень, гарантування певного захисту 

особистості, держави та суспільства від незаконних зазіхань.  

Для реалізації даної мети програмою передбачалось подальше удосконалення 

інституційного механізму взаємодії ОВС з громадськістю відповідно у таких 

напрямках:  

 – максимальне застосовування позитивних методів і форм  взаємодії 

мешканців і міліції для подолання негативних протизаконних явищ у суспільстві;  

– розроблення сучасної законодавчої бази для гарантування 

взаємовідносин «народ і міліція – партнери»;  

 – формування у громадян відчуття приналежності до правопорядку в країні;  

 – розроблення організаційно-правового механізму, який сприятиме залученню 

громадян до захисту громадського порядку та протидії правопорушенням;  

 – робоче партнерство міліції з мешканцями та громадськими інституціями;  

 – розвиток форми громадської активності для допомоги громадян 

співробітникам міліції у закріпленні правопорядку та законності в державі;  

 – запровадження наукових пропозицій та досвіду партнерських взаємовідносин 

між іноземними поліцейськими органами та громадами;  
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– успіхи певного рівня розвитку правової культури в соціумі для здійснення 

угод партнерства громадськості і міліції; 

 – запровадження у соціумі правової ідеології партнерства громадськості та 

міліції;  

 – удосконалення порядку своєчасного інформування громадян через ЗМІ щодо 

вирішення завдань для укріплення правопорядку та боротьби зі злочинністю.  

На відомчому рівні провідним законодавчим актом, який визначає форми 

взаємодії міліції та громадян, став наказ МВС України від 08.02.2008 р.,  № 51  “Про 

затвердження положення про Департамент зв’язків з громадськістю та міжнародної 

діяльності Міністерства внутрішніх справ України” [495], який визначив такі 

головні завдання: запровадження взаємодії ОВС з громадськими організаціями та 

мешканцями з метою інформування щодо стану правопорядку в країні, дії міліції 

щодо його закріплення, профілактики правопорушень, утворення позитивного 

іміджу співробітника ОВС; регулювання взаємодії МВС з міжнародними 

неурядовими організаціями щодо питань, які належать до повноважень МВС. 

На думку В. Колпакова, всі громадські організації, з якими співпрацює міліція, 

можливо поділити на 2 групи. До першої необхідно віднести ті громадські 

організації, що умисне були створені для боротьби з правопорушеннями, охорони 

порядку та охорони прав населення. До них необхідно віднести ради громадських 

пунктів охорони порядку, товариські суди, добровільні народні дружини та їх 

спецформування, ради профілактики правопорушень трудових колективів. Їх вклад 

у правоохоронну діяльність можна оцінити, перш за все, за ефективністю та рівнем 

боротьби з правопорушеннями, станом охорони громадського порядку на місцях і у 

сфері їх діяльності. До другої групи відносять ті громадські організації, для яких 

охорона громадського порядку, боротьба з правопорушеннями, охорона прав 

особистості є супутньою функцією до їх головної соціально-культурної або 

господарської діяльності. До них входять громадські, сільські, селищні, квартальні, 

вуличні, будинкові комітети, дільничні; ради ветеранів праці та війни; батьківські 

комітети; агітаційні колективи з діяльності серед населення та ін. Беручи участь у 
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вирішенні інших вагомих проблем суспільного та державного життя, ці організації 

виконують і правоохоронну діяльність [255,с.9–10]. 

Інституційний механізм взаємодії ОВС і громадян має включати: спільне 

розроблення, погодження дій та реалізацію заходів для боротьби з 

правопорушеннями й захисту громадського порядку; обмін інформацією, що 

поглиблює інформаційну взаємодію; профілактику правових порушень і 

злочинності; допомогу з боку співробітників міліції громадським організаціям щодо 

проведення заходів для боротьби з правопорушеннями й охорони громадського 

порядку; запровадження спеціального та правового навчання осіб, що бажають 

здійснювати правоохоронні функції.  

До інших форм взаємовідносин ОВС і громадян щодо захисту громадського 

порядку необхідно віднести і такі форми, як використання інституту громадських 

помічників міліції і довірених осіб; залучення до охорони помешкань громадян 

охоронців-консьєржів, які підбираються із числа мешканців будинку; використання 

комерційних та охоронних служб захисту інтересів країни, організацій, установ, 

підприємств, громадян, які при виконанні завдань із захисту власності та інших 

особистих і майнових прав і законних інтересів юридичних і фізичних осіб також 

припиняють злочини й інші правопорушення та затримують осіб, що винні у їх 

скоєнні (наприклад, в м. Києві найбільш активно діяли у цьому напрямку охоронні 

структури: “Охорона-комплекс”, ”Безпека-комплекс”, “Венбест”, “Оберіг - СП” та 

інші). І. Амельчаков при розгляді форм взаємодії ОВС і населення зауважує, що 

необхідно також враховувати рівень взаємодії цих суб’єктів; тривалість взаємодії; 

спосіб запровадження взаємовідносин між ними; правові основи взаємовідносин 

[14].  

Органам державної влади слід проводити цілеспрямовану роботу для залучення 

молоді до захисту громадського порядку, гарантування внутрішньої безпеки країни. 

Неохідно відзначити, що молодь брала активтивну участь у наданні допомоги 

правоохоронним органам в організації правопорядку, профілактиці правопорушень 

проведенням рейдів та інших дій щодо опрацювань населених пунктів, вулиць, 
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мікрорайонів, правової пропаганди та охорони законних прав і інтересів громадян 

України.  

Згідно з даними МВС України, лише протягом 2011 р. громадські помічники 

міліції були задіяні у проведенні понад 28,1 тис. рейдів та інших профілактичних 

дій, у розкритті близько 16,4 тис. злочинних дій. За адмінпорушення було затримано 

близько 41,6 тис. порушників [680,c.136]. Представники Городнянського Свято-

Миколаївського козацького полку, вивчивши пропозицію керівництва місцевої 

міліції, започаткували на основі своєї організації громадську організацію “Козацька 

варта”. Згідно з завданнями, які визначені в статуті цієї організації, проводили 

суміжне патрулювання зі співробітниками міліції щодо забезпечення громадського 

порядку та залучення до заходів правоохоронних органів, які спрямовані на 

боротьбу з певними видами правопорушень [102]. У Корабельному районі м. 

Миколаєва певний час існує громадське об’єднання “Каскад”, за сприянням якого з 

2011 р. було проведено 28 заходів з захисту громадського порядку та розкрито 21 

злочин. При проведенні рейдів представники громадського об’єднання брали участь 

у здійсненні перевірок дотримання мешканцями вимог благоустрою, а також у 

рейдах з виявлення та протидії  явищам незаконної торгівлі спиртними напоями, 

порушення тиші у нічний час, стихійної торгівлі, хуліганства, появи в нетверезому 

стані у місцях громадського користування та ін. Для покращення якості роботи 

громадського об’єднання два рази на місяць проводять спільні наради при участі 

керівництва Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, 

громадського об’єднання “Каскад” та керівництва Корабельного району. 

Представники громадського об’єднання “Каскад” за звітний період провели 360 

профілактичних бесід з громадянами району: сімейними хуліганами, батьками 

неповнолітніх дітей, які ведуть аморальний спосіб життя, неповнолітніми 

правопорушниками, наркоманами, власниками зброї, раніше засудженими та ін. 

[318]. 

Громадськими об’єднаннями м. Суми протягом 2010 року було проведено 

більше як 470 спільних зі співробітниками міліції патрулювань і чергувань, 

встановлено 360 правопорушень, на основі яких складено 94 протоколи про 
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адмінправопорушення. Представники об’єднань брали участь у забезпеченні 

громадського порядку при проведенні святкових заходів загальноміського значення. 

Відповідно до міських повноважень програми профілактики правопорушень на 2010 

– 2012 роки щодо реалізації фінансування громадських об’єднань з охорони 

громадського порядку у 2010 р. з місцевого бюджету було виділено близько 73,5 

тис. грн [103]. 

Одним з важливих способів подальшого вдосконалення інституційного 

механізму взаємодії ОВС і громадськості є підбір найкращих методів і форм 

співробітництва. Кожне залучення громадськості до боротьби зі злочинами та 

правопорушеннями має відбуватися завдяки неухильному підвищенню активності 

громадян. Значною мірою ефективність інституційного механізму взаємодії ОВС і 

громадськості найчастіше безпосередньо залежить від підтримки мешканців, 

починаючи з надання їм інформації про потенційні правопорушення, покази свідків 

та надання у розпорядження міліції технічних засобів (телефону, автомобіля тощо), 

які необхідні для затримання злочинців. О. Бандурка і О. Джафарова справедливо 

наголошують на тому, що МВС України має поетапно запроваджувати роботу для 

забезпечення якісно нового рівня співробітництва міліції з громадськістю, 

пристосування системи МВС України до умов роботи, що спрямована, насамперед, 

на гарантування прав і свобод особи [33,с.35]. 

