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АНОТАЦІЯ 

Колесник В.В. Напрямки підвищення ефективності діяльності поліції / 

Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» – ДВНЗ ДонНТУ, 

Покровськ, 2019. 

В магістерській роботі розкрито теоретичні засади діяльності 

Національної поліції України. Обґрунтовано теоретичну та практичну моделі 

діяльності поліції як органу, що виконує соціальну роль у суспільстві. Виявлено 

особливості громадського контролю за діяльністю поліції та підготовлено на 

основі вивчення відповідного досвіду пропозиції з удосконалення практики у 

сфері вироблення стратегії, правового забезпечення й контролю за діяльністю 

«силового» компонента виконавчої влади. Вивчено досвід використання 

поліцією зарубіжних країн форм діяльності щодо забезпечення прав, свобод і 

законних інтересів громадян за сучасних умов. Охарактеризовано систему 

оцінки ефективності роботи національної поліції та проаналізовано особливості 

основних напрямів підвищення ефективності діяльності поліції. 

Проаналізовано перспективи розвитку та шляхи підвищення рівня довіри 

населення до поліції. 

Ключові слова: ПОЛІЦІЯ, ПОЛІЦЕЙСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, КРАЇНИ ЄС, 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА, 

ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ПОЛІЦІЇ, КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ. 

 

SUMMARY 

Kolesnyk V.V. Directions for improving the effectiveness of police activity / 

Graduation qualifying  work for obtaining an educational degree “Master” in 

specialty 281 " Public management and administration " – DonNTU, Pokrovsky, 

2019. 
In the master’s work the theoretical principles activities of the National Police 

of Ukraine. The functioning and modern approaches to the improvement of police 

personnel management systems of EU countries, processing capabilities of its use in 

the practice of law enforcement personnel in Ukraine. The theoretical and practical 

model of policing as a body that performs a social role in society. Studied the 

experience of using police forms of foreign countries to ensure the rights, freedoms 

and lawful interests of citizens in modern terms and made a characteristic of 

international standards governing human rights in a legal state. The system of 

evaluation of the effectiveness of the national police is characterized and the features 

of the main directions of increasing the effectiveness of the police activity are 

analyzed.  Prospects of development and ways of increasing public confidence in the 

police are analyzed. 

 

Key words: POLICE, POLICE ACTIVITY, EU, STAFFING, TRAINING, 

USE OF POLICE EXPERIENCE, PERFORMANCE CRITERIA. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. На всіх етапах розвитку сучасного суспільства однією 

з найважливіших функцій держави було забезпечення прав, свобод і законних 

інтересів людини та громадянина. Реалізація цієї функції в умовах європейської 

інтеграції та трансформацій свідомості сучасного суспільства, які мають місце 

на цей час, зумовлюють перегляд традиційних уявлень правової науки щодо 

принципів юридичної діяльності, у тому числі адміністративної.  

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. 

Становлення України як демократичної, соціальної, правової держави 

значною мірою залежить від стабільності суспільних відносин, захищеності 

прав, свобод і інтересів людини та вимагає ефективної роботи правоохоронних 

органів, в тому числі і органів Національної поліції. Зміст адміністративної 

діяльності Національної поліції полягає в виконанні обов’язків з охорони 

публічної безпеки і порядку, боротьби із злочинністю та попередження 

правопорушень, а також створенні умов для реалізації приватними особами 
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своїх прав і законних інтересів. 

Держава делегує патрульній поліції широке коло повноважень і покладає 

низку важливих завдань і функцій щодо забезпечення правопорядку, захисту 

прав і свобод громадян, запобігання правопорушенням та їх припинення. 

Переважну більшість зазначених завдань поліція реалізує в процесі здійснення 

адміністративної діяльності (навіть у законодавчому переліку її поставлено на 

перше місце), тобто під час виконання адміністративного законодавства, 

використання адміністративно-правових заходів впливу до громадян, 

посадових осіб та організацій.  

Діяльність патрульної поліції базується на певних принципах, виражених 

у змісті правових норм та закріплених у статтях Закону України «Про 

Національну поліцію», а також в інших нормативно-правових актах, що 

становлять правову основу діяльності Національної поліції України, але ці 

нормативно-правові акти містять перелік загальних принципів, притаманних 

будь-якому підрозділу національної поліції. 

Разом з тим, сучасний рівень довіри громадян до Національної поліції 

свідчить про існування у сфері її відносин з суспільством великої кількості 

проблем. Так, за даними опитування, проведеного соціологічною службою 

Центру Разумкова у листопаді 2016 р., не довіряло Національній поліції 63,3% 

опитаних, а повністю довіряло лише 2,9% респондентів. Однією з причин цієї 

небезпечної тенденції є недостатність у суспільства інформації щодо діяльності 

поліції, непрозорість багатьох процесів її функціонування. 

Необхідність дослідження питань, пов’язаних з удосконаленням 

діяльності поліції, зумовлює зростання уваги 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 Національної поліції України, зокрема: В. 

Бакуменка, В. Богдановича, В. Горбуліна, О. Данільяна, О. Дзьобаня, А. 

Качинського, В. Ліпкана, О. Литвина, С. Лихачова, Н. Нижник, В. Плішкіна, Г. 
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Пономаренка, В. Садкового, Г. Ситника та ін. 

Розробці теоретичних та методологічних основ удосконалення діяльності 

органів внутрішніх справ, а також питанням, пов’язаним із підвищенням 

ефективності застосування принципів у діяльності поліції, присвячені праці 

таких вчених: В. Б. Авер’янова, О. М. Бандурки, О. К. Безсмертного, Ю. П. 

Битяка, І. Л. Бородіна, Н. А. Галабурди, І. П. Голосніченка, Д. С. Денисюка, О. 

В. Джафарової, В. В. Доненка, В. В. Донського, В. О. Заросила, А. Т. Комзюка, 

М. В. Корнієнка, М. Н. Курка, О. В. Негодченка, О. І. Остапенка, А. М. 

Подоляки, О. П. Рябченко, І. М. Шопіної та інших. Їх дослідження, безумовно, 

мають теоретичне і практичне значення, однак, враховуючи сучасний стан 

реформування правоохоронної системи та у зв’язку з набранням чинності 

Закону України «Про Національну поліцію», особливого значення набуває 

питання про напрямки підвщення ефективності діяльності поліції. Вказане й 

обумовило актуальність обраної теми дослідження. 

Мета магістерської роботи полягає в тому, щоб на основі вивчення та 

систематизації наявних наукових підходів, зарубіжного досвіду, аналізу 

чинного законодавства України і практики його застосування, визначити 

сутність та особливості діяльності Національної поліції України, а також 

знайти оптимальні шляхи щодо удосконалення та підвищення ефективності 

діяльності поліції. 

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити такі 

задачі: 

- розкрити поняття, зміст та правову природу діяльності Національної 

поліції України;  

- здійснити теоретико-правовий аналіз правового статусу посади 

поліцейського та проходження служби у Національній поліції України; 

- дослідити сучасні проблеми організації діяльності органів внутрішніх 

справ України та запропонувати шляхи їх вирішення; 

- охарактеризувати систему оцінки ефективності роботи національної 

поліції; 
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- проаналізувати особливості основних напрямів підвищення 

ефективності діяльності поліції; 

- з’ясувати рівень взаємодії поліції та населення як обов’язкової умовми 

забезпечення безпеки та громадського порядку; 

- охарактеризувати перспективи розвитку та шляхи підвищення рівня 

довіри населення до поліції; 

- узагальнити тенденції зарубіжного досвіду щодо критерій ефективності 

діяльності поліції закордонних країн; 

- здійснити аналіз оцінки ефективності діяльності поліції в США, Канаді, 

у Великобританії та Франції; 

- надати науково обґрунтовані пропозиції та визначити перспективні 

напрями підвищення ефективності діяльності поліції. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, які виникають у сфері 

діяльності Національної поліції під час здійснення ними правоохоронної 

діяльності.  

Предмет дослідження – напрями підвищення ефективності у діяльності 

Національної поліції України. 

Методи дослідження. Методологічну основу магістерського дослідження 

складають як загальнонаукові, так і спеціальні методи наукового пізнання. Їх 

застосування дозволило забезпечити комплексне виконання поставлених задач, 

зробити обґрунтовані, достовірні висновки та внести пропозиції щодо 

вдосконалення національного законодавства в контексті підвищення 

ефективності діяльності Національної поліції України. 

Для визначення та поглиблення понятійного апарату застосовано 

логікосемантичний метод. Для системного аналізу норм Конституції України, 

адміністративного законодавства України, відомчих нормативних актів, вимог 

міжнародних стандартів застосовано системноаналітичний метод. За 

допомогою порівняльноправового методу дослідження проаналізовано правові 

засади реалізації принципів у діяльності Національної поліції України, 

здійснено аналіз норм законодавства зарубіжних держав, розглянуто 
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міжнародний досвід напрямків підвищення ефективності діяльності поліції. 

Використання формально-логічного методу сприяло виявленню 

неоднозначності у понятійному апараті при тлумаченні термінів, які містяться у 

роботі та формулюванню низки дефініцій у досліджуваній сфері. Статистичний 

метод використано при аналізі статистичних даних діяльності Національної 

поліції України. Метод узагальнення, прогнозування використано при аналізі 

особливостей правоохоронної діяльності у різних сферах життєдіяльності 

громадян, визначенні основних шляхів удосконалення та підвищення 

ефективності діяльності Національної поліції України, у процесі формулювання 

висновків до розділів і загальних висновків. 

Нормативно-правову базу роботи склали Конституція України, закони та 

підзаконні нормативно-правові акти, якими регламентовано діяльність 

Національної поліції України, законодавчі акти зарубіжних держав, а також 

практика їх застосування. 

Структурно робота складається зі вступу, трьох взаємопов’язаних 

розділів, кожен з яких поділяються на відповідні підрозділи, висновків, списку 

використаних джерел. Загальний обсяг магістерської роботи становить 112 

сторінок. Список використаних джерел містить 99 позицій. 
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РOЗДIЛ 1 

ПОЛІЦЕЙСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА, 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

 

1.1. Поняття поліцейської діяльності, її зміст, ситема та суб’єкти 

 

Еволюційний розвиток держави обумовив виокремлення поліцейського 

аспекту її діяльності, що спричинено прагненням до упорядкування суспільних 

відносин з метою забезпечення правопорядку та безпеки громадян, створення 

належних умов для реалізації кожним суб’єктивних прав і свобод. Одним із 

найважливіших завдань держави донині залишається розбудова ефективної 

правоохоронної системи, суб’єкти якої наділені повноваженнями застосування 

легітимного примусу при охороні суспільного блага та протидії існуючим 

загрозам (небезпекам). «Поліцейська діяльність» є однією з основоположних 

категорій у поліцейському праві, яка, власне, і уособлює ті складові, що 

направлені на реалізацію мети сучасної держави в правоохоронній сфері 

життєдіяльності суспільства. 

Сама ж дефініція поліцейської діяльності є складним та багатогранним 

теоретико-правовим явищем, яке складалося історично разом із розвитком 

держави та інших державно-правових інститутів. Основні концептуальні засади 

дослідження сутності поліцейської діяльності були закладені впродовж другої 

пол. ХVIII — поч. XX ст. у роботах низки зарубіжних і вітчизняних поліцеїстів. 

Зокрема, для визначення поняття та змісту даної категорії вбачається 

доцільним в першу чергу розглянути поняття «поліції» як складову частину 

досліджуваної категорії. При цьому, особливу увагу слід приділити меті, 

засобам та предмету діяльності поліції, від яких залежить кінцевий результат 

визначення категоріального апарату. А також необхідно проаналізувати 

взаємозв’язок поліції з державою, визначивши при цьому місце та значення 

даного органу виконавчої влади в механізмі держави. 

Звернемо увагу на те, що на сьогоднішній час системного дослідження 
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становлення поняття «поліція» не здійснювалось, воно мало більш 

фрагментарний порядок в частині вивчення науковцями ґенези поліцейського 

права в цілому.  

В історичному ж аспекті етимологічне коріння даного поняття бере свій 

початок з часів античності та має грецьке походження від слова «politeia» (в 

основі якого лежить інше слово «polis» — місто), що означало міську безпеку. 

Окрім того, в античні часи цивільна адміністрація позначалася латинським 

словом «роlitiа». Загалом в даний період поняття «поліція» вживалося для 

визначення полісного устрою. 

Із плином часу дана дефініція набула більш вузького значення та 

використовувалася політичними діячами та науковцями для характеристики 

окремого напряму світського управління («res роlіtісае»), який існував на 

теренах тієї або іншої держави протягом тривалого періоду часу. Наприклад, 

даним терміном позначалася діяльність уряду, яка була направлена на 

забезпечення громадського порядку або репресії в галузі безпеки, а також на 

організацію правового регулювання у сфері добробуту населення держави. 

Враховуючи вказане вище, слід зазначити, що така дефініція як «поліція» 

має свою багатовікову історію, що вплинуло на розуміння її сутності та змісту. 

На сьогоднішній час під поліцією, як правило, розуміється апарат державної 

влади, який представляє собою універсальний інструмент примусу, що 

направлений на охорону громадського порядку, публічної безпеки, життя, 

здоров’я, майна громадян у всіх країнах світу. Також поняття «поліція» 

об’єднує в одну систему всі наглядово-примусові органи, як мілітаризовані, так 

і цивільні, які застосовують адміністративний примус та адміністративну 

юрисдикцію з метою охорони громадського порядку, тобто здійснюють 

поліцейську діяльність. Окрім того, позитивним вбачається ще й те, що термін 

«поліція» достатньо чітко розмежовує управлінську та поліцейську діяльність 

як окремі напрямки функціонування державного апарату. 

Враховуючи вказане вище, слід зазначити, що органи поліції є частиною 

механізму держави, у зв’язку з чим держава наділяє дані органи можливістю 
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застосовувати примус в межах, визначених законом. Це дає можливість поліції 

застосовувати законні заходи впливу з метою виконання громадянами рішень 

влади та положень нормативно-правових актів, що сприяє закріпленню та 

втіленню принципу верховенства права в країні. 

Натомість термін «діяльність» є загальновживаним та має 

фундаментальне значення для широкого кола гуманітарних наук, у тому числі 

правових, оскільки дозволяє зрозуміти явища суспільного життя через призму 

їх функцій. 

М. М. Москаленко визначає поліцейську діяльність як специфічну форму 

реалізації поліцейської функції держави, що припускає цілеспрямований вплив 

відповідних державних інститутів (органів) на соціальні відносини, а поліція 

виступає саме тією державною організацією, через яку держава забезпечує 

значну частину заходів щодо забезпечення власної безпеки та безпеки 

суспільства і його членів. У європейській юридичній науці поліцейську 

діяльність розуміють як «діяльність внутрішнього управління, через яку окремі 

особи захищаються від небезпеки, що їм загрожує, від оточуючих стихійних і 

особистісних сил, нейтралізуючи ці сили, встановлюючи їм межі». Вдале і 

досить змістовне розуміння поліцейської діяльності пропонує В. М. Шадрін: це 

особливий вид соціальної, державно-управлінської діяльності, що здійснюється 

на основі закону і в інтересах суспільства, спрямованої на охорону і підтримку 

громадського порядку, забезпечення громадської безпеки заходами примусу. К. 

С. Бельський під поліцейською діяльністю в загальному плані розуміє 

особливий вид державно-управлінської діяльності, спрямованої на охорону 

ромадського порядку, забезпечення громадської (і будьякої іншої) безпеки та 

пов’язаної із застосуванням державного примусу. 

Поліцейська діяльність є одним з основоположних аспектів 

функціонування публічної влади та виконує превентивну, репресивну та 

соціальну функції. Серед ознак поліцейської діяльності правознавці виділяють 

такі:  

1. Поліцейська діяльність являє собою один із видів соціальної діяльності 
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і характеризується всіма її основними ознаками.  