Важливими шляхами загальної перебудови ОВС у сторону покращення 

взаємодії структур ОВС з населенням повинно стати: поновлення соціального 

статусу ОВС; перехід від екстенсивного до інтенсивного шляху піднесення системи 

та функціонування ОВС при взаємодії з населенням; підсилення елементів 

соціального спрямування в діяльності підрозділів і служб ОВС з урахуванням 

міжнародного досвіду; створення системи організаційно-правового забезпечення 

взаємодії ОВС з громадськістю та ЗМІ. Основною перевагою в діяльності МВС має 

бути запровадження виключно партнерських відносин у взаємодії з громадами в 

рамках прийнятого у світі підходу community policing [340]. Персонал МВС має 

здійснювати постійний аналіз питань мешканців та певних груп щодо планування 

службової роботи та оцінки якості особистої роботи. Перевагою у функціонуванні 
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поліції має стати не стільки реагування на кримінальні дії, скільки участь у 

вирішенні всього комплексу питань, які є у мешканців певної місцевості щодо 

дотримання законодавства.  

Для того, щоб домінанта інституційного механізму взаємодії ОВС з 

громадськістю запрацювала, підкреслює О. Негодченко, її вихідні принципи повинні 

базуватися на новій основі, опиратися на залучення населення до співпраці з даними 

органами через особисту форму спілкування [387]. Лише повернення довіри до 

співробітників міліції та усвідомлення всіма представниками держави необхідності 

надання їй допомоги в боротьбі зі злочинністю допоможе залучити до даної 

діяльності більш свідому частину населення. 

Важливе значення для успішної реалізації інституційного механізму взаємодії 

ОВС і громадськості має підвищення рівня культурної та професійної підготовки 

правоохоронців. Як наголошувалося у Програмі розвитку партнерських стосунків 

між міліцією та населенням на 2000 – 2005 рр., підвищення рівня культурної та 

професійної підготовки співробітників міліції для забезпечення партнерських 

відносин з громадськістю має бути направлене на: приведення у відповідність до 

сьогодення нормативної бази та відомчих законодавчих актів щодо питання 

проходження служби в ОВС України; формування у співробітників ОВС 

психологічного стану, який би відповідав вимогам перехідної моделі 

правоохоронного функціонування, що базується на принципі партнерства та 

соціальної допомоги; дотримання положень Кодексу честі співробітника ОВС 

України; ділову співпрацю даних органів з мешканцями та громадськими 

інституціями; докорінне удосконалення форми профпідготовки та виховання 

особового складу та ін. [507]. 

Необхідною умовою підвищення ефективності механізму взаємодії міліції 

(поліції) з населенням має стати: нормативне закріплення вимог мотивації для 

представників громадських об’єднань із захисту громадського порядку; 

забезпечення надання конкретної матеріальної та правової допомоги громадським 

об’єднанням органами місцевого самоврядування та міліцією (поліцією). 
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Отже, удосконалення інституційного механізму взаємодії ОВС з громадянами 

можливе за умови, з одного боку, правильного забезпечення взаємодії на основі 

закону, а з другого – за допомогою покращення партнерських стосунків між 

співробітниками міліції та громадянами й підвищення ефективності комунікативних 

зв’язків з населенням. 

Необхідно зазначити, що МВС приділяють значну увагу інституційному 

механізму взаємодії ОВС із ЗМІ, які забезпечують комунікативні взаємини з 

населенням. Необхідність співпраці ОВС із ЗМІ є способом оптимізації роботи 

кожної з даних структур: для ЗМІ – це можливість удосконалення інформування 

суспільства про боротьбу зі злочинністю, зокрема забезпечення необхідної 

відкритості у діяльності ОВС та формування, що важливо, правової культури 

населення, а для ОВС – засіб забезпечення допомогою з боку населення та засіб 

пошуку нових джерел інформації для реалізації своїх функцій [219]. Без сумніву, 

отримання та використання ОВС інформації дозволяє їм швидко та професійно 

виконувати свої функціональні обов’язки, сприяє профілактиці правопорушень, які 

є і залишаються проблемним питанням в організації діяльності міліції (поліції). 

Незважаючи на необхідність інституційного механізму взаємодії ОВС із ЗМІ, 

стан їх співпраці в цілому залишається недосконалим. Зокрема, своєчасно не 

висвітлюються в газетах, у радіопрограмах і телевізійних передачах результати 

розслідування та розкриття злочинів, захисту громадського порядку, зміни, що 

відбуваються у злочинному середовищі, не формується коректна виважена 

громадська думка про роботу міліції (поліції) та її проблеми. Більшість публікацій 

про ОВС (78%) є маленькими замітками, це становить близько 10% площі сторінки 

газети. Фактично немає змістовних й об’ємних рубрик. Переважають повідомлення 

про звіти про роботу (10%), події (62% усіх статей). Матеріали, як правило, 

подаються лише про працівників окремих відповідних служб, а враження 

поширюється на правоохоронні  органи в цілому [620,c.63-64].  

Діяльність інформаційних служб ОВС ще не відповідає правилам сучасності, 

адже з певних причин інформація не подається своєчасно, часто трапляється, що 

подається тільки та інформації, в якій зацікавлені ОВС. У деяких випадках ОВС 
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вигідніше було замовчувати певні факти, не розголошувати матеріали попереднього 

слідства, а отриману інформацію від ЗМІ не завжди можна вважати достовірною. 

Тому виникала потреба у відмежуванні пліток і сенсаційних новин представників 

мас-медіа від інформації, яка насправді мала оперативний інтерес. ЗМІ не йшли на 

бажану співпрацю з ОВС через те, що мас-медійний простір в Україні мав 

комерційну основу, а це означало плідну співпрацю лише за наявності фінансової 

підтримки, якої з боку ОВС України не було. Безкоштовно ЗМІ висвітлювали тільки 

сенсаційні події, здебільшого такі, що дискредитували міліцію та всю систему ОВС 

загалом, адже така інформація забезпечувала високі рейтинги та відповідно високий 

попит на будь-яку інформаційну продукцію друкованого видання, телеканалу тощо. 

А чисто адміністративно-командними методами міліція вже не могла впливати на 

ЗМІ і директивним способом нав’язувати розповсюдження вигідної для неї 

інформації, як це було у радянські часи [83,c.158].  

Вирішення проблеми реалізації ефективного інституційного механізму 

взаємодії ОВС із ЗМІ – у вдосконаленні форм, напрямів і методів їх взаємодії. На 

думку В. Плішкіна, така взаємодія має бути: за характером підстав для неї – 

ініціативною, а не регламентованою; за характером вимог взаємодії (згідно зі станом 

середовища діяльності) – звичайною; за кількістю суб’єктів – двосуб’єктною; за 

ступенем однорідності функцій співпрацюючих суб’єктів – взаємодією суб’єктів, що 

виконують різні функції [436]. Взаємодія і співпраця зі ЗМІ передбачає підготовку 

та публікацію в ЗМІ прес-релізів, спеціальних повідомлень про діяльність ОВС, 

розміщення в ЗМІ імідж-статей, організацію круглих столів, прес-конференцій, 

проведення брифінгів для преси, проведення інтерв’ю для преси з керівництвом 

ОВС. 

Діяльність ОВС висвітлювалась через центр громадських зв’язків, 

телебачення, відомчі та інші друковані ЗМІ, керуючись положеннями Закону 

України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” від 23 вересня 

1997 р., № 49 [534]. З метою підсилення інституційного механізму взаємодії ОВС зі 

ЗМІ, для сприяння журналістам у їх професійній діяльності щодо висвітлення 
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роботи міліції, були визначені наказом МВС України від 23 березня 2010 р., № 88 

[475] переваги у співпраці ОВС зі ЗМІ: 

– забезпечення відкритості у функціонуванні ОВС завдяки гарантуванню 

оперативного реагування на інформаційні запити редакцій ЗМІ, надання 

професійних коментарів про резонансні події та інші суспільно важливі аспекти 

роботи ОВС; 

– гарантування надання ЗМІ неупередженої інформації про роботу міліції 

шляхом активізації співробітництва з редакціями ЗМІ, неперешкоджання 

журналістам у висвітленні поточної роботи та певних здобутків співробітників ОВС, 

певних органів та відділів при виконанні ними своїх професійних обов’язків, 

покращення індивідуальної безпеки журналістів; 

– розширення застосування сучасних інформаційних технологій для 

налагодження взаємовигідної комунікації між ОВС і редакціями ЗМІ, спрощення 

доступу журналістів до важливої інформації про роботу міліції; 

– поліпшення зворотного зв’язку між ОВС і ЗМІ завдяки об’єктивній перевірці 

гострих матеріалів про роботу міліції, оперативне інформування редакції про 

результати даних перевірок та вжиття заходів реагування, запровадження системи 

заохочень представників ЗМІ за справедливу критику та об’єктивне висвітлення 

діяльності міліції. 

МВС України видало наказ № 936 від 19 грудня 2011 р.  “Про деякі питання 

покращення взаємодії органів внутрішніх справ зі ЗМІ”. Відповідно до цього наказу, 

була створена робоча група, яка мала розробити практичні рекомендації для 

співпраці міліції зі ЗМІ. Також ОВС було рекомендовано забезпечити вивчення 

особовим складом законодавства про роботу ЗМІ; забезпечити доступ журналістів 

до збору відкритої інформації; допомагати журналістам у реалізації їх законної 

діяльності та призначити працівника, який відповідатиме за співпрацю з 

журналістами під час масових заходів, та ін. [478]. 

Відповідно до наказів МВС України для систематичного висвітлення у ЗМІ 

роботи ОВС щодо забезпечення громадського порядку та оздоровлення 

криміногенної ситуації в державі, інформування про результати їх роботи щодо 
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розкриття та запобігання злочинам, про найкращі відділи та окремих співробітників 

ОВС, прес-центр МВС України лише упродовж 2011 року підготував до друку та 

надав ЗМІ понад 620 матеріалів інформаційного, іміджевого та аналітичного 

характеру [83,с.160]. На веб-сайті МВС України регулярно почала розміщуватися 

довідкова інформація про роботу служб міністерства, статистичні дані про 

результати діяльності підрозділів ОВС [143]. На сторінках газети “Іменем закону” 

були опубліковані матеріали кваліфікованих спеціалістів щодо пояснення завдань 

міліції у боротьбі зі злочинністю, а також думки інших авторів з пропозиціями щодо 

покращення оперативно-службового діяльності, критичними зауваженнями щодо 

конкретних недоліків у роботі тощо [132,с.218]. 

Для удосконалення інституційного механізму взаємодії ОВС зі ЗМІ слід 

передусім залучати дільничних інспекторів, працівників патрульно-постової служби 

й інших, тобто тих працівників ОВС, служба яких проходить у безпосередньому 

контакті з громадянами. Разом з тим потрібно частіше за присутністю ЗМІ 

проводити зустрічі з громадськістю щодо питань, які наперед з'ясовано в результаті 

опитувань громадян, аналізу їх листів,  у форматі “круглих столів”, прес-клубів та 

ін. Важливо налагодити такі передачі у прямому ефірі для того, щоб громадяни мали 

можливість безпосередньо задавати питання співробітникам поліції [620,c.66].  

Необхідно проводити постійний моніторинг уподобань і запитів громадськості 

щодо форм, змісту та напрямків інформування громадськості через ЗМІ про 

діяльність ОВС. На конкретних прикладах слід показувати присутність 

“поліцейського стандарту” в діяльності ОВС. На основі результатів дослідження 

громадської думки необхідно приймати певні управлінські рішення, вживати певні 

заходи з метою усунення виявлених прогалин, оприлюднювати їх через ЗМІ. 

Важливо продовжити практику виїздів журналістів з патрульними нарядами, 

рейдовими бригадами, групами затримання на виконання певних завдань. Значну 

увагу слід приділити забезпеченню участі співробітників ОВС у підготовці та 

підвищенні фахового рівня журналістів, які кваліфікуються на правоохоронній 

тематиці, підтримати ініціативу науковців про створення при факультетах та 

відділах журналістики вищих навчальних закладів постійно діючих Центрів 



372 

підготовки технічних і творчих співробітників для прес-служб органів правопорядку 

[83,c.162]. 

Необхідною умовою якісного покращення інституційного механізму взаємодії 

ОВС України у сфері гарантування внутрішньої безпеки країни має запозичення 

зарубіжного досвіду поліцейської діяльності. Необхідно зазначити, що поліцейські 

органи закордонних країн, не відмовляючись від виконання основного завдання – 

охорони громадського порядку, щораз більше зміщують акцент своєї роботи на 

партнерство із населенням, оскільки без активної підтримки громадян розкриття 

злочинів та профілактика правопорушень є малоперспективною справою. На 

теперішньому етапі в іноземних державах найоптимальнішим у сфері стосунків між 

поліцією та громадськістю визнано підхід спільного розв’язання питань, з якими 

вони стикаються. Це втілюється у стратегії community policing, що набула значного 

поширення в країнах Європи [47]. У рамках встановленого підходу має 

здійснюватися послідовна переорієнтація відносин між поліцією та громадськістю 

на сервісну або партнерську модель, при якій мешканці виступають замовниками 

послуг, реалізація яких входить у повноваження поліції. Здійснення безпеки та 

співпраці в Європі (ОБСЄ) у 2008 р. встановила community policing як філософію, 

під якою слід розуміти взаємну співпрацю поліції та суспільства (громади) з метою 

якісної протидії криміналітету, моральній або фізичній шкоді, інтеграції 

добросусідських стосунків , покращення якості життя [374].  

Співпраця поліції з мешканцями на теперішньому етапі розкриває два види її 

діяльності. Перший – глобальний підхід до взаємодії поліції з населенням, в основі 

якого лежить теза про те, що перебороти криміналітет лише силами поліції 

неможливо, адже причини злочинів зумовлюються соціальними проблемами, тому 

поліція має виступати регулятором розв’язання даних соціальних питань. Другий 

вид діяльності полягає у реалізації певних питань, які торкаються міста, конкретної 

громади, мікрорайону [681,c.43]. Як наголошує Т. Гаврилюк, якщо перший підхід – 

це вияв філософії community policing, то другий – практична стратегія й тактика 

реалізації її на практиці [88,c.60]. 
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Тому заслуговує на увагу досвід країн, де є позитивна громадська думка щодо 

роботи правоохоронної сфери. Зокрема, у США, Великобританії, Франції успішно 

функціонують програми “Зупини злочинця”. Дана громадська організація визнана в 

цих державах загальнонаціональною [26]. Вона гарантує допомогу поліції в боротьбі 

зі злочинами через профілактику злочинів, розкриття злочинів, сприяння у пошуку 

злочинців, надання інформації про осіб, які вчинили злочини, але не були затримані 

поліцією, надання інформації про підготовку або скоєння злочину.  

Згідно з результатами досліджень, які проведені вченими даних держав щодо 

участі громадян у правоохоронній діяльності поліції, можна стверджувати те, що 

близько половини арештів стали можливими завдяки сприянню населення у 

затриманні підозрюваних або наданні інформації, яка привела до встановлення 

правопорушника [694].  

Значний інтерес становить досвід роботи поліції Швеції, яка є проблемно 

орієнтованою: її мета – налагодження хороших стосунків з громадськістю та 

реагування на його запити щодо гарантування безпеки. Насамперед йдеться про 

застосування в щоденній роботі “Тактики Національної поліції”, що базується на 

домінантах “безконфліктності” та “діалогу”, із залученням спеціально вивчених 

діалогових поліцейських [700]. 

Важливими у цьому контексті є висновки О. Проневича, який проаналізував 

досвід налагодження партнерської співпраці польської та німецької поліції з 

громадськістю. Даний підхід передбачає запровадження нової моделі управління 

поліцією, її переорієнтація на запровадження в основному сервісної функції та 

підвищення культури поліцейської діяльності [554,с.604]. 

Необхідно зауважити, що функція поліції іноземних держав побудована на 

повній регламентації взаємовідносин громадян та поліції, що зафіксовано в чинному 

законі. Шкода, але в нашій державі, як показує досвід, на сьогодні існує цілий ряд 

неврегульованих законами аспектів взаємодії поліції та громадськості. 

Очевидно, що розв’язання проблематичного і багатофункціонального 

завдання, яким є охорона правопорядку і боротьба з правопорушеннями в нашій 

державі, неможливе без системного підходу до покращення всієї системи взаємодії у 
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цій сфері громадського життя. Системний підхід означає, що вся діяльність з 

покращення управління охороною правопорядку, профілактика злочинності має 

опиратися не стільки на внесення часткових пропозицій, скільки на цілеспрямовану 

і планомірну структуру на науковій основі [437]. 

В основу покращення взаємодії суб’єктів системи МВС України, як 

справедливо наголошує В. Ковальська, потрібно закласти принципи надійності, 

систематичності управління; доцільної мінімізації діапазону призначень, 

першочергової економічності; плановості; гнучкості і простоти організаційних 

структур; пріоритетної орієнтації професійної функції будь-якого підрозділу і 

служби, незалежно від їх фаховості; взаємодії з іншими суб’єктами правоохоронної 

діяльності; здійснення функцій поступовості і гласності; обґрунтовано прийнятних 

наукових рішень [243]. 

Аналіз чинного національного законодавства показує, що існує потреба у 

розробленні та ухваленні настанови про побудову взаємовідносин підрозділів 

поліції громадської безпеки між собою та з іншими підрозділами ОВС, де необхідно 

закріпити ціль, завдання та положення такої взаємодії; принцип взаємодії суб’єктів 

та керівників; особливості взаємного інформування; особливості використання 

спецзасобів та сили; прийоми та строки випробування результативності взаємодії.  

На нашу думку, ОВС в ході взаємодії з іншими правоохоронними органами  для 

гарантування внутрішньої безпеки держави і суспільства зобов'язані взаємодіяти 

між собою чітко, виходячи із принципів політики держави у цій сфері, в якій 

передбачено реалізацію стратегічної взаємодії. Основне завдання в даному 

напрямку – необхідно зібрати разом усіх представників міністерств та відомств, які 

формують систему національної безпеки для того, щоб побачити і почути один 

одного та налагодити конкретну та ефективну взаємодію, оскільки навички одного 

відомства можуть бути дуже корисними і для іншого [582]. Слід встановити 

атмосферу довіри між складовими нацбезпеки, врешті-решт, необхідно потроху 

повертати довіру до правоохоронних відомств з боку громадян України. 