2. Поліцейська діяльність – це керівництво спеціальними структурами 

публічної влади, як правило, виконавчої її ланки, спрямоване на охорону 

громадського порядку, забезпечення безпеки (громадської, державної, 

економічної та ін.).  

3. Розуміється як усвідомлений і цілеспрямований вплив суб’єкта на 

об’єкт.  

4. Цілеспрямованість поліцейської діяльності задається тим, що держава в 

нормативно-правовому порядку встановлює компетенцію суб’єктів цієї 

діяльності, засоби і способи здійснення юридично значущих дій.  

5. Коло суб’єктів поліцейської діяльності є широким і не обмежуються 

тільки поліцією. 

6. Зміст і основу поліцейської діяльності становить поняття «охорона», 

що зумовлює і особливий характер цієї діяльності. «Охороняти» означає 

стежити за збереженням, безпекою, недоторканністю, захищати когось або 

щось від нападів, посягань. У широкому сенсі це захист від небезпек 

соціального, природного, біологічного або техногенного характеру.  

7. Для даної діяльності характерний специфічний набір методів (способів) 

її здійснення. Перш за все, до них належать адміністративний нагляд і 

адміністративний примус.  

8. Поліцейська діяльність за своєю природою є професійною, публічною, 

здійснюється виключно на правовій основі. Крім матеріального права, значну 

роль в її здійсненні відіграють норми процесуальні. 

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо поліцейську діяльність 

розглядати як вид державно-управлінської діяльності у правоохоронній сфері, 

мета якої полягає у служінні суспільству та яка реалізується спеціальними 

органами, уповноваженими від імені держави здійснювати охорону прав і 

свобод людини, протидіяти злочинності, підтримувати публічну безпеку і 

порядок, із застосуванням превентивних поліцейських заходів та поліцейських 

заходів примусу. 
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Важливим є питання про те, на що або на кого спрямована поліцейська 

діяльність. Об’єктом будь-якої діяльності є те, на що вона спрямована для 

реалізації мети. Залежно від конкретного виду діяльності її об’єктом можуть 

бути природа, продукти діяльності людини, майно, система суспільних 

відносин, особа тощо.  

До об’єктів поліцейської діяльності науковці відносять поведінку 

суб’єктів суспільних відносин, на яких спрямовані заходи державного примусу, 

тільки осіб, що порушують публічну безпеку, спокій і порядок, поліційній 

охороні підлягає і безпека загалу, і безпека поодиноких осіб, особистість, її 

права, свободи та обов’язки; суспільство, його матеріальні та духовні цінності; 

держава, її конституційний лад, суверенітет і територіальна цілісність. 

Суб’єкти поліцейської діяльності – це наділені особливою компетенцією 

спеціальні органи, уповноважені державою застосовувати заходи примусу з 

метою встановлення та підтримання внутрішньої безпеки держави та 

правопорядку. Суб’єктами поліцейської діяльності є органи, уповноважені 

діяти від імені держави, завданням яких є служіння суспільству, охорона прав і 

свобод людини, протидія злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку 

шляхом застосування превентивних та примусових поліцейських заходів. 

Поліцейські правові відносини є одним з видів правовідносин. Винесення 

їх у окрему групу спричинюється наявністю у них певних особливостей, яких 

не мають інші види правовідносин. Особливістю поліцейських правовідносин є 

характер їх виникнення, який полягає в охороні публічного порядку. 

Учасником таких правовідносин є орган виконавчої влади, на який покладено 

наглядову функцію, іншими словами поліцейський орган. Також до учасників 

поліцейських правовідносин належать громадяни, підприємства, установи та 

організації будь-якої форми власності, громадські об’єднання. Тобто 

поліцейська діяльність здійснюється різними суб’єктами, які в сукупності 

здійснюють її систему. В системі суб’єктів поліцейської діяльності основне 

місце посідають поліцейські органи. Система органів виконавчої влади, що 

здійснює поліцейську діяльність, має можливість використовувати заходи 
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адміністративного впливу й оперативно-розшукові заходи для запобігання 

адміністративним правопорушенням і злочинам, а також їх профілактики.  

Система суб’єктів поліцейської діяльності виявляється значно ширшою, 

адже до неї входять різні структури влади. Досліджуючи органи поліції, 

необхідно відзначити, що для них характерні всі ознаки виконавчої влади.  

Органи поліції входять в структуру органів виконавчої влади, і тим самим 

є: автономною частиною державного апарату, що реалізує завдання та функції 

виконавчої влади; організованим колективом державних службовців, причому 

кожний службовець здійснює певну частину компетенції органу; наділений 

відповідним обсягом державно-владних повноважень; має майно, необхідне для 

виконання своїх завдань та функцій; має територіальний масштаб діяльності; є 

підзвітним і підконтрольним органом виконавчої влади.  

Крім того, орган поліції як суб’єкт поліцейської діяльності 

характеризується наявністю певних особливих рис. Найхарактернішою рисою 

поліцейської діяльності є мета, яка полягає в охороні публічного порядку. 

Отже, орган поліції — це правоохоронний орган, що здійснює охорону об’єктів, 

які відіграють важливу роль в безпеці суспільства і державі. 

Так, у відповідності до класифікаційного критерію — юридичної 

природи, суб’єкти поліцейської діяльності поділяються на державні і 

недержавні. Державні поліцейські органи наділені широким спектром 

державно-владних повноважень, які вони здійснюють від імені держави. До них 

належать: Міністерство внутрішніх справ України, органи Державної служби з 

надзвичайних ситуацій, Служба безпеки України, Державна фіскальна служба 

України тощо.  

Недержавні суб’єкти поліцейської діяльності займають важливе місце в 

суспільстві, а саме в його охороні. Справа в тому, що держава позбавлена 

можливості в повній мірі забезпечувати всі місця громадського значення 

нарядами і постами поліції, це сприяє несвоєчасному реагуванню на зміни 

оперативної обстановки на території обслуговування. Саме в таких випадках 

держава закликає до співпраці громадян, суспільні об’єднання й охоронні 
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підприємства, які і називають недержавними суб’єктами поліцейської 

діяльності. 

Наступним кваліфікаційним критерієм є поділ суб’єктів поліцейської 

діяльності за характером компетенції — на загальну поліцію і поліцію 

спеціалізовану. Французький словник адміністративного права поділяє 

адміністративну поліцію на поліцію загального призначення і спеціальну 

поліцію. Звертаючи свою увагу на зарубіжну правову доктрину, необхідно 

підкреслити, що такий розподіл характерний багатьом країнам світу, 

виключенням не є і Україна. 

В Україні до загальної поліції належать органи внутрішніх справ і їх 

служби: департамент превентивної діяльності, органи досудового 

розслідування, служба безпеки дорожнього руху, служба дільничних 

інспекторів поліції, спеціальна поліція, діючі під керівництвом органів МВС 

України. Структурні підрозділи органів внутрішніх справ у своїй діяльності є 

універсальними, їх діяльність охоплює різноманітні сфери, але в першу чергу 

направлена на охорону публічного порядку і забезпечення публічної безпеки. 

До спеціалізованих суб’єктів поліцейської діяльності належать: Служба 

безпеки України, Державна фіскальна служба України, Державна служба 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 

(Держпродспоживслужба), органи, установи та заклади, діяльність яких має 

галузеву спрямованість. Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити 

висновок, що основна увага підрозділів, які відносять до загальної поліції, 

концентрується саме на охороні публічного порядку і забезпеченні публічної 

безпеки, що стосується спеціалізованої поліції, то їх діяльність зосереджується 

лише у відведеній законом сфері. Наприклад, працівник має право реагувати на 

порушення санітарних правил, проте, санітарний інспектор не має повноважень 

здійснювати поліцейський нагляд у місцях, що мають громадське значення, і 

давати з цієї сторони спеціальні вказівки. В цьому випадку органи поліції 

наділенні наглядовою спеціалізацією в санітарно-епідемічній сфері. 

В свою чергу, спеціалізовані органи поліції поділяються на 
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загальнодержавні і відомчі. Загальнодержавні спеціалізовані органи 

виступають від імені держави і на її користь. Завдання і функції, покладені на 

них при здійсненні нагляду, набувають загальнодержавного значення. 

Відповідно, їх повноваження розповсюджуються на всі об’єкти і на всіх 

громадян. До таких органів відносяться: Служба безпеки України, Державна 

фіскальна служба України, органи Державної фінансової інспекції Україні, 

органи Державної інспекції ядерного регулювання України тощо. 

Не менш важливим є поділ органів поліції за характером субординації і 

видами дисциплінарної відповідальності їх працівників. У відповідності з цим 

їх можна поділити на цивільні і воєнізовані. До цивільних відносяться органи, 

установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби й органи 

Антимонопольного комітету, а до воєнізованих — органи Міністерства 

внутрішніх справ та Служби безпеки України. 

Отже, поліцейська діяльність держави виявилася необхідною умовою 

існування в нових реаліях, а разом із нею відроджується сукупність правових 

норм, що регламентують поліцейську діяльність, – поліцейське право, яке не 

може бути цілком замінено правом адміністративним. Поліцейське право як 

узагальнений досвід минулого не вичерпало себе, швидше – оновилось, 

знайшло свою нішу в адміністративному праві, постійно розвивається та має 

безумовні перспективи. 
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1.2 Особливості правового статусу посади поліцейського та проходження 

служби у Національній поліції України 

 

Положення Конституції України про те, що права і свободи людини та їх 

гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, вимагає від 

останньої забезпечення реалізації цих прав і свобод. Одним із засобів 

досягнення зазначеної мети є державна служба – особливий інститут держави, 

спеціально організована професійна діяльність громадян з реалізації 

конституційних завдань та функцій держави.  

Стаття 59 цього Закону визначає, що служба в поліції є державною 

службою особливого характеру, яка є професійною діяльністю поліцейських з 

виконання покладених на поліцію повноважень. Тобто служба в поліції є 

різновидом державної служби в Україні.  

Раніше порядок проходження служби визначався в основному 

«Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом 

ОВС», затвердженим Положенням КМУ № 114 від 1991 року, дане положення є 

діючим і на сьогоднішній день, але фактично втрачає сенс зі вступом в законну 

силу Закону України «Про Національну поліцію». Тому, що в цьому законі є 

розділ 7, який має назву «Загальні засади проходження служби в поліції». 

Говорячи про адміністративно-правовий статус працівника поліції, 

передусім потрібно зупинитись на реформі МВС, відповідно до якої:  

Міністерство формує і забезпечує державну політику у сферах:  

1) Правоохоронній діяльності;  

2) Захисту конституційного ладу та територіальної оборони;  

3) Міграційної служби;  

4) Охорони державного кордону;  

5) Цивільного захисту населення та пожежно-рятувальної справи. 

Розмежування політичної та професійної функцій. Політична – 

залишається за міністром та професійної – за керівниками: 1) Нац. Поліції; 2) 
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Нац. Гвардії; 3) Прикордонної служби 4) Міграційної служби 5) Служби з 

надзвичайних ситуацій.  

Зі створенням Національної поліції ряд підрозділів підпали під 

скорочення, реорганізацію, поєднання функцій. На сьогоднішній день у нас уже 

ліквідовані такі підрозділи як 1) Управління боротьби з організованою 

злочинністю, 2) транспортна міліція, 3) ветеринарна міліція, 4) міліція у 

справах дітей. 

Види правового статусу поліцейського: Працівники поліції мають статус:  

1) загальний статус громадянина України;  2) спеціальний статус, який 

визначено законом України «Про Національну поліцію»; 3) статус визначений 

посадою, на якій перебуває поліцейський. 

Особливості адміністративно-правового статусу працівника поліції: 

Правовий статус поліцейського передбачає:  

- по-перше, наявність владних повноважень як 

внутрішньоорганізаційного, так і зовнішнього характеру;  

- по-друге, можливість виступати в межах своєї компетенції від імені 

держави під час здійснення заходів з охорони громадського порядку та безпеки;  

- по-третє, наявність встановлених обмежень як під час вступу на 

державну службу, так і під час її проходження;  

- по-четверте, наявність гарантій соціально-правового захисту;  

- по-п’яте, підвищену відповідальність як за власні дії під час службової 

діяльності, так і поза межами служби. 

Слід звернути увагу й на такий елемент адміністративноправового 

статусу поліцейського як службову правосуб’єктність, яка є передумовою 

виникнення та існування адміністративно-правового статусу поліцейського. 

Службова правосуб’єктність в цьому випадку полягає у здатності суб’єкта бути 

носієм закріплених нормами адміністративного права повноважень щодо 

реалізації завдань, визначених Законом України «Про Національну поліцію». 

Більшість повноважень, які складають адміністративно-правовий статус 

поліцейського, носять державно-владний характер. Вони спрямовані на осіб, які 
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організаційно не підпорядковані працівнику та які зобов’язані виконувати його 

законні вимоги.  

Структура адміністративно-правового статусу поліцейського: 1) права та 

обов’язки; 2) право обмеження і заборони, пов’язані зі службою в поліції; 3) 

гарантії професійної діяльності (ст. 62 ЗУ «Про Національну поліцію») 4) 

відповідальність. 

До прав поліцейського можна віднести права, пов’язані з:  

1) зі службовою кар’єрою (право на участь у конкурсі на заміщення посад 

більш високої категорії; на просування по службі з урахуванням таких критеріїв 

як кваліфікованість, компетентність, досвідченість, відданість справі, 

ініціативність тощо; перепідготовку (перекваліфікацію) і підвищення 

кваліфікації); на присвоєння чергових звань);  

2) з реалізацією прав на матеріальне і соціальне забезпечення (заробітну 

плату, яка складається із посадових окладів, надбавок за звання, вислугу років і 

має забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання 

службових обов'язків, а так само закріплення кваліфікованих кадрів), 

відпочинок, пільги;  

3) з реалізацією службових повноважень (керівник за посадою наділений 

владними права відносно підлеглих; право на необхідне забезпечення робочого 

місця, на створення умов роботи тощо). Права та обов’язки поліцейського 

містяться у Закону України про «Національну поліцію» та у посадових 

інструкціях функціональних обов’язках. 

Отже, спеціальним нормативно-правовим актом, яким врегульовано 

правові засади організації та діяльності Національної поліції України, статус 

посад поліцейських, а також порядок проходження служби в Національній 

поліції України є Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 №  

580- VIII, який було прийнято на зміну Закону України «Про міліцію» від 

20.12.1990 №  565 XII. Одним з першим нововведень у цьому законі було 

виділення посад поліцейських. Вже в преамбулі закону констатуємо введення 

поняття «поліцейський». Згідно з ч. 1 ст. 7 Закону України «Про Національну 
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поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII поліцейським є громадянин України, який 

склав Присягу поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у 

поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції. У ст. 47,48 та інших 

положеннях Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-

VIII використано поняття «посади поліцейських». Однак, відповідного 

визначення не надано. 

Аналіз ст. 22 Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 

№ 580-VIII дозволяє стверджувати, що окрім поліцейських службу в 

Національній поліції проходять державні службовці, і тут же працюють 

працівники поліції. Отже, маємо три розбіжні статуси осіб, які обіймають 

посади в Національній поліції України, що обумовлено, зрозуміло, 

розбіжностями статусів відповідних посад. Якщо порівняти з попереднім 

законом, то в ньому було встановлено, що особовий склад міліції складається з 

працівників, що проходять державну службу в підрозділах міліції, яким 

відповідно до чинного законодавства присвоєно спеціальні звання міліції (ч. 1 

ст. 16 Закону України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565-XII). Як бачимо, 

чіткої різниці статусів міліціонера та працівника проведено не було. Навпаки, 

міліціонер визначався працівником, що, на наш погляд, є плутаниною 

спеціальних статусів осіб, які проходили службу і працювали в міліції. На 

сьогодні чіткість у розмежуванні статусів осіб, які обіймають посади в 

Національній поліції України у вигляді виділення статусів посад поліцейського, 

державного службовця та працівника якнайточніше ілюструє відмінності та 

особливості служби та праці в Національній поліції України. 

Усі три зазначені види посад Національної поліції України мають 

розбіжності відповідних статусів, починаючи з призначення на такі посади, 

закінчуючи звільненням з них. Обіймання посад певною особою пов’язується з 

набуттям нею спеціальних статусів: поліцейського, державного службовця і 

працівника. Тільки два перші пов’язані з проходженням служби в Національній 

поліції України. В той час, коли працівники, перебуваючи в трудових 

правовідносинах з Національною поліцією України, працюють, а не несуть 
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службу. Щодо специфіки служби, то особливості її характеру передбачає 

посада поліцейського.  

По-перше, ці особливості передбачені для прийняття на службу в 

Національну поліцію України, а саме: умови, підстави та порядок вступу на 

службу є особливими і охоплюють а) відбір у порядку конкурсу на службу в 

поліції та/або на зайняття вакантної посади, що включає встановлення серед 

кандидатів на посади наявність/відсутність/відповідність у кожного з 

претендентів певного законодавчо визначеного переліку навичок, здібностей, 

рівня освіти, володіння українською мовою, досягнення ними певного віку, 

проводиться оцінка їх фізичного і психологічного здоров’я, спеціальні 

перевірки; 2) прийняття Присяги поліцейського; 3) призначення на посаду 

поліцейських наказами посадових осіб; 4) присвоєння спеціального звання 

поліції; 5) отримання службового посвідчення та спеціального жетону, зразки 

та порядок видання яких затверджує Міністр внутрішніх справ України; 6) 

взяття на себе зобов’язань дотримуватися обмежень, визначених законом. 

По-друге, проходження служби в Національній поліції України має 

особливості. Всі поліцейські мають єдиний однострій, норми належності якого 

та пр авила носіння окремо затверджуються Міністром внутрішніх справ 

України. В минулому було використане поняття «форменний одяг», зразки 

якого затверджувались Кабінетом міністрів України. Цілковитою новелою для 

правил і норм одност рою є спеціальний жетон поліцейського. Зокрема, на 

однострої розміщується нагрудний знак із чітким зазначенням спеціального 

жетона поліцейського. Такий нагрудний знак з жетоном є відмінністю 

поліцейських, шляхом їх ідентифікації, а тому такі знаки заборонено знімати, 

приховувати, як і перешкоджати будь-кому прочитати інформацію, що на 

ньому встановлена, або фіксуванню її за допомогою технічних засобів. Якщо 

поліцейський несе службу в цивільному одязі, він такий знак повинен мати при 

собі, крім випадків, коли наявність нагрудного знака перешкоджає проведенню 

негласної слідчої (розшукової) дії.  
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По-третє, аналіз ст. 18 Закону України «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 № 580-VIII вказує, що до числа обов’язків поліцейських, якими не 

наділено інших державних службовців, відносяться 1) надання невідкладної 

(домедичної і медичної) допомоги особам, які постраждали внаслідок 

правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в 

безпорадному стані або стані, небезпечному для їхнього життя чи здоров’я; 2) 

інформування безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють 

його подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді з причин 

конфліктів інтересів задля запобігання корупції; 3) безперервна готовність до 

вжиття заходів з метою рятування людей, надання допомоги особам, які її 

потребують; 4) зобов’язання при виконанні службових обов’язків називати своє 

прізвище, посаду, спеціальне звання та пред’являти на вимогу осіб службового 

посвідчення. 

Щодо повноважень поліцейських, то серед них також наявні такі, що не 

характерні для державних службовців і характеризують особливості служби в 

Національній поліції України. 

Згідно з ч. 2 ст. 19 Закону України «Про Національну поліцію» від 

02.07.2015 № 580-VIII підстави та порядок притягнення поліцейських до 

дисциплінарної відповідальності, а також застосування до поліцейських 

заохочень визначаються Дисциплінарним статутом Національної поліції 

України, що затверджується законом Особливості передбачені для просування 

по службі, присвоєння первинних та чергових спеціальних звань поліції. Для 

зайняття окремих посад в Національній поліції України визначені особливі 

вимоги. Наприклад, згідно з ч. 7 ст. 15 Закону України «Про Національну 

поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII керівником, заступником керівника 

територіального органу поліції може бути призначена особа, яка: 1) відповідає 

загальним умовам вступу на службу в поліцію; 2) має вищу повну юридичну 

освіту; 3) має стаж роботи в галузі права не менш як п’ять років; 4) має досвід 

роботи на керівних посадах не менше одного року.  
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Окремо зауважимо, що під час служби у Національній поліці ї України 

професійне навчання поліцейських включає службову підготовку як комплекс 

заходів, спрямованих на закріплення та оновлення необхідних знань, умінь та 

навичок з урахуванням оперативної обстановки, специфіки та профілю його 

оперативно-службової діяльності. 

Щодо звільнення, то підстави та порядок для припинення служби також 

відрізняються від визначених законодавством про працю, про державну 

службу. До підстав звільнення віднесені досягнення встановленого граничного 

віку перебування на службі в поліції; скорочення штатів або проведенням 

організаційних заходів; службова невідповідність; реалізація дисциплінарного 

стягнення у вигляді звільнення зі служби, накладеного відповідно до 

Дисциплінарного статуту Національної поліції України; безпосереднє 

підпорядкування близькій особі; набрання законної сили рішенням суду щодо 

притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного 

правопорушення, пов’язаного з корупцією, або кримінального 

правопорушення; набуття громадянства або підданства іншої держави та інші 

підстави. При цьому слід звернути увагу, що для служби у поліції передбачено 

граничний вік перебування на службі. Поліцейські, які мають спеціальні звання 

молодшого складу поліції, перебувають на службі до досягнення ними 55-

річного віку. Особи, які мають спеціальні звання середнього і вищого складу 

поліції, залежно від присвоєних їм спеціальних звань перебувають на службі до 

досягнення ними такого віку: 1) до підполковників поліції включно - 55 років; 

2) полковники, генерали поліції - 60 років (ст. 76, 77 Закону України «Про 

Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII). 

В Національній поліції України чітко розмежовано посади поліцейських, 

державних службовців та працівників, що означає розбіжності статусів 

відповідних посад. Особливості статусу посади поліцейського встановлюються 

спеціальним законодавством і передбачають відмінності вступу на службу 

(спеціальний відбір кандидатів, особливий порядок і підстави прийняття на 

службу, присвоєння спеціальних звань, однострій, відмінні знаки для 
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ідентифікації, прийняття присяги, взяття зобов’язання дотримання обмежень і 

заборон), проходження служби (додаткові у порівнянні з іншими державними 

службовцями повноваження та обов’язки, особливий порядок підвищення по 

службі, вимоги до зайняття окремих посад, спеціальні підстави і порядок 

притягнення до дисциплінарної відповідальності, граничний вік перебування на 

службі, службові розслідування, службова підготовка під час проходження 

служби) та звільнення. 
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1.3 Сучасні проблеми організації діяльності органів внутрішніх справ 

України та шляхи їх вирішення 

 

Побудова правової держави, визначена ст.1 Конституції України, 

потребує глибоких перетворень у сфері соціально-політичних відносин у 

суспільстві, що передбачає вдосконалення діяльності правоохоронних органів 

як одного з гарантів забезпечення успішної реалізації вказаних процесів. 

Вдосконалення системи управління ОВС завжди спрямовано на 

підвищення їх ефективності, тобто досягнення високих результатів оперативно-

службової діяльності. Взагалі слово «ефект» означає дію як результат або 

наслідок будь-чого. Звідси «ефективність» визначається як результативність, 

ступінь досягнення мети. Відповідно під ефективністю системи управління 

органів внутрішніх справ слід розуміти вплив керуючої системи на керовану з 

метою досягнення високих результатів в їх оперативно-службовій діяльності. 

При цьому слід вказати на очевидну єдину спрямованість зазначених категорій: 

і ефект, і ефективність відображають зростання і розвиток об’єкта управління, 

тобто його здатність до прогресивних кількісних та якісних змін, які знаходять 

свій прояв у показниках роботи. Разом із тим, на нашу думку, між категоріями 

«ефект» і «ефективність» спостерігається певне розходження: ефект є ре 

зультатом діяльності, тобто тим станом, до якого прагне об’єкт управління. 

Поняття «ефект» та «результат» доцільно сприймати як тотожні, орієнтуючи на 

них побудову конкретної управлінської системи. Такий вид управління, який в 

міжнародній практиці одержав назву «управління за результатами», 

спрямовується на кількісне зростання кінцевих показників, хоча й має на меті 

зміну якісних характеристик. 

Ефективність, на відміну від ефекту, враховує не тільки результат 

діяльності (прогнозований, запланований, досягнутий, бажаний), але і 

розглядає умови, за яких він досягнутий. Вказана категорія визначається 

співвідношенням результату (ефекту) і витрат, завдяки яким забезпечуються 

показники в роботі. Тому ефективність є порівняльною оцінкою результату 
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діяльності ОВС, що відображає не тільки її здатність до забезпечення зростання 

показників, але й стимулювання прогресивних структурно-якісних змін. Отже, 

ефект являє собою один з компонентів, які співвідносяться між собою в процесі 

вирішення завдань оптимізації системи управління. Особливий підхід до 

розробки проблем вдосконалення соціальних систем слід відзначити в роботах 

вчених у сфері державного управління Г.В. Атаманчука та Д.Н. Бобришева, які 

розглядають їх як із змістовної точки зору, так і з організаційної. Науковці 

досліджують підвищення ефективності системи управління з погляду 

механізму його реалізації, що дозволяє вирішувати відповідні проблеми в 

комплексному вигляді. 

Як свідчить практика, до числа найбільш важливих управлінських 

проблем, що стримують ефективність діяльності та подальший розвиток 

системи ОВС України, відносяться наступні:  

– недосконалість організаційної й функціональної побудови;  

– неефективність планування та інспектування діяльності органів 

внутрішніх справ;  

– недостатній вплив центрального апарату МВС України на конкретне 

положення справ на місцях;  

– відсутність діючих критеріїв оцінки роботи органів внутрішніх справ в 

боротьбі зі злочинністю та охороні громадського порядку;  

– слабка взаємодія між підрозділами системи МВС з іншими 

правоохоронними органами та органами державної влади;  

– незадовільне матеріально-технічне забезпечення, що відстає від рівня 

соціальноекономічного розвитку суспільства та сучасної злочинності;  

– виконання міліцією невластивих їй функцій;  

– недосконалість системи підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації кадрів;  

– професійна деформація співробітників тощо. 

Вирішення зазначених та інших проблем, а також обґрунтування 

відповідних пропозицій щодо вдосконалення системи функціонування є одним 
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з найважливіших завдань теорії управління органами внутрішніх справ. Разом з 

тим, незважаючи на пошук вченими шляхів підвищення ефективності їх 

діяльності, практичні співробітники міліції нерідко висувають претензії до 

науки за її відірваність від реалій сьогодення. І це багато в чому є 

справедливим, тому що зв’язуюча ланка між розробленими пропозиціями та їх 

практичною реалізацією, тобто механізм вдосконалення системи управління 

органами внутрішніх справ України не налагоджений належним чином. 

Протягом 2002–2013 рр. приймалися програми, концепції, стратегії, які 

стосувалися розроблення та реалізації чергових заходів щодо реформування 

системи органів МВС України. Обґрунтування мети, завдань, базових 

принципів, шляхів, методів та інших складових реформування у названих 

проектах здійснювалося переважно у межах відомчого бачення, хоча 

проголошувалося, що перетворення у системі МВС України мають 

корелюватися з концептуальними заходами реформування усієї правоохоронної 

системи держави.  

Наприкінці 2014 року за участі Харківської правозахисної групи та 

Центру досліджень правоохоронної діяльності були розроблені два важливі 

документи, що передбачають реформування МВС України: 1) концепція 

першочергових заходів реформування системи Міністерства внутрішніх справ 

України; 2) стратегія розвитку органів внутрішніх справ України.  

Ці проекти отримали високу оцінку науковців та представників 

Консультаційної місії Європейського Союзу і були схвалені Розпорядженням 

КМУ від 22 жовтня 2014 р. № 1118-р. Таке схвалення ще раз підтвердило 

високий рівень розроблення цих проектів та надало змогу на правовій підставі 

здійснювати їхню реалізацію.  

Ухваливши ці проекти, Україна вкотре намагається довести, що бажає 

бути європейською країною з проєвропейськими силовими органами. Одним з 

пріоритетних напрямів концепції є забезпечення ефективного функціонування 

інститутів, які гарантуватимуть верховенство права, додержання прав і свобод 

людини і громадянина, їх ефективний захист. Для досягнення цієї мети 
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передбачені такі заходи: 

- демілітаризація Міністерства внутрішніх справ України;  

- скорочення значної кількості органів, підрозділів і служб зі 

спорідненими завданнями та функціями;  

- забезпечення ефективної координації діяльності та злагодженої 

взаємодії Національної поліції, Національної гвардії, прикордонної, міграційної 

служб, а також служби з надзвичайних ситуацій під політичним керівництвом 

МВС;  

- законодавче визначення оновленої загальної структури МВС, структури 

і чисельності завдань та повноважень органів внутрішніх справ та інших умов 

їх діяльності, пріоритетами якої є виконання соціально-сервісних функцій;  

- деполітизація діяльності органів і служб, підконтрольних МВС, їх 

автономізація та оптимізація;  

- усунення дублювання функцій апаратів, відомчих підприємств, установ 

та організацій;  

- запровадження європейської моделі підготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів органів внутрішніх справ, застосування єдиних 

уніфікованих стандартів правозастосовної підготовки, спрямованої на 

підвищення ефективності взаємодії між органами внутрішніх справ різних 

держав-учасниць Європейського Союзу;  

- розроблення дієвих засобів та механізмів контролю за діяльністю 

органів внутрішніх справ та окремого правоохоронця;  

- підвищення довіри населення до діяльності органів внутрішніх справ, а 

також авторитету працівника органу внутрішніх справ;  

- підвищення ролі інститутів громадянського суспільства та органів 

місцевого самоврядування у заходах забезпечення прав і свобод населення;  

- налагодження тісної співпраці з населенням та місцевими громадами. 

Аналізуючи ці заходи, можна визначити їх необхідність, ефективність та 

значення для реформи загалом.  

Демілітаризація МВС України, відповідно до Стратегії розвитку ОВС 



32 

 

України, передбачає, що це міністерство перетвориться у цивільний орган, в 

МВС України буде розроблена система професійних стандартів поведінки, що 

спрямована на розвиток у персоналу ініціативи, самостійності у прийнятті 

рішень, готовності нести відповідальність за власні вчинки, а усі рудименти 

військової дисципліни та підготовки будуть ліквідовані. 

Можна говорити напевно про часткове впровадження цього заходу, 

оскільки нещодавно заступник Міністра внутрішніх справ України Ека 

Згуладзе презентувала набір патрульних поліцейських, форма яких 

кардинально відрізняється від теперішньої форми міліції, розповіла про їх 

основи навчання, що ґрунтуються на таких темах, як дискримінація і 

толерантність, корупція, стрес, а також основи комунікації. 

Що стосується скорочення значної кількості органів, підрозділів і служб 

зі спорідненими завданнями та функціями, то в цьому напрямку також є 

позитивні результати, оскільки 5 лютого 2015 року Верховна Рада України 

прийняла закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо реформування органів внутрішніх справ”, яким передбачено ліквідацію 

ветеринарної міліції, усунення дублювання функцій у діяльності ГУБОЗ, 

транспортної міліції, уповноважених органів внутрішніх справ у справах дітей, 

які фактично виконують функції, що належать до компетенції блоку 

кримінальної міліції та міліції громадської безпеки. 