Важливо забезпечити ефективність інституційного механізму взаємодії ОВС у 

правоохоронній сфері забезпеченням постійного моніторингу подій, які 
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відбуваються в країні; взаємодія правоохоронних органів та інших органів 

державної влади, щодо інформування один одного про умови та причини, які 

сприяють злочинам та іншим правопорушенням; створення загальних банків даних 

про громадян, які здійснюють або можуть бути причетні до бандитизму, 

контрабанди, здирництва, незаконного обігу наркотиків і зброї, іншої злочинної 

діяльності; призначення в структури правоохоронних органів та інших органів 

державної влади, що здійснюють правоохоронну функцію, кадрів, які 

відповідатимуть за взаємодію з аналогічними структурами інших правоохоронних 

органів та органів державної влади. Дана співпраця, без сумніву, сприятиме 

налагодженню конструктивної роботи на усіх щаблях, від державного, обласного, 

міського та районного рівнів.  

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Сучасний стан захисту суспільства залежить від результативності й 

ефективності модернізації механізмів державного управління ОВС. Дієвим 

способом гарантування реформаторських змін у даному напрямку є вивчення й 

опрацювання іноземного досвіду, обдумане застосування існуючих у світі моделей і 

підходів до здійснення правоохоронної діяльності. Тому розгляд позитивного 

досвіду поліцейського будівництва і поліцейської діяльності, вироблення науково 

обґрунтованих засад гарантування внутрішньої безпеки країни і суспільства та 

коригування організаційно-правових основ роботи поліції для України набуває 

неабиякого значення. 

Проаналізовано, що в світовому співтоваристві спостерігаються три моделі 

гарантування внутрішньої безпеки:  централізована, (або континентальна) модель; 

децентралізована модель; комбінована (напівцентралізована) модель.  

Встановлено, що попри широку варіативність правових засад управління 

діяльністю поліції в сучасних державних моделях зарубіжних країн, загальними для 

них є: забезпечення верховенства закону, деполітизація, демілітаризація і 

децентралізація органів поліції, організація прозорості та підзвітності їх діяльності, 
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налагодження тісної співпраці цих органів з громадянами та місцевими громадами і 

сприяння професійній підготовці персоналу поліції. 

2. Доведено, що важливими напрямками підвищення ефективності 

поліцейського функціонування зарубіжних держав вважається, насамперед, 

сприяння органів державного управління: зміцненню взаємозв’язку підрозділів і 

галузевих служб поліції між собою й іншими структурами правопорядку та 

населенням; подальшій спеціалізації персоналу в боротьбі із конкретними видами 

правопорушень; покращенню професійної підготовки особового складу; оптимізації 

комплексу інформаційного гарантування поліцейських сил; впровадженню у роботу 

сучасного технічного забезпечення; достатнє фінансування і оснащення 

необхідними засобами озброєння, зв'язку, транспорту, криміналістичної техніки 

тощо; встановлення спеціальних телефонів на вулицях для термінового зв'язку з 

поліцією; використання засобів масової інформації (газети, радіо, телебачення), а 

також кінофільмів для сворення позитивного іміджу поліції; робота з добровільними 

формуваннями громадян, спільні патрулювання, тренування громадян, проведення 

різних заходів за участю молоді та ін. 

Таким чином, використання прогресивних підходів і моделей до управління 

роботою поліцейських сил у іноземних державах дає можливість визначити 

магістральний шлях удосконалення діяльності ОВС України, застосувати найбільш 

ефективні організаційно-правові форми до діяльності гарантування національної 

безпеки країни. 

3. Докорінне реформування ОВС в Україні постає невіддільним елементом 

демократичного громадського життя та побудови правової держави. Доведено, що 

ОВС України вже давним-давно необхідні докорінні реформи. Розмова іде не про 

зміну назви відомства чи підрозділу, не про пошиття сучасного однострою, а саме 

про реформу, розпочинаючи від правил формування і субординацію всіх підрозділів 

і завершуючи підходами щодо оцінювання показників їхньої діяльності.  

Праналізувавши результати дослідження, визначено наступні проблеми  у 

формуванні структури  ОВС , а саме: надмірно громіздкій структурі органів 

правопорядку, що ускладнювалась фактом наявністю дублюючих функцій; 
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відсутності наукового обгрунтування штатної чисельності; не враховуються 

соціально-економічні характеристики територій обслуговування й обсягу та змісту 

виконуваної роботи; відсутності громадського контролю; недосконалості 

законодавчого регулювання; низькій якості роботи органів правопорядку та 

відсутності системи оцінювання; розбудові міліції, що йшла в напряму формування 

воєнізованої системи та призводила до закритості; неефективній системі підбору, 

навчання та підготовки персоналу; неефективного кількісного набору на навчання в 

навчальні заклади в системі ОВС;  надмірному застосуванні міліцією сили та 

спецзасобів; безкарності правоохоронців. 

4. Обгрунтовано, що реформу ОВС слід проводити у декілька етапів. На 

першому етапі необхідно погодити концепцію реформування та  прийняти закон про 

поліцію і поліцейську діяльність. На другому етапі необхідно привести нормативно-

правову базу у відповідність до вимог сучасного законодавства. Третій етап вимагає 

послідовне впровадження реформи. Для цього необхідно розробити Програму 

реформування, яка повинна містити обґрунтування етапів і  термінів здійснення 

реформи; а також критерії та механізми оцінки перехідних і завершальних 

результатів. 

Доведено, що у нормативній базі МВС потрібно закріпити щонайбільше 

деталізований спектр завдань, повноважень і функцій, які мінімізують ризик 

неправомірних дій працівників міліції та дадуть можливість зменшити ризик щодо 

порушень закону з боку співробітників МВС. Необхідно максимально 

регламентувати роботу керівників шляхом розроблення ґрунтовних законодавчих 

актів, інструкцій, рекомендацій, настанов, які прогнозують усі допустимі варіанти 

поводження співробітників у нестандартних та стандартних ситуаціях. Для 

полегшення застосування ці законодавчі акти необхідно звести в єдиний 

комплексний документ - кодекс поведінки поліції.  

5. Встановлено, що важливим завданням модернізації ОВС у контексті 

гарантування внутрішньої безпеки держави і суспільства є перетворення поліції на 

дієвий державний інститут, який забезпечує надійний захист прав і свобод 

громадянина та людини, користується повагою та довірою людей. Тому необхідно 
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вивчати позитивний досвід поліцейських служб/сил у різних державах, аналізувати 

методи їх роботи, відзначати потрібне для національних поліцейських сил і 

вирішення тих питань, з якими їм потрібно стикатися при реалізації своїх 

професійних обов’язків.  

Механізми державного управління реформуванням ОВС України в сучасних 

умовах повною мірою мають сприяти процесу перетворення силового, 

мілітаризованого, авторитарного відомства, в діяльності якого переважали 

каральний чинник та примус, на орган правопорядку європейського зразка, що має 

забезпечувати реалізацію наданих йому повноважень, здійснювати захист прав і 

свобод особи і, відповідно, гарантувати внутрішню безпеку суспільства. 

6. Важливе місце в діяльності ОВС України посідає інформаційно-

аналітичного забезпечення. Сучасне інформаційно-аналітичного забезпечення у 

функціонуванні ОВС щодо організації боротьби зі злочинами та попередження 

правопорушень має стати надійною запорукою успіху в реалізації завдань 

внутрішньої безпеки держави. 

Для сприяння оперативно-службової роботи ОВС та покращення їх здатності 

щодо профілактики та протидії криміналітету необхідно об’єднати інформаційні 

ресурси організаційної структури ОВС у одну інформаційно-пошукову систему з 

застосуванням новітніх інформаційних технологій, телекомунікаційного та 

комп’ютерного оснащень. 

Встановлено, що головними завданнями підвищення ефективності 

організаційного механізму функціонування струтури інформаційно-аналітичного 

забезпечення ОВС є: збирання, оброблення та узагальнення оперативно-розшукової, 

оперативної, аналітичної, оперативно-довідкової, контрольної та статистичної 

інформації для оцінювання стану та прийняття обґрунтованих найкращих рішень на 

усіх рівнях функціонування ОВС; забезпечення отримання оперативної інформації у 

систематизованому, повному та зручному вигляді для використання працівниками 

та відділами ОВС для розслідування, розкриття, розшуку злочинців і попередження 

злочинів; гарантування захищеності інформації; забезпечення ефективної та 
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динамічної інформаційної взаємодії всіх структурних підрозділів ОВС України, 

інших правоохоронних органів та державних установ.  