Одним з важливих пунктів, передбачених стратегією, є боротьба з 

корупцією, оскільки громадяни вважають, що ОВС – один з 

найкорумпованіших органів у нашій державі. Як зазначає голова Криворізького 

міського комітету з боротьби з корупцією і порушеннями прав громадян Косяк 

Олег Володимирович, корупція – це не лише певні діяння, а й система 

негативних поглядів, переконань, установок, спосіб мислення, який зумовлює 

спосіб життя. Одним з перших питань щодо боротьби з корупцією серед 

працівників органів внутрішніх справ має бути вдосконалення нормативно-

правової бази. Стримувальним фактором від вчинення корупційних діянь 

повинен бути належний рівень їх грошового забезпечення у поєднанні з 
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гарантіями соціального захисту як під час служби, так і після звільнення на 

пенсію, посилення юридичної відповідальності та ризиків позбавлення 

зазначених гарантій у разі вчинення правопорушення. 

Варто відзначити, що такий підхід виправдав себе у багатьох країнах 

Європи та Північної Америки, головним елементом стало підвищення 

заробітних плат в багато разів, а з вчиненням корупційних дій особа втрачала 

можливість соціальної підтримки. Реформа також зачіпає і освітню підготовку 

працівників ОВС. В Україні є велика кількість вищих навчальних закладів, що 

здійснюють підготовку працівників ОВС, яка не є якісною через те, що у таких 

закладах незначною є кількість викладачів з практичними навиками, 

відсутність практичних занять у зв’язку з низьким рівнем матеріально-

технічного забезпечення, викладання надмірної кількості предметів протягом 

курсу. 

На наш погляд, значно ефективнішим було б створення системи 

підготовки працівників ОВС, на прикладі Великобританії чи США, де навчання 

триває протягом двох років, півтора з яких займає самостійна патрульна служба 

під керівництвом досвідчених наставників. Навчальні заклади діють так, що 

дають лише базові знання протягом чотирьох місяців, та після проходження 

стажування студент повертається до навчального закладу і з’ясовує проблеми 

та помилки, які виявилися під час проходження служби. Академія поліції 

здійснює підготовку осіб, які успішно пройшли патрульну службу у 

конкретному професійному напрямку. Така система підготовки забезпечує 

поліцію завжди енергійними, молодими кадрами та незначними фінансовими 

витратами. 

Однією з умов функціонування ефективної поліції є її контроль. Такий 

контроль має бути всебічним, повним та прозорим. Кожен громадянин повинен 

мати змогу проконтролювати, як здійснюється розгляд його справи, та в 

належний спосіб бути повідомленим про результати такого розгляду. Контроль 

також повинен здійснюватись вищестоящим органом за відповідним планом і 

його результати мають бути відомі громадськості.  
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У контексті дослідження актуальним є досвід Грузії, в якій прозорість 

поліції, і в прямому, і в переносному розумінні, принесла неабиякий результат. 

Поліцейські сидять в одній великій кімнаті. Немає маленьких закритих 

кімнаток, де можуть робити з людьми все, що хочуть. Варто було стати поліції 

прозорою, як у ній перестали гинути люди – за останні роки не зафіксовано 

жодної смерті за “дивних обставин”. У такий спосіб влада підкреслює, що 

відкритість залишається пріоритетом у роботі поліції. 

Досягти довіри українського суспільства до ОВС можливо лише за умови 

комплексного впровадження вищевказаних заходів, а також проведення 

паралельно до судової економічної, адміністративної, конституційної реформ. 

Як і будь-яка реформа, реформа МВС потребує значної фінансової підтримки і 

відразу стає зрозумілим, що лише бюджетних коштів для цього буде 

недостатньо. Тому ми переконані у тому, що вище керівництво МВС повинно 

залучати іноземних партнерів. Можемо сказати, що цей процес вже 

відбувається, оскільки нещодавно в ЗМІ з’явилась інформація, що 

американський бізнесменом Джордж Сорос готовий профінансувати 

реформування міліції в Україні. 

Можна вже зараз стверджувати, що у непростий для країни час, поступові 

кроки реформування МВС відбуваються, однак багато ще потрібно здійснити. 

Насамперед потрібно вдосконалити законодавчу базу діяльності ОВС. Адже 

закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 року не відповідає ані 

принципам стратегії, ані теперішньому розвитку суспільства, та має 

тоталітарну спрямованість, що була закладена ще у Радянському Союзі.  

Зазначимо, що для того, щоб досягти основної мети реформи – 

відновлення довіри громадян до ОВС, реформу потрібно проводити за 

алгоритмом дій, передбачених в концепції та суміжно з іншими реформами. А 

якщо такі суміжні реформи проводитись не будуть, то і позитивні дії реформи 

МВС будуть нівелюватись суспільством. 
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РOЗДIЛ 2 

СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ТА НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ З 

НАСЕЛЕННЯМ 

 

2.1 Cистема оцінки ефективності роботи національної поліції 

 

Існує два основні підходи до оцінки ефективності поліції.  

Перший підхід до оцінки ефективності поліції, визначає «хорошу 

ефективність» наперед. Тобто, апріорі існують чіткі правила, яке вказують, 

коли поліцейські отримають визнання своєї ефективності.  

Другій підхід передбачає суб’єктивну оцінку ефективності, тобто, коли за 

допомогою суб’єктивних суджень визначається розходження між результатами 

ефективності і визначенням того, наскільки вкладені зусилля досягають цілей 

поліцейської діяльності. 

В обох підходах значний обсяг інформації, що використовується, є тим 

самим, однак принципова відмінність полягає в тому, чи оцінка базується на 

правилах, сформованих наперед, чи суб’єктивній оцінці за результатами 

діяльності. 

Зважаючи на складний характер поліцейської діяльності, перший підхід 

має низку складних ефектів – держава зустрічається з несприятливим 

компромісом між владою стимулів, з одного боку, та спотворенням зусиль і 

дискреційних повноважень, з іншого боку. Суб’єктивна оцінка ефективності 

допомагає вирішити цю ситуацію, знижуючи ризик деформації поліцейської 

діяльності та забезпечуючи врахування місцевих умов. 

Ефективність оцінюється щодо того, як поліція виконує свої обов’язки, 

зокрема, скорочення злочинності, захист вразливих категорій осіб, боротьба з 

антигромадською поведінкою, ліквідація надзвичайних подій та інші сервісні 

виклики. Продуктивність оцінюється по відношенню до того, якими коштами 

досягається результат. Легітимність оцінюється по відношенню до того 
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наскільки етично і в рамках закону працює поліцейський підрозділ. 

Ця методика може застосовуватися для обох підходів. Головна 

відмінність, як зазначалося вище, чи визнання ефективності діяльності поліції 

відбувається на правилах, встановлених наперед, чи на основі рішення за 

результатами діяльності. 

Зусилля поліції, спрямовані лише на запобігання ексцесів, таких як 

корупція, не є гарантією кращої загальної ефективності поліції. В цьому 

відношенні набагато кращим є розробка певних стимулюючих засобів, 

спрямованих на підвищення якості роботи поліції. До таких можна віднести і 

критерії оцінювання ефективності поліцейської діяльності як інструмент 

покращення роботи поліції. 

Метою поліцейської діяльності є зниження рівня злочинності та охорона 

громадського порядку, що здійснюється ефективно, продуктивно, справедливо, 

поважаючи людську гідність. 

Продуктивність поліцейської діяльності передбачає розподіл необхідних 

ресурсів в необхідному місці в необхідний час, саме там, де вони найбільш 

потрібні. Ефективність пов’язана з виявленням та запровадженням найкращих 

практик поліцейської діяльності. 

Ефективність поліцейської діяльності безпосередньо залежить від 

отримання певної винагороди (моральної чи матеріальної) за хороше виконання 

своїх повноважень, а так само від оцінки діяльності поліцейських як з боку 

колег та керівництва, так і, значною мірою, з боку громадськості та ЗМІ. Однак, 

не менш важливим є надання відповідному підрозділу повноважень 

формулювати місцеві пріоритети своєї діяльності та самостійно обирати 

способи їхнього досягнення. Таке визначення пріоритетів може бути наслідком 

громадського опитування чи фокус-груп та супроводжуватися узгодженням з 

місцевими органами влади. Такі пріоритети можуть доповнювати пріоритети, 

визначені на рівні МВС, разом із тим, слід мати на увазі, що таких 

централізованих пріоритетів має бути дуже небагато, оскільки вони, як 

правило, слабко враховують місцеві реалії. 



37 

 

Для оцінки роботи поліції необхідно змінити підхід, перенісши його з 

планування значень показників до оцінки за результатами поліцейської 

діяльності. Отже ми частково позбудемося деформації показниками 

поліцейської діяльності. Прикладами є оцінка ефективності поліцейської 

діяльності поліцейською інспекцією, самооцінювання поліцейських підрозділів 

(керівника-підлеглих, колег, суміжні підрозділи, власну діяльність), фокус-

групи, соціологічне опитування, експертні оцінки. Одна з основних проблем 

експертного оцінювання та самооцінювання – ризик пом’якшення оцінки 

ситуації. 

Такий підхід дозволяє надати підрозділу гнучкі можливості якнайкраще 

вирішувати конкретні проблеми. Разом із тим, він вимагає більшої 

ініціативності поліцейських і підведення підсумків для того, щоб з’ясувати 

наскільки обраний спосіб виявився ефективним і яким чином його можливо 

покращити. Так само, на етапі суб’єктивного оцінювання виявляються фактори, 

які первинно не враховувалися в процесі поліцейської діяльності, однак 

здійснювали вплив на ситуацію. 

Головним результатом роботи, на думку деяких дослідників, має бути 

впевненість більшості населення в тому, що персонал правоохоронних органів 

(а отже, й підрозділів поліції):  

– кваліфіковано здійснює правоохоронну діяльність щодо попередження 

злочинності, розкриття вчинених злочинів та охорони громадського порядку;  

– чесно виконує свої обов’язки та дотримується законів;  

– допомагає пересічним людям; ставиться до всіх людей з повагою. 

Державний стандарт надання поліцейських послуг, а отже, оцінка 

ефективності службової діяльності органів і підрозділів поліції України має 

передбачати систему кількісно-якісних параметрів, виходячи з характеристики 

їх властивостей, а саме:  

1) показники призначення і безпосередньої первинної діяльності 

уповноважених суб’єктів: показники правозастосування (швидкість вжиття 

заходів); ступінь задоволеності заявників та потерпілих щодо реагування з боку 
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працівників поліції; показники сумісності та взаємодії представників різних 

служб і підрозділів тощо;  

2) показники стану публічної безпеки і порядку: кількісно-якісні дані 

щодо зареєстрованих кримінальних та адміністративних правопорушень у 

межах території обслуговування чи специфіки діяльності окремого підрозділу 

(за видами правопорушень на 1000 осіб населення); відсоток їх викриття і 

розслідування (деталізована кількість виявлених злочинів (за видами); 

превентивна діяльність (суспільне сприйняття загального рівня злочинності 

громадськістю);  

3) показники надійності: характеристики результату поліцейської послуги 

(кількість скарг щодо якості обслуговування чи піклування), безвідмовність, 

збереженість (кількість скарг щодо дій працівників конкретних підрозділів 

поліції); інформування щодо прийнятих рішень або перебігу досудового 

розслідування;  

4) показники професійного рівня персоналу поліцейської установи: 

кількість фахівців в організаційній структурі органу поліції, плинність кадрів 

серед поліцейських; рівень професійної підготовки та перепідготовки (на 100 

одиниць штатної чисельності територіального органу); загальні навички, 

знання та дотримання вимог нормативних документів, уважність і 

доброзичливість у відносинах із громадянами й ін.;  

5) оптимізація використання ресурсів (стан забезпечення поліцейської 

діяльності за окремими показниками: транспортні та інформаційно-технічні 

засоби, розмір грошового утримання певних категорій працівників тощо);  

6) загальний відсоток населення, задоволеного якістю роботи органів і 

підрозділів поліції (ступінь довіри населення до поліції). 

Звідси кількісні дані окреслених параметрів мають відображатися 

залежно від статистичних результатів та цифрових характеристик видів 

забезпечення. Збір, фіксація та узагальнення інформації у межах аналогічних 

кількісних показників передбачається сферою компетенції окремих служб і 

підрозділів. Так, зокрема, до структури Національної поліції входить 
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Департамент організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного 

реагування, серед основних завдань якого:  

– моніторинг оперативної обстановки в державі;  

– вивчення, аналіз і узагальнення результатів та ефективності 

поліцейської діяльності, виявлення причин та умов, що сприяють учиненню 

кримінальних та адміністративних правопорушень, ужиття в межах компетенції 

заходів щодо їх усунення;  

– підготовка інформаційно-аналітичних та довідкових матеріалів з питань 

формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення публічної 

безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і 

держави, протидії злочинності, надання поліцейських послуг;  

– організація реагування на заяви та повідомлення про вчинені 

кримінальні, адміністративні правопорушення або події;  

– контроль та перевірка (у межах наданих повноважень) стану реалізації 

законів України та підзаконних актів, повноти та достовірності ведення в 

органах і підрозділах Національної поліції України єдиного обліку заяв і 

повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, порядку їх 

приймання, повноти обліку й ін. 

Складність оцінки саме якісних параметрів багато в чому викликана 

труднощами формалізації, узагальнення та аналізу критеріїв оцінки, а також 

визначення методів їх вимірювання. Основні недоліки наявних методик оцінки 

якості зумовлені передусім недостатньою увагою до вирішення названих 

проблем. Вибір істотних параметрів, що входять у систему, багато в чому 

залежить від сфери надання послуг (охоронювані, превентивні, процесуальні 

тощо). Так, залежно від сфери послуг обрані критерії оцінки можуть різнитися 

як за пріоритетністю, так і за набором деталізуючих показників. 

Насамперед якісні характеристики професійних показників діяльності 

органів поліції України мають включатися в опитувальник чи анкету на основі:  

– аналізу результатів спостереження за процесом надання 

правоохоронних послуг чи здійснення конкретних дій (заходів);  
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– особливостей складників у скаргах щодо якості надання послуг, що 

мають прямий зв’язок із роботою персоналу відповідного органу поліції;  

– обробки інформації з інших джерел надходження інформації про 

діяльність поліцейських («гаряча лінія», ЗМІ, Інтернет, соціальні мережі тощо);  

– організації інспектувань із перевірки рівня надання правоохоронних 

послуг у кожній конкретній сфері (охоронній, превентивній, публічній й ін.). 

Результатом аналізу інформації повинна бути оцінка таких параметрів 

професійних показників, як: компетентність, коректність і доброзичливість 

працівників поліції; вміння співробітників працювати з «важкими» заявниками 

і постраждалими, уникати конфліктів або максимально вдало їх вирішувати. 

Крім того, в систему параметрів об’єктивної оцінки можуть бути включені й 

похідні характеристики надання правоохоронних послуг, а саме: час на 

фіксацію виклику, виїзду на місце пригоди, реагування на виклик, виконання 

дій та заходів тощо. Названі та інші параметри не варто вважати ідеальними, 

оскільки організація кількісного обліку цих параметрів трудомістка і можлива 

тільки у разі проведення періодичного моніторингу якості надання 

правоохоронних послуг, а тому цілком закономірно здатна відображатися у 

вигляді загального показника – позитивний (чи) негативний. 

Слід також зауважити, що система збору та обробки інформації з відгуків 

і скарг громадян у межах вирахування загального відсотка населення, 

задоволеного якістю роботи органів поліції (ступінь довіри населення до 

поліції), на наш погляд, має охоплювати: різні форми збору інформації щодо 

скарг та претензій громадян; процедуру оцінки цієї реакції в різних випадках 

(ситуаціях); систему вжитих заходів реагування (як заохочення, так і 

покарання); загальну оцінку роботи структурного підрозділу чи органу поліції; 

обсяг наявної публічної інформації; оцінку професійної підготовки персоналу 

органу поліції тощо. 

Отже, висловлені та обґрунтовані нами позиції не обмежують кола 

проблемних питань щодо оцінки ефективності діяльності працівників 

правоохоронних органів, зокрема поліції. Вони періодично актуалізуються в 
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сучасній юридичній практиці, а отже, й науковому пізнанні. Проте, навіть з 

огляду на наведене, можна стверджувати, що потрібне теоретико-правове 

переосмислення та практичне впровадження комплексного підходу до 

оцінювання ефективності діяльності органів і підрозділів поліції України. 

Мають братися до уваги насамперед показники об’єктивної статистики щодо 

злочинних проявів, надійності та компетентності персоналу, оптимального 

використання наданих ресурсів, а також результати опитування населення з 

проблемних питань діяльності поліції. Саме за таких характеристик можна буде 

говорити про розробку якісних планів та складання об’єктивних звітів роботи 

поліції, а звідси – надання правоохоронних послуг, спрямованих на 

забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, 

протидії злочинності тощо. Крім того, заслуговує на увагу й потреба 

нормативного передбачення окреслених показників роботи поліції та критеріїв 

її оцінки, а також заходів (засобів) державного реагування, адже за специфічних 

умов професійної діяльності суб’єктів правозастосування протидія з боку 

зацікавлених осіб нерідко здатна викликати несприятливі наслідки. 
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2.2 Основні напрями підвищення ефективності діяльності поліції 

 

Законом України «Про Національну поліцію» визначено, що Національна 

поліція – є центральним органом виконавчої влади, який служить суспільству 

шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 

підтримання публічної безпеки і порядку. Крім того, законодавцем було 

встановлено правові основи організації та діяльності Національної поліції 

України, статус поліцейських, а також порядок проходження служби в 

Національній поліції. 

Визначено, що діяльність Національної поліції здійснюється у тісній 

співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та 

інститутами громадянського суспільства на принципах партнерства і 

спрямована на вирішення їхніх потреб. У законі йдеться, що рівень довіри 

населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності 

органів і підрозділів поліції. Оцінка рівня довіри населення до поліції 

проводиться незалежними соціологічними службами в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України.  

Проте, незважаючи на прийняття та введення в дію вищевказаних 

законодавчих актів, на даний час є багато проблем, що потребують свого 

належного вирішення. 

Зміни в сучасному українському соціумі, його економічній і політичній 

сферах закономірно впливають на процес формування нових взаємовідносин 

між державою, її інституціями та громадянським суспільством. Це стосується й 

такого державного інституту, як органи внутрішніх справ і поліції зокрема. 

Новелою прийнятого 02 липня 2015 року Закону України «Про 

Національну поліцію» є визначення на державному рівні необхідності 

встановлення виключно партнерських засад взаємодії поліції і населення. 

Важливість інституту партнерства зумовлена насамперед тими функціями, які 

поліція виконує у суспільному житті, їх значущістю, а також тим, що 

поліцейська діяльність здійснюється в реальному соціальному просторі у 
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безпосередньому контакті з громадянами. Щодня поліцейський вирішує складні 

професійні завдання, розв’язує непрості ситуації та конфлікти й не має права 

помилятися. Адже Закон визначає Національну поліцію як «орган виконавчої 

влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод 

людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку». За 

таких умов, виправдовуючи соціальне призначення поліції як сервісної служби, 

персонал поліції першочергово має орієнтуватися на реалізацію стратегії 

Community Policing – «партнерство заради спокою» (стратегії, апробованої в 

країнах англосаксонської правової системи), а також виявленні інноваційних 

форм діяльності поліції щодо формування безпечного суспільного простору . 

Фактично, діяльність Національної поліції здійснюється в тісній співпраці 

з населенням, територіальними громадами і інститутами громадянського 

суспільства на засадах партнерства і спрямована на вирішення їхніх потреб. 

Вочевидь, оптимізація роботи Національної поліції України, що ґрунтується на 

плідній співпраці з населенням, є актуальною проблемою. Узагальнено 

основоположну ідею партнерства поліції з населенням можна визначити Отже: 

«усвідомлення поліцією необхідності урахування думки і побажань 

громадськості при визначенні та оцінці своєї роботи, співпраця з населенням з 

метою виявлення і вирішення місцевих проблем, і яка має бути зорієнтована на 

превенцію правопорушень ». Іншими словами, населення має сприйматися як 

партнер поліції і повноправний учасник діяльності з покращання роботи 

поліції. Ефективність діяльності органів поліції, рівень професійної 

компетентності поліцейських впливають на громадську думку про роботу 

поліції загалом. Адже у законі прописано, що рівень довіри населення до 

поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і 

підрозділів поліції. Отже, Стратегія «партнерство заради спокою» розрахована 

на усвідомлення поліцейськими необхідності налагодження взаємодії з 

населенням, ґрунтованої на двох основних пріоритетах: консультації – 

вивчення думки населення з метою подальшої оцінки ефективності 

поліцейської діяльності, обов’язкове урахування потреб територіальних громад; 
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співробітництв – співпраця заради досягнення спільних цілей по досягненню 

правопорядку в країні. У першому напрямку, зокрема, розділ «Громадський 

контроль Національної поліції» передбачає: звіт про поліцейську діяльність; 

прийняття резолюції недовіри керівникам органів поліції; взаємодію між 

керівниками територіальних органів поліції і представниками органів місцевого 

самоврядування. Щодо реалізації другого пріоритету поліції треба: перейти від 

декларацій щодо налагодження партнерських стосунків із населенням до 

реальних кроків у цьому напрямі, утілювати в повсякденній діяльності принцип 

«Людина – понад усе»; постійно підвищувати свій професійний і культурний 

рівень, поширювати світогляд, формувати повагу до поліцейського всіма 

засобами (рівень спілкування з громадянами, чесність, професійні навички, 

охайний зовнішній вигляд тощо); зміцнювати взаємодію з органами місцевого 

самоврядування; своїми діями активно здобувати підтримку широких верств 

населення, повернути загальну повагу до поліції; широко інформувати 

громадськість і засоби масової інформації про роботу поліції, активно залучати 

громадян та громадські об’єднання до профілактики правопорушень, всебічно 

сприяти журналістам у виконанні їх місії об’єктивного висвітлення подій. 

Дослідження поліцейської практики свідчать, що сьогодні процес 

взаємодії працівників поліції та населення (громадських об’єднань) позитивно 

впливає на поліцейську діяльність, з одного боку, й формування позитивного 

іміджу в очах населення – з другого. Слід констатувати, що до цього часу 

розвиток співробітництва з громадянами відбувався спонтанно, без належної 

організації і системного підходу. Заходи щодо залучення громадськості до 

правоохоронного процесу проводилися, як правило, внаслідок гучних і 

резонансних подій із масштабними негативними наслідками для суспільного 

життя. Позитивним прикладом партнерства поліції (насамперед поліцейських 

патрульної поліції) і громадськості є спільна діяльність з громадськими 

формуваннями, які вже тривалий час функціонують на підставі Закону України 

«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону». 

Спектр заходів, які в тісній взаємодії з працівниками поліції виконують сучасні 
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дружинники, досить широкий: патрулювання житлових масивів і селищ; участь 

у розшуку зниклих безвісти; участь у розшуку та затриманні підозрюваних у 

скоєнні злочину; спільне проведення профілактичних, просвітницьких, 

виховних заходів серед різних категорій населення; робота з особами та 

підлітками з «групи ризику»; робота з жертвами насильства, у тому числі 

насильства в сім’ї, тощо. На жаль, таких позитивних прикладів іще не так 

багато – бракує досвіду й громадської самосвідомості. Неабиякий інтерес 

становить зарубіжний досвід участі громадськості в правоохоронній та 

правозахисній діяльності та його адаптація в Україні. Тому в умовах 

сьогодення взаємодія поліції з громадськими формуваннями повинна 

плануватися і формуватися на ефективній науково обґрунтованій управлінській 

основі. Відповідно, оптимізація взаємодії поліції з громадськими інституціями 

та населенням у контексті правоохоронної діяльності має основну мету – 

надати нового імпульсу вітчизняним формам співпраці, що існували раніше, та 

запровадити перевірений часом зарубіжний досвід участі громадськості в 

правоохоронній та правозахисній діяльності. 

Отже, поглиблення партнерської взаємодії поліції і громадськості є 

могутнім чинником розбудови правової держави і ствердження громадянського 

суспільства. Напрямками покращення цього соціально-правового інституту є: 

Закріплення у тексті Закону України «Про Національну поліцію» 

визначення поняття, змісту та форм партнерства поліції і населення.  

Розвиток нових форм взаємодії поліції із громадянами. Зокрема, 

своєрідною формою партнерської співпраці проведення «громадських 

консультацій», що сприяє кращому поінформуванню суспільства щодо 

пріоритетів поліцейської діяльності та формування громадської думки щодо 

актуальних проблем у правоохоронній сфері. Розуміючи виключну значущість 

«громадських консультацій» у налагодженні контактів з населенням поліція 

зможе ефективно виконувати правоохоронні завдання. Крім того, це важливий 

канал отримання достовірної інформації щодо очікувань громадян та існуючих 

на місцевому рівні загроз для публічної безпеки або ж окремих випадків 



46 

 

порушення «миру та спокою» на рівні громади (агресивна поведінка молоді, 

порушення норм суспільної моралі, споживання алкоголю в публічних місцях, 

інші події, важливі для безпеки громадян). 

Покращення стану комунікативної та загальної культури поліції є:  

- активна співпраця з представниками засобів масової інформації, у тому 

числі з метою об’єктивного інформування населення про діяльність поліції;  

- постійне формування і підтримання позитивного зовнішнього та 

внутрішнього іміджу (з урахуванням міжнародного досвіду) органів поліції 

шляхом підвищення рівня професійної компетентності поліцейських, 

покращення результатів їх діяльності; 

- забезпечення безпосереднього діалогу між поліцією населенням під час 

особистих зустрічей громадян із керівниками Національної поліції, 

найкращими поліцейськими, які забезпечують правопорядок на конкретній 

території;  

- проведення активної профілактичної, виховної, просвітницької роботи 

серед різних верств населення з метою запобігання правопорушенням, 

формування в різних категорій громадян відчуття особистої причетності до 

правового порядку в суспільстві, підвищення рівня правосвідомості 

суспільства; 

- залучення найактивніших громадян до співпраці та стимулювання їх 

допомоги поліції у виконання конкретних правоохоронних завдань. 

Одним із найважливіших стратегічних завдань в рамках 

загальнонаціональної реформи системи органів державної влади та 

громадянського суспільства є модернізація правоохоронної системи та 

підвищення ефективності кадрової політики у даній сфері. Перспективним 

кроком у напрямі вирішення даного питання є з’ясування необхідності 

існування та перспектив відомчих вищих навчальних закладів, особливостей їх 

взаємодії з загальноосвітніми професійними організаціями, що знаходяться у 

підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України, а також вирішення 

широкого кола проблем, пов’язаних з підготовкою кадрів для органів 
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Національної поліції.  

Необхідно звернути увагу, що складний характер завдань, виконання 

яких покладається на органи поліції в умовах докорінних змін у політичному й 

економічному житті українського суспільства, реформування системи органів 

поліції, зростання «професіоналізму» в злочинному середовищі, поява нових 

видів правопорушень висувають високі вимоги не лише до рівня знань, умінь, 

навиків і набору компетенцій майбутніх поліцейських, але й до особистісних 

якостей всіх категорій працівників поліції. Майбутній офіцер поліції в умовах 

оперативно-службової діяльності, що змінилися, повинен володіти загальною 

професійною та етичною культурою, що відображає його готовність до 

виконання покладених на нього обов’язків. 

Особливістю сучасного етапу розвитку системи органів Національної 

поліції є оновлення значного масиву законодавчих актів, що регулюють 

діяльність усієї правоохоронної системи. Зокрема, мова йде про Закон України 

«Про Національну поліцію», який набрав чинності 07.11.2015 року. У зв’язку з 

цим варто зазначити, що в умовах достатньо стрімких перетворень в рамках 

правоохоронної системи певне занепокоєння викликає вирішення на 

законодавчому рівні усіх аспектів кадрового забезпечення нової поліції.  

Так, зокрема, частиною 2 статті 50 Закону України «Про Національну 

поліцію» встановлено, що громадяни України, які виявили бажання поступити 

на службу до Національної поліції, за їх згодою можуть пройти тестування на 

поліграфі в порядку та на умовах, визначених законом та іншими нормативно-

правовими актами. Тут варто зауважити, що добровільність тестування на 

поліграфі створює нерівні умови для кандидатів на службу. У зв’язку з цим, на 

нашу думку, доцільно або зробити тестування обов’язковим для всіх, або 

вилучити дане положення. 

Також слід звернути увагу, що у Законі України «Про Національну 

поліцію» не визначено особливості первинної підготовки персоналу та 

підготовки у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання 

(ст.ст. 72, 73). Зокрема, відсутні положення щодо механізму залучення 
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громадськості до співбесід та до викладання у зазначених закладах. До того ж у 

зазначеному Законі відсутні положення про зміст навчання, категорій 

підготовки у вищих навчальних закладах системи МВС, зв’язок рівня освіті з 

професійною кар’єрою. Вважаємо, що в законі доречним було б відобразити 

статус особи, яка відряджена до ВНЗ МВС для виконання обов’язків 

інструктора з підготовки прикладних дисциплін (термін відрядження, порядок 

ротації, відбір, збереження оплати тощо).  

Важливим елементом формування кадрового потенціалу поліції виступає 

моніторинг персоналу, основною метою якого є розробка процедур діагностики 

та прогнозування кадрової ситуації.  

Отже, на сучасному етапі реформування органів внутрішніх справ 

України важливо визначити суттєві індикатори стану кадрового потенціалу 

поліції, а також розробити комплексну програму постійної діагностики та 

розвитку умінь і навичок працівників. Науково обґрунтована кадрова політика 

в системі органів внутрішніх справ, яка враховує сучасні реалії правоохоронної 

практики та процеси в суспільстві, є запорукою вдосконалення діяльності 

оновленого органу виконавчої влади – Національної поліції України та її 

структурних підрозділів. 
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2.3 Взаємодія поліції та населення як обов’язкова умова забезпечення 

безпеки та громадського порядку 

 

Питання комунікації населення та поліції є дуже важливим, адже 

діяльність поліцейських виконується у співпраці з населенням. Дослідження та 

науковий аналіз проблем комунікації поліції з громадськістю присвятили праці 

такі науковці, як О. М. Бандурка, В. І. Розов, С. Д. Максименко, В. О. Лефтеров, 

І. О. Дубова, М. М. Ісаєнко та ін. 

Урегулювання професійного спілкування поліцейських відбувається 

згідно низки нормативно-правових актів, таких як: Закон України «Про 

Національну поліцію» від 2 липня 2015 р. № 580-VII, Присяга працівника 

Національної поліції України, наказ МВС України «Про затвердження Правил 

поведінки та професійної етики осіб рядового та начальницького складу органів 

внутрішніх справ України» від 22 лютого 2012 р. № 155, Дисциплінарний 

статут Національної поліції України тощо. 

Психологічна готовність працівників поліції до професійної комунікації – 

це інтегральна сукупність психологічних якостей, на основі якої виникає стан 

оптимальної змобілізованості психіки, настрою на найдоцільніші та адекватні 

безпомилкові дії.  