Оскільки результати інформаційно-аналітичного забезпечення є особливо 

важливими для співробітників ОВС, де від оперативності і швидкості прийняття 

управлінського рішення нерідко залежить життя людини. Доведено, що реалізувати 

поставленні завдання засобами сучасного інформаційного забезпечення можна за 

умов виконання таких вимог: розроблення комплексу організаційних, правових, 

технічних і технологічних заходів, методів і засобів, які забезпечують інформаційні 

зв'язки її елементів (об'єктів і суб'єктів) у процесі управління та функціонування 

системи ОВС; утворення інформаційних багатоцільових підсистем функціонування 

ОВС; запровадження єдиної політики інформаційного забезпечення; централізація 

банку даних та їх інтеграція інформації на всіх рівнях; систематизації й інтеграції 

інформаційних обліків ОВС на усіх рівнях; вдосконалення організаційно-кадрового 

забезпечення інформаційних відділів; забезпечення інформаційних підрозділів 

потужною сучасною комп’ютерною технікою; укладення домовленостей для якісної 

діяльності інформаційних обліків, гарантування їх достовірності, повноти, безпеки й 

актуальності;налагодження міжнародної співпраці обміну інформації щодо 

злочинності; гарантування захист інформації. 

З метою вдосконалення законодавчого врегулювання інформаційного 

забезпечення ОВС необхідно систематизувати відомчі законодавчі акти, звести їх до 

єдиного нормативно-правового документа, який має забезпечувати комплексне 

вирішення завдань, пов’язаних з інформаційно-правовим забезпеченням діяльності 

ОВС, і сприяти конкретизації норм і положень щодо порядку збору, накопичення та 

обробки інформації, підвищенню відповідальності керівників ОВС за організацію 

цієї роботи. Важливо запровадити одну систему документообігу із новими 

механізмами її захищеності, стандартними базами даних, порядком планування 

поточної робочої дії та дистанційного контролю за ефективністю роботи певних 

виконавців ОВС. 

Доведено, що організаційний механізм інформаційно-аналітичного 

забезпечення ОВС представляє функції, що визначають зміст, обсяг, якість 
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інформації, яка необхідна для здійснення управління, а також заходів щодо 

отримання, накопичення, обробки та систематизації даної інформації з метою 

застосування різних методик, методів та технічних засобів. 

7. До однієї з найбільш важливих управлінських проблем, що гальмує 

ефективність діяльності ОВС України в сфері гарантування внутрішньої безпеки 

держави, належить слабкий і недосконалий інституційний механізм взаємодії ОВС у 

правоохоронній сфері, а саме: з іншими правоохоронними органами, з ораганами 

державного управління, з органами місцевого самоврядування та ЗМІ. Так вже 

склалося, що всі правоохоронні органи тривалий час здійснювали свою діяльність у 

закритому режимі. 

Встановлено, що відповідно до законодавчого забезпечення, інституційний 

механізм взаємодії ОВС з іншими правоохоронними органами та органами 

державної влади повинен охоплювати такі складові: напрацювання завдань для всіх 

сторін; розподіл сил, розроблення спільного плану загальних дій; визначення засобів 

і способів підтримки взаємодії між суб’єктами; здійснення інспектування діяльності 

сторін і оцінка роботи суб’єктів. 

Визначено, що інституційний механізм взаємодії ОВС та органів місцевого 

самоврядування у правоохоронній сфері має включати чотири основні функції: 

планування, організацію, управління, зв’язок для обміну інформацією. Отже, 

основними напрямами забезпечення інституційного механізму взаємодії ОВС з 

органами місцевого самоврядування є: по-перше, обмін інформацією про ситуацію 

правопорядку та заходи щодо його охорони; по-друге, спільні заходи комплексних 

цільових програм та проведення окремих заходів (зокрема, щодо гарантування 

безпеки переміщення транспорту); по-третє, формування в структурі органів 

місцевого самоврядування і органів внутрішніх справ окремих елементів, які 

повинні відповідати за їх взаємодію у сфері забезпечення правопорядку на 

територіях, підлеглих місцевому самоврядуванню (комісій, відділів, органів) і т. д. 

Встановлено, що інституційний механізм взаємодії ОВС і громадян має 

включати: спільне розроблення, погодження дій та реалізацію заходів для боротьби 

з правопорушеннями й захисту громадського порядку; обмін інформацією, що 
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поглиблює інформаційну взаємодію; профілактику правопорушень і злочинності; 

допомогу з боку співробітників міліції громадським організаціям щодо проведення 

заходів для боротьби з правопорушеннями й охорони громадського порядку; 

запровадження спеціального та правового навчання осіб, які бажають здійснювати 

правоохоронні функції.  

Отже, удосконалення інституційного механізму взаємодії ОВС з громадянами 

можливе за умови, з одного боку, правильного забезпечення взаємодії на основі 

закону, а з другого – за допомогою покращення партнерських стосунків між 

співробітниками міліції та громадянами й підвищення ефективності комунікативних 

зв’язків з населенням. 

Необхідно відзначити, що МВС приділяють значну увагу інституційному 

механізму взаємодії ОВС із ЗМІ, які забезпечують комунікативні взаємини з 

населенням. Необхідність співпраці ОВС із ЗМІ є способом оптимізації роботи 

кожної з даних структур: для ЗМІ – це можливість удосконалення інформування 

суспільства про боротьбу зі злочинністю, зокрема забезпечення необхідної 

відкритості у діяльності ОВС та формування, що важливо, правової культури 

населення, а для ОВС – засіб забезпечення допомогою з боку населення та засіб 

пошуку нових джерел інформації для реалізації своїх функцій. 

Для удосконалення інституційного механізму взаємодії ОВС зі ЗМІ слід 

передусім залучати дільничних інспекторів поліції, працівників патрульно-постової 

служби поліції й інших, тобто тих працівників ОВС, служба яких проходить у 

безпосередньому контакті з громадянами. Разом з тим потрібно частіше за 

присутністю ЗМІ проводити зустрічі з громадськістю щодо питань, які з'ясовані в 

результаті опитування громадян, аналізу їх листів,  у форматі “круглих столів”, 

прес-клубів та ін. ОВС в ході взаємодії з іншими правоохоронними органами  для 

гарантування внутрішньої безпеки держави і суспільства зобов'язані взаємодіяти 

між собою чітко, виходячи із принципів політики держави у цій сфері, в якій 

передбачено реалізацію стратегічної взаємодії. Слід встановити атмосферу довіри 

між складовими нацбезпеки, врешті-решт, необхідно потроху повертати довіру до 

правоохоронних відомств з боку громадян України. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації проведено теоретичне узагальнення та вирішено актуальну 

наукову проблему щодо модернізації механізмів державного управління в системі 

органів внутрішніх справ сучасної України. Поставлену в дослідженні мету 

досягнуто, основні завдання виконано.  

До основних результатів, одержаних унаслідок проведеного дослідження, 

віднесено таке: 

1. Оцінено стан наукової розробки проблеми і розкрито теоретичні основи 

дослідження механізмів державного управління в системі органів внутрішніх справ. 

Зокрема, проаналізовано значну кількість наукових праць, присвячених питанням 

державного управління в системі, та з’ясовано сутність категорій, які визначають 

особливості діяльності ОВС. Здійснено систематизацію, доповнення та 

взаємоузгодження базових дефініцій дослідження. Показано, що державне 

управління діяльністю ОВС являє собою характерологічний вид діяльності органів 

державного управління і фахового призначення персоналу щодо комплектування 

національної поліції, гарантування їх якісного функціонування та розвитку з метою 

результативного вирішення завдань щодо боротьби з організованою злочинністю, 

охорони громадського порядку та внутрішньої безпеки держави, які поставлені 

перед ними.   

Окреслено теоретико-методологічні основи державного управління в системі 

ОВС та проаналізовано їх основні особливості, зокрема поглиблено їхню 

характеристику; визначено головні функції державного управління в системі ОВС 

(визначення цільових завдань, розроблення методів та інструментів досягнення 

цілей, формування моделі управління ОВС). У роботі був використаний 

комплексний підхід, який забезпечив вивчення історичних, економічних, 

соціальних, ідеологічних факторів впливу на діяльність ОВС України щодо 

забезпечення внутрішньої безпеки. Для досягнення зазначеної мети та поставлених 
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завдань використовувались методи, які дали змогу забезпечити отримання 

об’єктивних, достовірних результатів з цієї проблематики. 

2. Узагальнено та системно відображено еволюцію теорії і практики 

державного управління діяльністю ОВС. Доведено, що, на відміну від зарубіжних 

держав, які застосовують сервісну модель поліції, ОВС України тривалий час 

виконували функції “поліцейської держави”. Тому загальним питанням постає 

запровадження системних змін у державному механізмі функціонування ОВС щодо 

внутрішньої безпеки країни, які мають відповідати основним принципам 

реформування правоохоронних органів у демократичних країнах, які мали 

забезпечувати верховенство закону - відповідність нормативної бази до процедури 

вимогам закону, забезпечення законності дій персоналу; децентралізацію - 

підвищення самостійності територіальних підрозділів, підвищення ролі органів 

місцевого самоврядування в діяльності підрозділів МВС; деполітизацію - мінімізація 

політичного впливу на діяльність персоналу; підзвітність та прозорість у роботі - 

побудова якісної багаторівневої системи звітності та відповідальності перед 

суспільством, розроблення політики якості в наданні правоохоронних послуг, 

підвищення ролі громадського контролю; демілітаризацію - створення цивільної 

моделі діяльності та стосунків  персоналу; професійну підготовку персоналу - 

розроблення нових критеріїв та процедур відбору персоналу, забезпечення 

соціального захисту персоналу, удосконалення системи внутрішнього контролю за 

діями персоналу; тісну співпрацю з місцевими громадами - створення сервісної 

моделі діяльності, орієнтованої на вирішення проблем населення, запровадження 

засад community policing у сфері забезпечення громадського порядку. 

3. Визначено пріоритетні напрями і механізми державного управління в 

системі ОВС сучасної України. Насамперед уточнено, що відповідно до 

організаційно-правових норм діяльність ОВС передбачає виконання таких функцій: 

виконавчої та охоронної, адміністративної, кримінально-процесуальної, оперативно-

розшукової та профілактичної. Усі функції взаємопов’язані та об’єднані в єдиний 

комплекс діяльності ОВС, який передбачає охорону громадського порядку, боротьбу 

зі злочинністю, що становить загрозу для об’єктів національної безпеки. Розуміння 
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того, що поліція є специфічним системним утворенням, має вагоме теоретичне та 

практичне значення, яке дає змогу з’ясувати, яким вимогам системної організації 

повинні відповідати ОВС, щоб вони могли гарантувати ефективне досягнення 

завдань, які були поставлені перед ними в контексті національної безпеки. 

Показано, що особливості діяльності ОВС України, за самостійними напрямами 

функціонування, полягають в їх галузевому призначенні та суспільній ролі в 

механізмі державного управління та в специфічному змісті роботи цих органів як 

важливого суб’єкта системи гарантування внутрішньої безпеки. Всі напрями 

діяльності ОВС взаємопов’язані між собою й формують один комплексний механізм 

державного управління в системі ОВС щодо забезпечення внутрішньої безпеки 

держави та населення. Комплексний механізм державного управління в системі 

ОВС включає в себе такі механізми: організаційний, нормативний, інституційний та 

міжнародного співробітництва. За допомогою даних механізмів державного 

управління ОВС забезпечується охорона громадського порядку, гарантування 

громадської безпеки та боротьби зі злочинністю як головною загрозою певним 

об’єктам національної безпеки, нормативно-правове забезпечення та співпраця з 

міжнародними організаціями, що допоможе успішно реформувати структуру МВС 

та вийти на європейський рівень. Для реалізації діяльності ОВС щодо захисту із 

застосуванням відповідних механізмів, які спрямовані на охорону основних об’єктів 

внутрішньої безпеки, необхідно реалізувати такі основні напрями діяльності поліції, 

як: адміністративна, профілактична, кримінально-процесуальна, оперативно-

розшукова, охоронна (за домовленістю) та виконавча. Всі напрями направлені на 

реалізацію механізмів державного управління ОВС, взаємопов’язані й утворюють 

цілісний комплекс діяльності, що визначає рівень загроз інтересам України та має за 

мету їх усунення. 

4. Розкрито роль механізмів міжнародного співробітництва ОВС із 

регіональними та міжнародними системами безпеки, що поєднано з процесом 

взаємозалежності, інтеграції та глобалізації економічних і політичних процесів на 

сучасному етапі розвитку людства. У рамках міжнародного співробітництва щодо 

забезпечення взаємодії ОВС України з іноземними правоохоронними органами з 
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питань, що стосуються боротьби зі злочинністю, співпраці у розшуку злочинців та в 

розслідуваннях злочинів, МВС здійснює комплекс заходів із розширення наявної 

договірно-правової бази міжнародного співробітництва. Це питання набуває 

особливої актуальності з огляду на підписання та ратифікацію угоди про асоціацію з 

ЄС. Участь ОВС України в міжнародних системах безпеки забезпечується 

відповідними механізмами, які обґрунтовані міжнародними та національно-

правовими нормами і забезпечують їх участь у миротворчих операціях ООН, ОБСЄ, 

Ради Європи. Тому механізми міжнародного співробітництва внаслідок 

реформування організації МВС України мають сприяти вирішенню завдань щодо 

виведення її на певний рівень міжнародних стандартів соціально-сервісної дії та 

поглиблення процесів європейської інтеграції України. 

5. Окреслено зміст і особливості базових механізмів (нормативно-правового, 

інституційного, організаційного, кадрового, ресурсного, інформаційно-аналітичного 

та інших) державного управління діяльністю ОВС в Україні. 

З’ясовано, що на сучасному етапі розвитку України вищі органи державного 

управління велике значення приділяють належному нормативно-правовому 

забезпеченню функціонування всіх суб’єктів державного управління і зокрема ОВС 

– одному з базових державних інститутів. Від рівня законодавчого забезпечення 

функціонування ОВС залежить як ступінь захищеності людини та суспільства, так і 

майбутній розвиток самої держави.  

Якісне, ефективне виконання ОВС завдань щодо організації внутрішньої 

безпеки держави значною мірою буде залежати від добре розвиненої нормативної 

бази (спеціального і функціонального законодавства), тобто від наявності чіткого 

механізму нормативно-правового забезпечення цієї діяльності за допомогою законів 

та інших законодавчих актів. Такий механізм законодавчого забезпечення повинен 

здійснюватися з метою визначення кола питань внутрішньої безпеки, що 

потребують їх реалізації з боку ОВС, розмежування повноважень (обов’язків і прав) 

різних її служб та посадових осіб під час гарантування внутрішньої безпеки 

держави, суспільства і громадянина.  
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Розкрито, що основою державної кадрової політики у сфері гарантування 

внутрішньої безпеки України є процес управління кадровими процесами, який 

характеризується цілеспрямованим, спланованим, координуючим і свідомо 

організуючим впливом суб’єктів керування на якісні та кількісні зміни кадрового 

забезпечення ОВС шляхом визначення їх потреби в персоналі та здійсненні 

координуючих дій з метою досягнення поставленої перед ними мети. Важливими 

складовими кадрового забезпечення МВC України визначені: наукова 

обґрунтованість попиту органів та підрозділів внутрішніх справ у кадрах того чи 

іншого фаху; перспективність, її випереджальний характер, заснований на 

прогнозуванні кадрової ситуації; добросовісність відбору та навчання 

співробітників за їх моральними та діловими можливостями; вчасне поновлення 

персоналу, оптимальне поєднання кількості та молодих і досвідчених кадрів; 

гарантування справедливості та законності при вирішенні кадрових питань. 

Оскільки стан, який склався у сфері управління персоналом ОВС, певною 

мірою відображає основні закономірності та тенденції розвитку управління кадрами 

як окремого спрямування управлінської функції. Тому сучасну модель управління 

персоналом необхідно розглядати з позиції чотирьох рівнів: політичного, 

стратегічного, тактичного й оперативного. Адже важливою вимогою сучасної 

моделі управління персоналом ОВС є обґрунтування стратегії управління кадрами.  

Здійснено аналіз матеріально-технічного забезпечення ОВС та встановлено, що 

одним із напрямів оптимізації діяльності системи МВС з метою підвищення якості її 

діяльності у сфері гарантування внутрішньої безпеки є належний його рівень. Без 

надійного, чітко налагодженого матеріально-технічного забезпечення ОВС 

керування такою численною та багатогалузевою системою не може бути успішним. 

Обґрунтовано, що для реалізації поставлених завдань у сфері матеріально-

технічного забезпечення в системі ОВС необхідно включити принципи: 

системності; плановості матеріально-технічного забезпечення; підконтрольності 

технічного забезпечення; економічності матеріального забезпечення ОВС.  

Інституційний механізм взаємодії ОВС та органів місцевого самоврядування у 

правоохоронній сфері має включати чотири основні функції: планування; 
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організацію; управління; зв’язок для обміну інформацією. Основними напрямами 

забезпечення інституційного механізму взаємодії ОВС з органами місцевого 

самоврядування мають бути: обмін інформацією про ситуацію правопорядку та 

заходи щодо його охорони; спільні заходи комплексних цільових програм та 

проведення окремих заходів; формування в структурі органів місцевого 

самоврядування й органів внутрішніх справ окремих елементів, які повинні 

відповідати за їх взаємодію у сфері забезпечення правопорядку на територіях, 

підлеглих органам місцевого самоврядування (комісій, відділів, органів) тощо. 

6. Розроблено, науково обґрунтовано і внесено теоретико-методологічні й 

практичні рекомендації щодо модернізації механізмів державного управління в 

системі органів внутрішніх справ сучасної України. 

Для того, щоб нормативно-правова діяльність органів внутрішніх справ 

стосовно реалізації завдань внутрішньої безпеки держави відповідала змісту 

сучасних нормативно-правових відносин у сфері державного управління, необхідно 

розробити ґрунтовну класифікацію нормативно-правових постанов, які 

налагоджують роботу ОВС у сфері гарантування внутрішньої безпеки держави і 

суспільства. 