На очах населення проходить діяльність поліції, тому у формуванні 

позитивної взаємодії велику роль відіграє спілкування: чи залишаються 

ввічливими полісмени, чи не проявляють грубість та виявляють витримку у 

конфліктах.  

Залежно від сфери застосування можна виділити два основні різновиди 

комунікативних стратегій професійного спілкування: у професійному 

середовищі та в межах взаємодії з громадянами.  

В першу чергу, людина, яка звертається до працівника Національної 

поліції очікує допомоги, тому розглядаючи професійну комунікацію поліції з 

населенням необхідно звернути увагу на якості, що дозволяють збільшити 

ефективність спілкування: уміння слухати (тобто, проявити пошану та 
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налаштувати до себе позитивно, емоційно реагувати на переживання 

співрозмовника), уміння захищатися від маніпуляторних впливів, здатність 

уникати конфліктів та виявляти недостовірні показання, бути переконливим під 

час бесіди. 

Важливим аспектом комунікації є подолання психологічних бар’єрів у 

спілкуванні, що можуть виникати через низку непорозумінь: неприязнь, 

налаштування на конфлікт, страх вступити в контакт з полісменом, недовіра. 

Створення цих бар’єрів може відбуватися штучно, тому важливим чинником 

ефективної співпраці населення та поліції є уміння обходити та долати ці 

бар’єри останніми.  

Початок спілкування зі сторони працівника Національної поліції завжди 

обумовлене отриманням потрібної інформації, тому варто зазначити про 

важливість полісмена чинити психологічний вплив на людей (примушення до 

показання правдивої інформації, стимуляція позитивних проявів у поведінці 

громадянина). 

Одним із морально-етичних обов’язків працівників поліції є дотримання 

коректності й гідної поведінки, притаманної представникові органу виконавчої 

влади. Під час виконання своїх безпосередніх обов’язків поліцейський постійно 

контактує з громадянами, отож є необхідність у емоційній стриманості та 

терплячості. Працівник поліції повинен завжди у своїх реакціях бути 

максимально стриманим, правильно налаштувати себе на взаємодію, що 

дозволить встановити з ним довірливі відносини і отримати оперативно 

значиму інформацію.  

У процесі виконання службових обов’язків часто виникає необхідність у 

спілкуванні з дітьми та підлітками. У відносинах із цією категорією осіб 

поліцейський має виявляти педагогічні та психологічні здібності, тримати 

ініціативу спілкування у власних руках, не принижувати гідність дитини чи 

підлітка, доброзичливо посміхатися. Посмішка стимулює продуктивне 

спілкування, часто знижує психологічні бар’єри, що можуть виникнути між 

дитиною й правоохоронцем. Патрульним варто застосовувати 
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суб’єктивноіндивідуальний підхід до кожного, завжди виявляти зацікавленість 

та інтерес у спілкуванні з дитиною. Якщо поведінка дитини суперечить 

соціальним нормам, спонукати її до виправлення. 

Іноді виникає необхідність у спілкуванні з потерпілими чи свідками події. 

Передусім правоохоронець повинен відрекомендуватися, з’ясувати, як 

правильно звертатися до потерпілих чи свідків, підбираючи тональність і 

враховуючи психоемоційний стан потерпілих. 

Працівник Національної поліції особливого значення має надати 

спілкуванню з злочинцем, поведінка якого є девіантною. При діалозі із 

правопорушником поліцейський повинен слідувати таким правилам: уважно 

вислуховувати, виявляти психологічну стійкість, намагатися схилити злочинця 

до відмови в учиненні проступку. Для переконання осіб з антисоціальною 

спрямованістю припинити правопорушення, потрібно намагатися спілкуватись 

у звичній для них манері. Для досягнення цієї цілі полісмену потрібно знизити 

агресивність затриманого. Потрібно вибудовувати комунікативну стратегію 

спілкування таким чином, щоб встановити цілісну картину події або з’ясувати 

причини та мотиви того, що спонукало вчинити той чи інший ресоціалізований 

вчинок.  

Таким чином, такі якості, як позитивне ставлення до людей, уміння 

слухати, майстерність говорити, налагодження та підтримання контактів, 

уміння привернути та утримати увагу, безперешкодно долати бар’єри 

спілкування та вирішувати конфліктні ситуації, ефективно впливати на осіб з 

метою бажаних змін поведінки допоможуть працівникам поліції налагодити 

взаємодію спілкування з населенням. 

Питання взаємодії правоохоронних органів із громадськістю завжди було 

актуальним на всіх ступенях розвитку держави. Залучення населення до 

правоохоронної діяльності є одним із основних факторів підвищення 

ефективності роботи поліції у справі забезпечення безпеки та громадського 

порядку. Основні сучасні положення взаємодії органів внутрішніх справ з 

населенням закріплені в нормативно-правових документах, які регламентують 
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діяльність органів внутрішніх справ.  

Відповідно до частини 1 статті 11 Закону України «Про Національну 

поліцію» діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з 

населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на 

засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб.  

У ч. 2 ст. 89 цього ж Закону законодавець говорить про співпрацю та 

взаємодію поліції з громадськістю в якості необхідної умови ефективної роботи 

поліції: «співпраця між поліцією та громадськістю спрямована на виявлення та 

усунення проблем пов’язаних із здійсненням поліцейської діяльності і 

сприяння застосуванню сучасних методів для підвищення результативності та 

ефективності такої діяльності». 

Говорячи про взаємодію поліції з населенням необхідно усвідомлювати, 

що така основана на законі, співпраця, яка має спільну мету – підтримання 

належного стану публічного порядку перш за все на вулицях та в інших 

громадських місцях, зниження рівня вуличної злочинності, залучення до 

спільних заходів все більшої кількості населення, збільшення кількості 

громадських формувань з охорони публічного порядку, підвищення 

ефективності їх роботи – все це є нагальна потреба сьогодення.  

Важливий напрямок забезпечення взаємодії поліції з громадськістю є 

нормативно-законодавчий аспект. Раніш було зазначено Закон України «Про 

Національну поліцію», який містять ряд вимог до органів внутрішніх справ, 

щодо забезпечення взаємодії поліції з населенням. Разом із цим документом на 

теперішній час діють декілька нормативних актів, які на законодавчому та 

галузевому рівні регулюють цю проблематику. Це, на сам перед, Закон України 

«Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного 

кордону».  

Цей закон фактично визначає тільки одну форму такої участі, а саме: 

колективну в складі громадських формувань, проте не регулює питання 

індивідуальної участі, наприклад громадських помічників дільничного 

інспектора поліції. У документі не визначені інші випадки сприяння населення 



53 

 

правоохоронним органам в охороні публічного порядку, які вже давно 

використовуються в зарубіжних країнах.  

Також необхідно в повній мірі використовувати той зарубіжний досвід 

взаємодії поліції з населенням, який нагромаджений в інших країнах. У таких 

країнах як США, Німеччина, Франція, Великобританія, Австрія, Бельгія, Італія, 

Японія та інші вважається, що взаємодія поліції з населенням є необхідною 

умовою ефективної роботи правоохоронних органів. Відомі західні програми 

взаємодії поліції з населенням – «Сусідська допомога», «Зупини злочинця», 

«Громадський патруль». «Адміністративна допомога», «Команди не розкритих 

справ», «Допомога жертвам правопорушень», створення оперативних груп з 

охорони публічного порядку та боротьби з правопорушеннями, утворення 

наукових та педагогічних організацій, які передають поліції результати своєї 

роботи та надають рекомендації по підвищенню ефективності роботи 

правоохоронних органів. 

Отже, можна зробити висновок, що в теперішній час назріла потреба у 

прийнятті нових нормативно-правових актів МВС України, Департаменту 

Національної поліції України, які повинні регламентувати особливості 

взаємодії правоохоронних органів з населенням. Необхідно підготувати 

методичні рекомендації про тематику та порядок проведення занять з 

громадськими помічниками інспекторів поліції, розробити механізм залучення 

до правоохоронної діяльності осіб, які не є членами громадських формувань.  

Виходячи з вище викладеного можна зробити наступні висновки:  

– організація діяльності поліції, яка заснована на її підтримці 

громадськості і направлена на попередження злочинів та правопорушень 

повністю відповідає умовам сьогодення;  

– вдосконалення взаємодії поліції з населенням необхідна умова 

існування довіри громадян до правоохоронних органів, а також і до влади в 

цілому;  

– аналіз і використання зарубіжного досвіду участі населення у 

правоохоронній діяльності – дійовий інструмент якісного покращення 
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співробітництва поліції і громадськості, реальна можливість підвищення 

ефективності роботи поліції;  

– впровадження в роботу правоохоронних органів моделей діяльності 

поліції зарубіжних країн по використанню консультативного механізму та 

співпраці з населенням у справі охорони громадського порядку – нагальна 

потреба теперішнього часу; 

– існує необхідність у розробці та прийнятті нормативних документів, 

регламентуючих цей аспект правоохоронної діяльності, як на державному, так і 

на галузевому рівні (Закони України, накази Міністра внутрішніх справ). 

Найчастіше у діалозі громадян з працівниками поліції можна побачити 

такі розповсюджені форми комунікативних конфліктогенів із наведених груп: 

заперечення; жорсткий, агресивний тон; категоричність; докори; претензії; 

звинувачення; грубість; демонстрацію переваги; читання моралі; виправдання; 

підняття неприємної для співрозмовника теми. Для прикладу наведемо декілька 

фраз, які можуть бути вжиті у розмові громадянина з поліцією: 1) погроза: 

«Якщо Ви мене не відпустите, то будете мати великі проблеми!»; 2) накази: 

«Ви можете рухатися швидше?!»; 3) образи: «Де вас таких «розумних» лише 

знаходять?!»; 4) відмова від обговорення питання: «Я краще знаю порушував я 

закон чи ні!»; 5) допит: «Чому Ви не з’являєтеся вчасно тоді, коли це 

необхідно?!» і ін. 

Ці форми частіше використовують громадяни у спілкуванні з 

правоохоронцями. Однак, нерідко трапляється і так, що у відповідь на 

конфліктоген з боку або правопорушника, або просто пересічної людини, 

поліцейський також може відповісти конфліктогеном і це лише погіршить 

ситуацію. Наприклад: 1) допит: «Чому Ви не бажаєте показати мені 

документи?»; 2) слова-боржники: «Ви повинні співпрацювати з нами.»; 3) 

накази: «Негайно виходьте з машини!»; 4) погрози: «Якщо Ви відмовитеся 

співпрацювати з нами, мені доведеться вас затримати.» та ін.  

Можемо зробити припущення, що це відбувається через те, що довший 

час в нашій державі панувала негативна стереотипна думка про правоохоронні 
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органи. Відтак, громадяни, навіть після введення нової реформи МВС, ще до 

кінця не змінити свого ставлення до поліцейських. У пам’яті українців усе ще 

залишився той колишній образ міліціонера, з яким ніхто не хотів мати справу. 

Саме для того, щоб змінилося ставлення людей до поліції, змінилася про 

них думка в кращу сторону, необхідно самим поліцейським працювати на своє 

добре ім’я, створюючи в очах громадян позитивний образ правоохоронця. А 

для цього необхідно максимально доброзичливо, спокійно і щиро спілкуватися, 

дати зрозуміти людям, що Новій поліції можна довіряти і що вона добросовісно 

виконує свою роботу на благо суспільства.  

Правоохоронцям необхідно розвивати у себе тактовність, делікатність, 

проникливість, на високому рівні володіти механізмами взаєморозуміння 

(емпатією, ідентифікацією, рефлексією, каузальною атрибуцією), а також вміло 

розпізнавати конфліктогени у спілкуванні з населенням для профілактики 

небезпечних ситуацій й кращій взаємодії з ними. 

Таким чином, створюючи новий орган державної влади, законодавець 

приділив особливу увагу питанням співпраці поліції з населення. Так, згідно з 

основними принципами, а саме взаємодії з населенням на засадах партнерства, 

діяльність Національної поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з 

населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на 

засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб. З метою 

визначення причин та/або умов учинення правопорушень планування 

службової діяльності органів і підрозділів поліції здійснюється з урахуванням 

специфіки регіону та проблем територіальних громад. 

Крім того, аналізуючи даний закон, важливо виділити питання щодо 

спільних проектів поліції з громадськістю. Національна поліція взаємодіє з 

громадськістю шляхом підготовки та виконання спільних проектів, програм та 

заходів для задоволення потреб населення та покращення ефективності 

виконання Національною поліцією покладених на неї завдань. Співпраця між 

Національною поліцією та громадськістю спрямована на виявлення та усунення 

проблем, пов’язана із здійснення поліцейської діяльності, і сприяння 
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застосуванню сучасних методів для підвищення результативності та 

ефективності здійснення такої діяльності.  

Одним з визначальних положень Закону України «Про Національну 

поліції» полягає у тому, що саме рівень довіри населення до поліції є основним 

критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. Така 

позиція законодавця виглядає цілком закономірною, адже повсякденна 

діяльність поліції протікає на очах у населення і авторитет та довіра поліції 

багато в чому залежить від поведінки її співробітників при спілкуванні з 

людьми. 

Підсумовуючи викладене, можна дійти висновку, що держава прагне бути 

цивілізованою і дотримуватися демократичних принципів. Очевидно, що 

держава у особі її органів поставила за мету зробити усе можливе, щоб довіра 

населення до тих, хто повинен «захищати та служити», була високою і 

стабільною. Адже який авторитет мають правоохоронні органи, такий і держава 

в цілому, оскільки саме правоохоронці покликані представляти, охороняти 

права, свободи та інтереси людини і громадянина, зміцнювати законність, 

підтримувати правопорядок, вести боротьбу зі злочинами та іншими 

правопорушеннями. 
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2.4 Перспективи розвитку та шляхи підвищення рівня довіри 

населення до поліції 

 

Відповідно до статті 11 Закону «Про Національну поліцію», однією із 

основних засад діяльності поліції є взаємодія з населенням на засадах 

партнерства. Діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з 

населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на 

засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб.  

Отже, всі заходи з підтримання правопорядку мають здійснюватися 

поліцією саме у такому напрямі, який би найбільш задовольняв інтереси та 

прагнення населення. В цьому аспекті поліція та населення повинні виступати 

як однодумці щодо досягнення спільних цілей. 

Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки 

ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. Оцінка рівня довіри 

населення до поліції проводиться незалежними соціологічними службами в 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Досі вказаний порядок не 

затверджено.  

До недавнього часу визначення ефективності роботи поліції відбувалося 

лише за певними статистичними показниками (співвідношення кількості 

зареєстрованих і розкритих злочинів за різними групами; кількість справ, що 

передано до суду тощо). Однак практика засвідчила, що цей параметр оцінки 

діяльності поліції є доволі умоглядним, і може бути обрахованим дуже різними 

способами та тому легко піддається маніпуляціям з боку самих правоохоронних 

органів. Крім того дуже часто правоохоронці для досягнення показників, 

поставлених керівництвом перед ними, «розкривали» злочини шляхом 

зловживання владою, здійснення залякування і психологічного тиску на 

затриманих та навіть за допомогою застосування незаконних методів 

розслідування, в тому числі побиття і катувань. 

Згідно з новим Законом, визначення ефективності роботи поліції повинно 

відбуватися не лише за певними статистичними показниками, а й передусім за 
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рівнем довіри до конкретного територіального органу поліції з боку місцевого 

населення. І це є значним кроком вперед, оскільки таким чином відбувається 

перехід від кількісного критерію оцінки ефективності поліції до якісного 

критерію.  

Довіра населення сама по собі є досить складним явищем, особливо що 

стосується довіри людей до поліції, з представниками якої вони контактують у 

повсякденному житті набагато більше, ніж з працівниками інших органів 

правопорядку. 