Для покращення роботи ОВС щодо організації внутрішньої безпеки держави, 

суспільства і громадянина необхідно зробити все для закріплення основних 

міжнародних законодавчих правил для боротьби з організованою злочинністю; 

привести національне законодавство у відповідність до міжнародних норм; 

забезпечити правильне та широке використання національно-правових правил, які 

мають відповідати світовим нормам як у самостійній діяльності цих органів, так і у 

взаємовідносинах з органами іноземних країн. 

Під час розроблення стратегії управління кадрами ОВС України важливо 

врахувати досвід, накопичений у ряді країн ЄС: управління персоналом має 

базуватися на законодавстві; координуватись з єдиного центру; передбачати 

самостійність та відповідальність службовців. Сучасна модель кадрового 

забезпечення ОВС (за основу взято комбіновану модель управління) має складатися 

насамперед з обґрунтування необхідного кількісного складу персоналу, з 
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урахуванням його посадової категорійності та рівня професійного навчання; 

вдосконалення кадрової роботи шляхом якісного підбору, розстановки, 

переміщення, формування кандидатів на висування, оцінювання ділових якостей 

співробітників; необхідного заохочення професійної діяльності і виховання 

персоналу за допомогою застосування заходів морального і матеріального 

стимулювання, дисциплінарної практики, підвищення правової культури. 

Для вдосконалення матеріально-технічного забезпечення в системі ОВС 

необхідне створення єдиного кодифікованого акта (кодексу), який буде 

встановлювати основні підходи до врегулювання матеріально-технічного 

забезпечення в системі ОВС; буде сприяти максимальному наближенню роботи цих 

органів до високих стандартів організації та функціонування структур 

правоохоронних органів розвинутих демократичних держав, особливими ознаками 

яких є більш ефективне виконання певних завдань. Вирішення цієї проблеми 

передбачає необхідність розробки і застосування логістичного підходу з метою 

ефективного матеріально-технічного та фінансового забезпечення в системі ОВС. 

Для успішної реалізації інформаційно-аналітичного забезпечення управління 

підрозділами ОВС необхідно систематизувати відомчі законодавчі акти, звести їх до 

єдиного нормативно-правового документа, який має забезпечувати комплексне 

вирішення завдань, пов’язаних з інформаційно-правовим забезпеченням діяльності 

ОВС, і сприяти конкретизації норм і положень щодо порядку збору, накопичення та 

обробки інформації, підвищенню відповідальності керівників ОВС за організацію 

цієї роботи. Важливо запровадити одну систему документообігу з новими 

механізмами її захищеності, стандартними базами даних, порядком планування 

поточної робочої дії та дистанційного контролю за ефективністю роботи певних 

виконавців ОВС, що значно підвищить ефективність роботи підрозділів ОВС. 

Для вдосконалення інституційного механізму взаємодії ОВС з іншими 

правоохоронними органами та органами державної влади на законодавчому рівні він 

повинен охоплювати такі складові: напрацювання завдань для всіх сторін; розподіл 

сил, розроблення спільного плану загальних дій; визначення засобів і способів 
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підтримки взаємодії між суб’єктами; здійснення інспектування діяльності сторін і 

оцінювання роботи суб’єктів.  

Удосконалення інституційного механізму взаємодії ОВС з громадянами має 

здійснюватися, з одного боку, на основі забезпечення взаємодії на підставі закону, а 

з іншого – за допомогою покращення партнерських відносин між співробітниками 

міліції (поліції) та громадянами й підвищення ефективності комунікативних зв’язків 

з населенням. Для вдосконалення інституційного механізму взаємодії ОВС зі ЗМІ 

слід передусім залучати дільничних інспекторів поліції, працівників патрульно-

постової служби поліції й інших, тобто тих працівників ОВС, служба яких 

проходить у безпосередньому контакті з громадянами. Разом з тим потрібно частіше 

за присутністю ЗМІ проводити зустрічі з громадськістю у форматі “круглих столів”, 

прес-клубів тощо для розгляду питань, які з'ясовані в результаті опитування 

громадян, аналізу їх листів. 

Здійснюючи всі перетворення щодо модернізації механізмів державного 

управління в системі ОВС з метою підвищення ефективності забезпечення 

внутрішньої безпеки країни, не слід допускати механічного копіювання чужих 

зразків і способів реалізації взаємодії ОВС з іншими виконавчими органами влади, 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими 

організаціями та ЗМІ. 
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Додаток А 

Фактори управління ОВС 

(складено за джерелами: 240;329;413) 

 

 

 

Назва  

 

Зміст 

 

Наслідки 

 

 

 

Відомчий 

Виражається в ускладненнях, 

що виникають при управлінні 

автономними сруктурами 

підрозділів ОВС. 

 

Необхідно враховувати для чіткого визначення 

завдань кожного підрозділу ОВС та організації 

взаємодії між ними. 

 

 

 

Територіальний 

 

Впливає в умовах значної 

віддаленостоі об’єктів, якими 

управляють, від об’єкта 

управління ( обласне УВС чи 

РВВС) та вавжко доступної 

місцевості 

 

 

 

Ці обставини збільшують час поступлення команди 

(розпорядження), а також ускладнюють контроль за 

їх виконанням. 

 

 

 

 

 

Змістовний 

 

Виявляє себе у слабкому 

усвідомленні змісту команди 

через нечітке її 

формулювання та 

спотворення на шляху 

передачі. 

 

 

Успішне подолання цього фактору досягається 

чітким формулюванням команди, що забезпечує її 

однозначне сприйняття, якісним інструктажем 

виконавців, підвищенням їхньої кваліфікації. 

 

 

 

 

Психологічний  

 

 

Міститься у створенні 

сприятливого мікроклімату у 

колективі. 

Його реалізація залежить від організаційних 

здібностей керівника, розуміння завдань, що 

виконуються. 

 

 

 

Організаційнийї 

 

Визначається необхідністю 

виконання цілого ряду 

команд, необхідних для 

виготовлення, розмноження, 

розсилки документів суб’єкта 

управління. 

 

Вимагає відповідних обгрунтованих, чітких 

підготовчих заходів від МВС України, обласних УВС 

І РВВС. 
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Додаток Б 

Етапи еволюції теорії і практики державного управління діяльністю органів 

внутрішніх справ 

(складено за джерелами : 100;109;271;406) 

 

 

 Етапи 

 

Період 

 

Характерні функції 

Перший 

 

Доба 

Античності 

(до У ст.. н.е.) 

Для забезпечення перманентної 

боротьби центральної влади з 

внутрішніми змовами, зовнішніми 

ворогами і непідкоренням рабів 

Другий  

 

доба 

становлення 

і розвитку 

феодалізму 

до XIV ст. 

. 

  

Виникнення перших поліцейських 

установ у містах для забезпечення їх 

внутрішньої безпеки 

 

Третій  

 

Доба 

абсолютизму 

XV-XVII ст  

Поліція постає як урядовий заклад, 

головне завдання якого полягало у 

забезпеченні внутрішньої безпеки, 

для подавлення будь-яких дії, котрі 

влада вважала небезпечними для неї. 

 

Четвертий 

 

 

Доба 

"поліцейських 

держав" XVII-   

XVIII ст.. 

. 

Сутність "поліцейської держави" 

полягала в край налаштованому 

надзаконному і позазаконному характері 

дій поліції. 

: 

П’ятий 

 

 

Доба 

XIX-початку 

XX ст.. 

 

 

. 

Функції поліції щодо охорони 

правопорядку були зумовлені, 

насамперед, національними 

особливостями природи державності у 

кожній конкретній країні. 

 

Шостий 

 

 

Доба 

з другої 

половини XX 

ст. 

. 

Початок перетворення поліції в 

правовій державі із каральної силової 

структури у повсякденну сервісну службу 

з широким спектром соціальних послуг і 

гарантом їх прав і свобод, їх безпеки від 

загроз злочинності і тероризму. 
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Додаток В 

Чисельність і структура зайнятості у поліції Польщі 

( складено за джерелами: 555; 689) 

 
 

Рік Структура зайнятості окремих категорій персоналу 

поліції (штат/фактично) 

Разом 

штат/фактично 

Офіцери Аспіранти Підофіцери Шеренгові 

1990 - - - - 108 520/88 769 

1991 - - - - 101 651/94 727 

1992 23 656/14 905 29 275/18 129 46 609/42466 -/20 492 102 549/95 992 

1993 23 630/14 919 29 267/19 276 49 396/42294 -/20 246 102 293/96 735 

1994 23 855/14 770 29 263/19 182 48 964/41811 -/22 904 102 082/98 667 

1995 27 909/15 487 34 493/19 988 39 555/41067 -/22 952 101 957/99 494 

1996 29 992/16 205 36 909/20 730 38 300/43913 -/22 148 105 201/102 996 

1997 30 489/16 591 36 921/22 644 37 894/45838 -/15 200 105 304/100 273 

1998 30 664/16 865 36 771/25 647 37 843/40718 -/16 175 105 278/99 405 

1999 21 131/16 842 33 323/26 249 38 895/37276 9 406/17 895 102 755/98 262 

2000 23 416/17 372 38 314/27 480 32 352/35326 8 713/19 996 102 795/100 174 

2001 23 748/17 761 38 368/27 715 32 663/34046 8 352/21 250 103 131/100 772 

2002 23 731/17 661 38 239/26 923 33 328/35792 7 886/18 638 103 274/99 014 

2003 23 970/17 233 37 935/26 945 34 117/35803 7 218/19 581 103 240/99 562 
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Додаток Д 

Організаційна структура ОВС України  

( складено за джерелами: 403;416;432 ) 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОВС 

України 

 

Транспортна міліція 

 

ДАІ 

 

Міліція охорони 

 

Кримінальна міліція  

 

УБОЗ 

Міліція громадської 

безпеки 

 

 

Спеціальна міліція 
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Додаток Ж 

Класифікація правових актів у сфері державного регулювання діяльності ОВС 

( складено за джерелами: 170; 244; 468)  

 

 

 

 

За сферою дії 

 

 

Загальні (для усіх учасників правовідносин, які 

складаються у сфері внутрішніх справ); 

спеціальні (стосуються окремої групи суб’єктів, до 

яких встановлено адміністративний нагляд);  

локальні (  дія яких обмежена певною територією). 