У науковій літературі довіра населення до діяльності поліції визначається 

як сприятлива (позитивна) оціночна реакція груп населення до поліції, яка 

виявляється в думках, почуттях та цілеспрямованій поведінці. При цьому 

оцінка громадянами роботи поліції може бути як позитивною, так і негативною. 

Основною базою формування населенням свого ставлення до поліції є 

результат безпосередніх контактів громадян з поліцейськими, або інформація 

від членів їх сімей та близьких, знайомих про враження від їхніх особистих 

контактів з поліцією. Власне кажучи, ставлення та оцінка людей до роботи 

поліцейських, що контактували з поліцією, має досить великий вплив на 

формування суспільної думки серед людей, які не мали досвіду таких 

контактів.  

При цьому особи, які зробили певні висновки про роботу поліції в 

результаті власного досвіду, як правило, певний час не сприймають ту 

інформацію про поліцію, яка буде йти у розріз з їхніми особистими 

враженнями. 

Особисті враження громадян про роботу поліції, на підставі яких і 

формується рівень суспільної довіри, як правило, отримуються у наступних 

формах:  

- реакція та дії поліції на звернення громадянина чи його близьких, 

знайомих із заявою про злочин, який був скоєний щодо них або щодо їх майна;  

- спілкування громадян з патрульними поліцейськими під час 

оформлення дорожньо-транспортної пригоди чи порушення правил дорожнього 
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руху;  

- швидкість реагування патрульної служби на виклик, та якість їх роботи 

після прибуття на місце події;  

- звернення до патрульних поліцейських на вулиці з проханням надати 

допомогу або відреагувати на порушення громадського порядку;  

- досвід залучення громадян поліцією як свідків чи понятих; - досвід 

звернення громадян до органів поліції за отриманням інформації або довідок чи 

документів. 

Результати зовнішнього соціологічного опитування населення мають 

продемонструвати існуючий рівень довіри до поліції, для чого повинні бути 

залучені авторитетні соціологічні компанії, які б провели незаангажоване 

соціологічне дослідження різних аспектів вказаної проблематики у тому чи 

іншому регіоні.  

Аналіз результатів соціологічного опитування щодо довіри населення 

повинен давати керівництву Національної поліції різних рівнів інформацію про 

удосконалення діяльності роботи на певних напрямах, що може бути досягнуто 

широким арсеналом інструментів. 

Наприклад: ухвалити кадрові рішення (підвищення чи звільнення), 

проведення службових розслідувань, вирішення питань про відправлення 

поліцейських тих чи інших підрозділів на підвищення кваліфікації, проведення 

атестування складу певного підрозділу територіального органу поліції, 

застосування заходів заохочення для складу того чи іншого підрозділу органу 

поліції тощо.  

Коли ведуть мову про зовнішнє соціологічне опитування населення про 

роботу поліції, то як правило, мають на увазі наступні параметри (вперше 

озвучені Національною поліцією як один із напрямів реформування), про які 

важливо знати думку різних верств населення. 

Часті зміни законодавства, численне кадрове оновлення керівників 

більшості органів державної влади, склад правоохоронних органів, відчутні 

бюджетні витрати, діючі реформи та ті, які лише починають впроваджуватись, 
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досі кардинально не змінили правову систему, що у свою чергу на фоні важкої 

(загостреної) соціальноекономічної ситуації в державі (Україні) посилює 

тенденцію до занепокоєння населення.  

Спостерігається втрата віри населення до отримання професійної 

допомоги від силових структур, медичних установ, отримання якісної освіти, 

захисту перед сьогоденним беззаконням, та і зрештою посилюється недовіра 

населення до органів внутрішніх справ.  

Внаслідок прийняття закону України «Про Національну поліцію» у 2015 

році, ми – населення, ми – держава, увійшли в період активних змін, 

перебудову цілої системи правової структури, очікуємо якісних нових 

кардинальних змін і з готовністю прагнемо до отримання кваліфікованої 

європейської допомоги. Проте за час дії реформи МВС рівень довіри громадян 

до прокуратури, міліції, судів лишається вкрай низьким, тому вважаємо за 

необхідне проаналізувати питання недовіри населення до поліції та знайти 

шляхи підвищення рівня довіри до системи в цілому. 

Раніше нами було з’ясовано, що серед істотних причин тотальної 

недовіри населення до міліції залишається хабарництво, негідне поводження 

працівників правоохоронних органів, схильність правоохоронців самостійно 

покривати злочинність, пияцтво, зловживання посадовими обов’язками, 

порушення прав громадян та ін.  

Однак за час існування патрульної поліції і появи Національної поліції 

рівень довіри українського населення до працівників органів внутрішніх справ 

в порівнянні з 2015 роком (46% опитуваних довіряють поліції) поступово все ж 

зростає (за оцінкою «TaylorNelsonSofres», більше 43% українців довіряють 

Національній поліції, в той час рівень довіри до патрульної поліції склав 

близько 53%). Зникнення колишнього негативу «мєнти», «мусора» з боку 

українців до органів правопорядку, та запровадження «поліцейський» 

демонструє нам нове якісне сприйняття реформаторських змін.  

Проте не варто також забувати, що збільшення рівня довіри до поліції не 

означає ефективність виконання нею професійних обов’язків. Так за час 
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існування Національної поліції змінилися критерії відбору кандидатів, якісно 

перевтілився образ сучасного поліцейського, тому варто задатися питанням 

чому населення довіряє: бренду поліції, чи дійсно поліції як органу 

забезпечення правопорядку?  

Результативне розв’язання даної проблеми вбачаємо у запровадженні 

комплексного підходу не лише до підготовки сучасних поліцейських, а і їх 

супроводу під час виконання професійних задач. Підвищення довіри населення 

до поліції є однією із ключових цілей проведення реформи, саме тому 

необхідний системний шлях досягнення.  

Аналізуючи погляди науковців на цю проблему, більшість вважають, що 

реформування в поліції неможливе без перегляду системи оцінки роботи 

правоохоронців. Мова йде не лише про відбір та підготовку нових полісменів 

(однак ця практика суттєво впливає на довіру з боку населення), а і про нові 

підходи в організації роботи поліцейських (чіткі інструкції, права, обов’язки), 

що неабияк впливає на якість та швидкість реагування на службові завдання.  

Та вочевидь істотним показником успіху у професійній діяльності 

правоохоронних органів стане не лише їх готовність забезпечувати 

громадський порядок, а запровадження ефективної оцінки функціонування 

поліції.  

Тривалий час єдиною оцінкою ефективного функціонування правових 

органів було досягнення так званого «статистичного плану», кількість 

розкритих злочинів, кількість задіяних працівників. На сьогодні ця тенденція 

себе вичерпала, особливо тоді коли дані є відкритими та прозорими і вимоги 

суспільства до поліцейських змінені. 

Метою поліцейської діяльності є зниження рівня злочинності та охорона 

громадського порядку, що здійснюється ефективно, продуктивно, справедливо, 

поважаючи людську гідність. 

Розуміємо, що для оцінки роботи поліції необхідно змінити підхід, 

перенісши його з планування значень показників до оцінки за результатами 

поліцейської діяльності. Таким чином ми частково позбудемося деформації 
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показниками поліцейської діяльності. Прикладами є оцінка ефективності 

поліцейської діяльності поліцейською інспекцією, самооцінювання 

поліцейських підрозділів (керівника-підлеглих, колег, суміжні підрозділи, 

власну діяльність), фокус-групи, соціологічне опитування, експертні оцінки, що 

вочевидь і дозволить змінити сприйняття поліції народом.  

Тому вважаємо за перспективним досліджувати й надалі проблеми, що 

виникають у діяльності Національної поліції, аналізувати сприйняття 

діяльності працівників охорони порядку населенням та підвищувати рівень 

довіри українців до поліції. 

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» передбачає пошук і будову 

перспективних моделей взаємодії суспільства та держави. Повинні бути 

сформовані нові правові й організаційні механізми, що дозволяють вирішити 

традиційні проблеми в державному управлінні, забезпечити на високому рівні 

потреби суспільства та кожного громадянина. Громадяни повинні отримати від 

держави захищеність прав і свобод, гарантування безпеки. У цих умовах право 

має регулювати різні сторони життєдіяльності громадян, створювати умови для 

активної діяльності цивільних інститутів, стимулювати гармонізацію 

соціальних відносин. Одним із напрямів державної політики є нормативне 

врегулювання участі громадян в управлінні державою, зокрема взаємодія 

поліціїз населенням. 

Європейська інтеграція пропонує нову модель розвитку суспільства та 

держави, яка повинна забезпечувати: ефективність механізмів захисту прав і 

свобод громадян, без яких неможливо створити конкурентоспроможні державні 

інститути; функціонування механізмів вертикальної і горизонтальної соціальної 

мобільності; застосування процедур і правил, що гарантують виявлення та 

врахування інтересів кожної соціальної групи під час ухвалення рішень на всіх 

рівнях державної та місцевої влади, відповідальність за результати та наслідки 

ухвалених і реалізованих рішень; рівноправний діалог громадських організацій, 

бізнесу та держави із ключових питань суспільного розвитку, результати якого 

стають основою ухвалених нормативних рішень; високу довіру громадян до 
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державних і суспільних інститутів; широкий громадський консенсус щодо 

основних питань розвитку України. Важливо, щоби нова модель була 

спроєктована на всі інститути держави, сприяла підвищенню ефективності 

їхньої діяльності. 

Соціальна роль поліції докорінно відрізняє її від інших структур держави, 

не може бути зрозуміла поза повноваженнями вдаватися в разі потреби до 

примусу. Мабуть, жодні інші акції представників публічної влади так глибоко 

не втручалися у сферу основних прав людини. Цілком природно, що такі дії 

повинні підлягати детальному нормативному регулюванню та дієвому 

контролю. Відповідно до законодавства та сформованої практики, поліція є 

органом, максимально наближеним до населення, від оцінки роботи поліції 

загалом складається враження та думка про діяльність держави. Для досягнення 

максимальної ефективності взаємодії, подолання деструктивнофункціональних 

наслідків конфліктів і криз у відносинах із громадськими структурами влада 

потребує моніторингу тенденцій розвитку суспільної свідомості. 

ї влади тісно пов’язане із суб’єктивними поглядами людей на зміцнення 

правопорядку, державності у країні. Цінність суспільної довіри до органів 

державної влади важлива тим, що є одним із чинників, які безпосередньо 

пов’язані з її легітимацією. Легітимація державної влади – це процеси і явища, 

за допомогою яких влада набуває властивості легітимності, що виражають 

правильність, виправданість, моральну законність, відповідність її 

загальнолюдських цінностей, відповідність цієї влади, її діяльності визначеним 

психічним настановам, очікуванням суспільства, людей.  

О. Коваль зазначає, що легітимність державної влади – це прийняття 

влади населенням держави, довіра до неї, визнання права суб’єкта державної 

влади керувати соціальними процесами, готовність їй підпорядковуватися. Такі 

уявлення пов’язані передусім не з юридичними нормами, а з матеріальними, 

політичними, духовними умовами суспільного життя, з особистими запитами 

кожної людини. 

Не можна не враховувати діяльність засобів масової інформації, що в 
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умовах інформаційного суспільства не тільки не сприяють формуванню 

позитивного образу поліцейського, але й прагнуть акцентувати увагу 

громадськості на проблемах у діяльності поліції. Водночас дається не завжди 

об’єктивна оцінка діяльності поліцейських, що вкрай негативно позначається 

на формуванні громадської думки про поліцію, не сприяє розвитку довірчих 

взаємин. У зв’язку із цим під час формування громадянського суспільства 

постала проблема вибудовування довірчих відносин між поліцією й 

інститутами громадянського суспільства.  

С. Субота зазначає, що одним із завдань реформування органів 

внутрішніх справ було встановлення тісної взаємодії поліції з інститутами 

громадянського суспільства та громадянами з метою забезпечення 

правопорядку. Ефективність діяльності поліції оцінюється громадянами, тому 

поліція у своїй діяльності прагне до забезпечення суспільної довіри та 

підтримки громадян. 

С. Шитий, А. Бондаренко вважають, що високий рівень довіри знижує 

рівень правового нігілізму, що, у свою чергу, зменшує витрати на підтримання 

громадського порядку, створює умови для належного виконання обов’язків. 

Суспільну довіру не варто розглядати як статистичний показник, вона є 

динамічною та мінливою категорією. Чим більше виправдовує діяльність 

поліції очікування громадськості, тим більше в населення довіри. Належне 

розкриття злочинів сприяє підвищенню довіри громадян. Не варто забувати, що 

позитивна думка легко змінюється на негативну за фіксування правового 

нігілізму серед поліцейських. Це виражається у зневажливому ставленні до 

прав і свобод громадян. 

У даний час вивчається громадська думка, що дає підставу зробити 

висновок, що в Україні зберігається неоднозначне ставлення до діяльності 

поліції. З одного боку, життєвий досвід частини населення призводить до 

негативної оцінки діяльності поліції загалом, характеризує її як 

висококорумповану правоохоронну структуру. З іншого боку, значна кількість 

респондентів цілком аргументовано відносять поліцію до ефективно 
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функціонуючого правоохоронного органу, що вирішує коло правоохоронних 

завдань, якісно забезпечує громадський порядок і публічну безпеку. 

З упевненістю можна говорити про те, що рівень довіри до поліції, за 

різними соціологічними опитуваннями, зростає останнім часом. Це може 

свідчити про те, що проведені реформи у сфері органів внутрішніх справ мають 

певний успіх. Проведені перетворення позитивним чином позначаються на 

взаємодії поліції з населенням. Водночас 100% довіри до поліції домогтися 

неможливо. Із цим важко не погодитися, оскільки недовіра до інших людей, до 

представників державних органів або до держави загалом, до фінансових 

структур стосується також сфери людської психології, а не тільки права. 

О. Волянська, І. Підкуркова вказують на те, що для суспільної довіри 

головною категорією є соціологічне поняття «довіра», яке в соціології 

визначається як переконаність суб’єкта в позитивному, сприятливому характері 

невизначених у майбутньому дій інших осіб. Використання етимологічного 

аналізу дозволяє зазначити, що під «довірою» розуміється «упевненість в 

будьчиєї сумлінності, щирості, у правильності чого-небудь». Довіра як 

міждисциплінарна категорія є предметом дослідження фахівців у галузях 

соціології, психології, політології, юридичної науки. 

Водночас необхідно відмежовувати «довіру» або «суспільну довіру» від 

суміжного поняття «громадська думка». Ідеться не про теоретичні, а про 

важливі прикладні аспекти. «Громадська думка» як інститут є вираз поглядів 

окремої групи людей. Проблема в тому, що суспільство не завжди об’єктивно 

виражає думку, тому що на це можуть вплинути засоби масової інформації, 

Інтернет та інші інститути формування громадської думки.  

Громадська думка – погляд особи, виражений публічно у присутності 

великої кількості людей. Наприклад, якщо журналіст бере інтерв’ю в людини, 

то це вже висловлювання громадської думки, тому що воно буде доведено до 

відома інших осіб у засобах масової інформації. Суб’єктами громадської думки 

можуть виступати спільності різного рівня – від усього населення країни до 

окремих соціальних спільнот, що виділяються за соціально-професійними, 
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соціально-демографічними, територіальними ознаками. 

Громадська думка про діяльність органів поліції – сукупність поширених 

у суспільстві оцінок, суджень і поглядів на соціально значущі для більшості 

населення проблеми, пов’язані із правоохоронною діяльністю. Спираючись на 

дані про вивчення громадської думки, можна впливати на більш ефективне 

виконання оперативнослужбових завдань поліцейськими.  

Довіра – це ставлення, що сформується завдяки неодноразовій взаємодії, 

яка складається з окремих рішень і вчинків. Довіра не виникне завдяки словам і 

обіцянкам. Необхідно враховувати, що довіра формує не результат, а принцип. 