 

За характером 

волевиявлення 

 

Акти заміни норм права. 

 

Акти скасування норм права. 

 

 

За галузями 

законодавства 

 

Цивільні. 

Кримінальні. 

Адміністративні  

та інші. 

 

 

 

За терміном дії 

 

Довготермінові (протягом всього терміну 

здійснення діяльності). 

Короткотермінові (з визначеним строком діяльності). 
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                                                                                   Додаток З 

Державно-управлінська модель МВС щодо гарантування внутрішньої безпеки 

держави  (складено автором). 
 

 

 

 

 

 

Місцеві державні 

органи 

Громадські 

організації 

Органи державної 

влади 

Органи місцевого 

самоврядування 

Інституційний: 

- реформування 

системи органів 

МВС України; 

- взаємодія МВС з 

іншими 

правоохоронним

и органами й 
органами 

державного 
управління. 

 

          МВС 

Відділи (відділення) 

ГУ НПУ 

Головні управління 

НПУ 

   Національна 

поліція України 

Організаційний: 

- кадрове 

забезпечення; 

- інформаційне 

забезпечення; 

- матеріально-

технічне 

забезпечення. 

Міжнародного 

співробітництва: 

- правильне 

використання 

набутого та 

апробованого 

міжнародного 

досвіду, 
- поглиблення 

процесів 

європейської 
інтеграції поліції 

України 
 

 

Нормативно-

правовий: 

- законодавчий 

розподіл 

повноважень; 

- правове 

гарантування 

безпеки держави; 

- юридичне 

закріплення 

функцій МВС. 

 

- законності; 
- верховенства права;  

- об’єктивності; системності;  

- пріоритету норм міжнародного права щодо державного законодавства; 

- гарантії безпеки особи;  

- гуманізму; 

- неупередженості;  

- нерозривності правового регулювання та правового впливу;  

- адміністративного впливу;  

- адміністративної відповідальності;  

- єдності та цілісності діяльності правоохоронних органів і включно ОВС; 
- правової обгрунтованості нормотворчих ініціатив ОВС;  

- науковості, наукової обгрунтованості діяльності ОВС;  

- гласності; демократизму; ефективності. 
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Додаток К 

Організація управління кадрами ОВС  

(складено за джерелами: 39; 604; 657) 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційно-

розпорядчі 
 

Правові 

 

Морально-етичні 
 

Адміністративні 
 

 

Методи управління  

 

Соціально-

психологічні 

Економічні 
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Додаток Л 
 

Вимоги до спеціаліста у сфері управління ресурсами в ОВС  

(складено за джерелами: 42; 346) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Знати  

Нормативні акти, що 

регламентують 

діяльність з питань 

ресурсного 
забезпечення 

ОВС 
Джерела права , що 

використовуються в 

управлінні 

ресурсами 

 

Вміти  

 
Психологію 

управління 

Забезпечувати 

взаємодію та 

координацію 

служб та 

підрозділів ОВС 

Вміти приймати 

управлінські 

рішення та 

ефективно їх 

реалізовувати 

Здійснювати аналіз, 

прогноз та 

планування, 

контроль та облік  

ресурсів в ОВС 

Застосовувати 

навички 

управлінської 

діяльності у 

сфері 

управління 

ресурсами 

Володіти 

основними 

формами та 

методами 

здійснення 

управлінської 

діяльності 
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Додаток М 

Цілі реформування МВС 

(складено за джерелами: 44; 199; 261;265) 
 

  Принципи 

реформування 

Цілі реформування 

  Оптимізація 

структури МВС 

  

1.1. 
Формування МВС як системи самостійних органів 

виконавчої влади 

1.2. 
Чіткий розподіл функцій між службами МВС, що виключає 

їх дублювання 

1.3. Перерозподіл та скорочення чисельності персоналу 

1.4. Забезпечення належного фінансування 

1.5. 
Досягнення гнучкого реагування на виклики у сфері 

безпеки та правопорядку 

  Верховенство права 

  
2.1. 

Відповідність нормативної бази та процедур вимогам 

закону 

2.2. Відповідність процедур вимогам закону 

2.3. Забезпечення законності дій персоналу 

  Деполітизація 

  

3.1. Мінімізація політичного впливу на діяльність персоналу 

3.2. 
Забезпечення професійного підходу при стратегічному 

розвитку 

  Демілітаризація 

  
4.1. 

Створення цивільної моделі діяльності та 

стосунків  персоналу 

4.2. Зменшення кількості uniformed staff 

  Децентралізація 

  

5.1. Підвищення самостійності територіальних підрозділів 

5.2. 
Підвищення ролі місцевих органів влади в діяльності 

підрозділів МВС 

  Підзвітність та 

прозорість у роботі 
6.1. 

Побудова якісної багаторівневої системи звітності та 

відповідальності перед суспільством 

6.2. 
Досягнення зрозумілості та передбачуваності діяльності 

МВС 

6.3. 
Розроблення політики якості в наданні правоохоронних 

послуг 

6.4. Підвищення ролі громадського контролю 

  Тісна співпраця з 

населенням та 

місцевими 

громадами 

7.1. 
Створення сервісної моделі діяльності, орієнтованої на 

вирішення проблем населення 

7.2 
Запровадження засад community policing у сфері 

забезпечення громадського порядку 

  

  

Кадрова політика, 

професіоналізація 

персоналу 

  

8.1. Розроблення нових критеріїв та процедур відбору персоналу 

8.2. Забезпечення соціального захисту персоналу 

8.3. 
Удосконалення системи внутрішнього контролю за діями 

персоналу 

8.4. 
Реформування системи професійної підготовки 
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Додаток Н 

Імперативи державно-управлінської моделі функціонування  системи МВС 

 (складено автором) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

передбачає 

удосконалення системи управління 

ОВС відповідно до європейських 

стандартів 

 

функціонування загальнонаціонального 

органу – МВС, яке має відповідати за 

забезпечення внутрішньої безпеки 

держави, координацію діяльності всіх 

поліцейських служб із залученням 

громадськості відповідно до 

європейських стандартів 

ефективне використання  

національної та муніципальної 

поліції з пріоритетністю розвитку 

національної поліції, закріплення за 

нею функції  превенції та охорони 

громадського порядку 
 

розроблення  механізму та алгоритмів 

взаємодії служб та підрозділів МВС з 

іншими правоохоронними органами, 

органами державної влади, місцевого 

самоврядування та громадськими 

організаціями в рамках сучасної 

управлінської моделі 

потребує 

усунення виконання 

національною поліцією 

невластивих їй функцій 

чіткого планування та 

інспектування діяльності 

національної поліції 

 

своєчасного та ефективного 

вирішення організаційних, 

кадрових, фінансових та 

матеріально-технічних 

проблем поліції 

 

застосування сучасних критеріїв 

оцінки роботи поліції у боротьбі зі 

злочинністю та впровадження нею 

нових підходів у забезпеченні 

громадського порядку 

 

удосконалення нормативно-правового 

забезпечення управління національною 

поліцією, закріплення в законодавчих 

актах сервісних функцій діяльності її 

підрозділів 

 

 

запозичення позитивного досвіду в 

сфері організації побудови і 

належного функціонування поліції 

зарубіжних країн 

країн 

 

обґрунтованого визначення сфери 

відповідальності, обсягу повноважень 

та функціонального навантаження 

кожної зі служб та департаментів, що 

входять до складу МВС 

 

оптимізації штатної чисельності 

працівників національної поліції, 

приведення її чисельності до 

міжнародних стандартів 
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Додаток П 

Схема системи інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС 

(складено за джерелами: 91; 239; 608) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органи управління ОВС 

Планування завдань 

інформаційно-

аналітичного центру 

Збирання і аналіз 

інформації 

Оператор ІАЦ 

Логічна і математична 

обробка інформації 

Диспетчер і керівник 

ІАЦ 

Пред’явлення 

результатів органами 

управління  ОВС 

Виконуючі механізми 

Використання 

інформації органами 

управління і 

підрозділами ОВС 

Управлінська дія 