Неупередженість, точне дотримання норм закону, принциповість, рівний підхід 

– основні складові частини довіри населення.  

Повага є найвищою оцінкою дій поліції, ідеальною взаємодією населення 

та правоохоронних органів. Коли суспільство з повагою говорить про професію 

поліцейського, можна сміливо констатувати, що в цій галузі немає серйозних 

проблем. 

«Громадська думка» та «суспільна довіра» – поняття схожі, тому що 

думка виражається за допомогою особистісного погляду на ситуацію, а довіра 

характеризується суб’єктивним ставленням до обставин. Суспільна довіра 

виражається у формі спільної діяльності поліції та громадян з охорони 

правопорядку. Участь населення надає поліції додаткових сил і можливостей 

для боротьби зі злочинністю, дозволяє оперативно отримувати достовірну 

інформацію про факти злочинів, що готуються, щодо вчинених злочинів. 

Активна участь населення в забезпеченні правопорядку є виразом «соціального 

партнерства» між владою і населенням, свідченням того, що громадяни 

довіряють поліції. На сучасному етапі реформування поліції громадську думку 

використовують як важливий метод визначення рівня довіри та підтримки 

громадянами Національної поліції. Таке використання доцільне у взаємозв’язку 

з іншими методами. 

Реформування діяльності Національної поліції потребує реалізації 

задекларованої партнерської моделі взаємодії з населенням. Категорія «довіра» 
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стає юридичним терміном після формалізації в чинному законодавстві України. 

У законодавстві категорія «довіра населення» закріплюється в нормах, що 

містять цільові та стратегічні настанови; нормах-принципах; нормах, що 

визначають законність і ефективність діяльності органів державного 

управління. Довіра населення забезпечує легітимність і законність діяльності 

органів державної влади, зокрема органів Національної поліції. Належний 

рівень довіри до поліції сприяє легітимації діяльності поліції, дозволяє вважати 

дії відповідними закону, а вживані заходи адміністративного примусу й 

адміністративної відповідальності законними, обґрунтованими та 

справедливими. Тим досягається належне державне управління у сфері 

забезпечення правопорядку.  

Отже, довіра населення забезпечується за допомогою різноманітних 

засобів. Довіра та підтримка громадянами є важливим принципом діяльності 

поліції, закріпленим у Законі України «Про Національну поліцію», що визначає 

функціональну сутність поліції. В основу формування довіри населення щодо 

діяльності поліції покладено систему чинників і умов, які ґрунтуються на 

громадській думці, що формується на основі зовнішнього впливу та 

внутрішнього – особистого суб’єктивного спілкування громадян із поліцією, а 

також ефективності здійснення громадського контролю за діяльністю поліції. 
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РOЗДIЛ 3 

 ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 

 

3.1 Критерії ефективності діяльності поліції закордонних країн 

 

Одна із систем оцінки ефективності поліції Англії (система індикаторів 

APACS) включає в себе: задоволеність жителів роботою поліції; співпрацю з 

місцевою владою за оцінкою представників муніципалітету; представництво 

етнічних меншин; кількість антигромадських проявів; кількість злочинів проти 

особи із застосуванням насильства; передані в суд справи про «тяжкі 

правопорушення» із застосуванням насильства; кількість дорожньо-

транспортних пригод; ефективність роботи поліції у фунтах стерлінгів. 

Джерелами даних для цих індикаторів служать: документи поліцейських 

підрозділів, що відображають їх дії; загальні дані державної статистичної 

служби; дані опитувань громадян.  

Останнім часом вагому роль в оцінці ефективності поліції Англії та 

Уельсу відіграє служба констеблів-інспекторів (Her Majesty’s Inspectorate of 

Constabulary – HMIC). Це незалежна організація, яка оцінює роботу поліції та її 

взаємодію із суспільством шляхом проведення опитувань, як зовнішніх, так і 

внутрішніх, у тому числі з використанням механізмів економічного аудиту. 

Інспектори констеблі призначаються «Короною», вони не є співробітниками 

поліції або уряду. Головний інспектор щорічно робить доповідь у парламенті 

про результативність роботи поліції в Англії та Уельсі. Інспектори мають 

повноваження для отримання всієї потрібної інформації від поліції і доступ до 

їхніх службових приміщень.  

Зовнішнє опитування проводиться констеблями-інспекторами за 

методикою PEEL. Поліція оцінюється за такими параметрами: ефективність, 

економічність, законність. У загальнонаціональне опитування включається 

декілька глобальних питань (зазвичай 3-4), які можуть містити додаткові 
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(уточнюючі) питання. 

Ефективність. Цей параметр пов’язаний із питанням: «Наскільки 

ефективно поліція забезпечує безпеку людей і знижує рівень злочинності?» 

Щоб відповісти на нього, HMIC оцінює: наскільки ефективно поліція запобігає 

злочинам, впливає на прояви антигромадської поведінки і забезпечує безпеку 

людей; наскільки ефективно поліція розслідує злочини; наскільки ефективно 

поліція відшкодовує шкоду, заподіяну правопорушеннями, і забезпечує 

підтримку жертв злочинів; як поліція бореться з організованою злочинністю.  

Економічність. При вивченні цього параметра HMIC оцінює: наскільки 

добре поліція використовує свої ресурси, щоб задовольнити попит на 

поліцейські послуги; наскільки добре виконуються організаційні та фінансові 

вимоги до поліції; яке фінансове становище поліції в короткостроковій і 

довгостроковій перспективі. 

Законність. У цьому параметрі HMIC оцінює: наскільки добре поліція 

дотримується етичних норм під час виконання своїх обов’язків; наскільки 

добре забезпечений персонал поліції; наскільки добре поліція взаємодіє з 

населенням; наскільки справедливо поліція розглядає скарги та звернення.  

Досить популярним методом оцінки ефективності діяльності в Англії та 

Шотландії є вимір досягнення цілей, що визначаються планами діяльності 

поліцейських підрозділів. Ці документи встановлюють пріоритети та цілі 

діяльності поліції на визначеній території на певний період (існують як річні, 

так і стратегічні плани). В якості прикладу наведемо план поліцейської 

діяльності у місті Единбург на 2014 рік. Ним визначено три пріоритети 

поліцейської діяльності, в розрізі кожного з яких визначаються цілі, які 

планується досягти.  

Першим пріоритетом визначено громадську безпеку. У межах цього 

пріоритетного напряму визначені такі цілі: скорочення кількості насильницьких 

злочинів та порушень громадського порядку, пов’язаних із вживанням 

алкоголю; підвищення рівня виявлення насильства в сім’ї, покращення захисту 

дітей, що постраждали від насильства в сім’ї, та підвищення виявлення 
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статевих злочинів; робота з партнерами та організаторами з метою максимізації 

безпеки осіб, що відвідують публічні заходи; зменшення кількості осіб, що 

загинули або серйозно постраждали у дорожньо-транспортних пригодах. 

Другим пріоритетом визначено скорочення проявів асоціальної 

поведінки. Тут ключовими цілями визначено: зниження рівня асоціальної 

поведінки; зниження рівня порушень громадського порядку; підвищення рівня 

виявлення злочинів на ґрунті расової, національної, релігійної ненависті.  

Третім пріоритетом є протидія тяжкій та організованій злочинності. 

Основними цілями, визначеними щодо даного пріоритету, є: підвищення 

кількості виявлених торговців наркотиками та збільшення обсягів вилучених 

наркотиків; зниження рівня крадіжок із проникненням та збільшення кількості 

повернених потерпілим цінностей.  

План роботи поліції Лондона, наприклад, містить такі критерії 

ефективності, які зосереджені на вимірних результатах:  

– зниження рівня злочинності на 20% (зменшення кількості злочинів на 

250 000); – скорочення витрат поліції на 20% (500 мільйонів фунтів економії);  

– збільшення довіри до поліції до 75% (за результатами опитувань);  

– зниження на 20% термінів розгляду справ про правопорушення 

місцевими судами;  

– збільшення на 20% покарань, пов’язаних із роботою на благо 

суспільства; 

– зниження на 20% рецидивної злочинності серед молоді.  

З наведеного випливає, що ефективність діяльності поліції 

Великобританії включає в себе як кількісні, так і якісні показники роботи. 

Причому вони можуть бути встановлені у планах діяльності поліцейських 

підрозділів та отримані з незалежних статистичних джерел. 

З наведеного випливає, що ефективність діяльності поліції 

Великобританії включає в себе як кількісні, так і якісні показники роботи. 

Причому вони можуть бути встановлені у планах діяльності поліцейських 

підрозділів та отримані з незалежних статистичних джерел.  
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Загальна ефективність поліцейської діяльності в Канаді вимірюється за 

такими параметрами:  

– відсоток канадців, які повністю згодні з твердженням «Я задоволений 

внеском Королівської кінної поліції у створення безпечної держави та охорону 

прав громадян»;  

– індекс «важкості» злочинності в Канаді;  

– загальний показник (рейтинг) злочинності в Канаді на 100000 

населення.  

Індекс «важкості» злочинності розраховується Канадським центром 

судової статистики і включає в себе всі кримінальні злочини, в тому числі на 

дорогах країни, а також порушення антинаркотичного законодавства. 

В індексі всім злочинам призначається певна питома вага, заснована на їх 

тяжкості. Питома вага для будь-якого типу злочину складається з двох частин. 

Першим компонентом є число засуджених за цей злочин до тюремного 

ув’язнення. Другим компонентом є середня тривалість тюремного ув’язнення за 

цей злочин. Кожен індекс може бути розрахований на національному та 

локальному рівні. Більш серйозні злочини мають більш високу вагу, менш 

серйозні злочини – меншу вагу. У результаті серйозні злочини мають більший 

вплив на зміни в загальному індексі «важкості» злочинності. 

Щорічний звіт поліції Канади про свою роботу включає опис 

стратегічних цілей, зміст поліцейських планів із досягнення зазначених цілей і 

опис процесу їх досягнення. Також у звіті обов’язково надаються дані про 

економічну ефективність діяльності поліції, її витрати, соціальне і матеріальне 

забезпечення. У 2014 році такими цілями були: зниження 

загальнонаціонального рівня злочинності, здійснення поліцією міжнародного 

співробітництва у боротьбі зі злочинністю; наявність належного рівня 

фінансування поліції, включаючи соціальні виплати та компенсацію жертвам 

злочинів.  

Для кожної стратегічної мети розробляються спеціальні програми 

діяльності. Наприклад, для першої мети це програми: «Протидія 
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наркозлочинності», «Охорона державного кордону», «Забезпечення безпеки в 

аеропортах», «Контроль вогнепальної зброї» і т. ін. 

Власні плани діяльності мають і місцеві органи поліції. Наприклад, 

стратегічний план поліції Департаменту Ванкувера на 2012-2016 роки 

встановлює такі показники ефективності її роботи:  

– скорочення майнових злочинів на 5% на рік (25% протягом 5 років);  

– скорочення насильницьких злочинів на 2,5% на рік (12,5% протягом 5 

років);  

– ліквідація організованих злочинних угруповань;  

– скорочення ДТП, які супроводжуються тілесними ушкодженнями чи 

смертю, на 12,5% протягом п’яти років;  

– зниження загального рівня злочинності, створення обстановки 

«захищеності» громадян на всіх рівнях. 

Дані отримують із кількісних показників майнових злочинів, тяжких 

злочинів, термінів розслідувань і розглядів кримінальних справ, ДТП зі 

смертельними наслідками, а також із національного опитування населення про 

задоволеність роботою поліції.  

Отже ефективність діяльності поліцейських сил у Канаді включає якісні 

показники (встановлюються опитуванням населення), кількісні показники 

(встановлюються об’єктивними даними про рівень злочинності).  

Оцінка роботи поліції Польщі складається з оцінки кожного підрозділу і 

використовує різні підходи і критерії. Система оцінки служби превенції 

включає в себе 7 основних показників, серед яких, зокрема, ефективність 

роботи дільничних інспекторів (оцінюється з точки зору того, скільки 

інформації від дільничних передається в кримінальну службу і далі 

використовується нею для проведення кримінальних розслідувань), показник 

затриманих правопорушників на місці або по гарячих слідах, швидкість 

реагування патрульних на повідомлення про вчинення правопорушення, 

кількість аварій зі смертельними наслідками. Серед іншого також оцінюється 

якість роботи в неочевидних випадках, ефективність роботи оперативних 
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співробітників, робота технічного персоналу (якість збирання слідів злочину, 

відсоток всіх зібраних слідів, що придатний для подальшої слідчої роботи), 

кількість знайдених із тих, хто оголошений у розшук. Критерії щороку різні і 

залежать від об’єктивної статистики щодо кількості злочинів та результатів 

опитування населення, які проводяться незалежними соціологічними 

інститутами і впливають на розробку планів роботи поліції та індикаторів її 

ефективності на наступний рік. 

Чеська поліція, оцінюючи власну роботу, оперує такими показниками 

ефективності (для міста Острава):  

– рівень злочинності по відношенню до кількості населення (на 1000 

жителів);  

– кількість справ, переданих для пред’явлення звинувачення або 

подальшого розслідування;  

– кількість справ, повернутих для додаткового збору доказів або усунення 

помилок; 

 – кількість скарг на працівників поліції і їх обґрунтованість;  

– кількість справ, розслідуваних і розкритих у рамках встановлених 

державою пріоритетів (наприклад, справи щодо протидії обігу наркотиків);  

– кількість знайдених безвісти зниклих осіб; 

– заходи на місцевому рівні, хороші відгуки від партнерів, зустрічі та 

консультації з населенням;  

– негативні приклади і випадки, що вплинули на образ поліції (наприклад, 

порушення правил дорожнього руху, вчинені працівниками поліції, втеча 

затриманих з ізолятора тимчасового затримання тощо). 

В Ірландії ефективність діяльності поліцейських сил також вимірюється 

за результатами виконання планів поліцейської діяльності. Цими планами за 

останні 3 роки встановлені 4 ключові цілі: 1) забезпечення Національної 

безпеки; 2) проактивне проведення поліцейських заходів; 3) забезпечення 

безпеки місцевих громад; 4) надання якісних поліцейських послуг. 

Цікавою, на нашу думку, є оцінка діяльності дорожньо-патрульної 



74 

 

служби Республіки Казахстан, що застосовувалася протягом 2011-2015 років. 

Відповідно до Інструкції щодо забезпечення безпеки дорожнього руху 

діяльність стройового підрозділу дорожньо-патрульної служби оцінювалася за 

такими напрямами:  

– стан аварійності на території, що обслуговується, спрямованість 

адміністративно-правової діяльності на припинення порушень Правил 

дорожнього руху, що є основними причинами скоєння дорожньо-транспортних 

пригод;  

– стан дисципліни і дотримання законності співробітниками стройового 

підрозділу;  

– готовність до дій у надзвичайних обставинах і надзвичайних ситуаціях;  

– ставлення населення до діяльності стройового підрозділу за 

результатами соціологічних опитувань, аналізу скарг і заяв громадян;  

– якість оформлення протоколів про адміністративні правопорушення;  

– професіоналізм дій у разі ускладнення дорожньо-транспортної 

обстановки;  

– утримання у справному стані патрульного автомобіля і використання 

його за призначенням (коефіцієнт технічної готовності), результативність 

застосування оперативно-технічних і спеціальних засобів. 

Отже, на теренах країн пострадянського простору можемо спостерігати 

тенденцію до застосування змішаної моделі оцінки ефективності підрозділів 

поліції (міліції) – поєднання кількісних та якісних показників роботи. 
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3.2 Оцінка ефективності діяльності поліції в США та Канаді 

 

У США поліція створена і працює в інтересах суспільства, зокрема, 

конкретної громади, яка, власне, і наймає персонал поліцейського департаменту 

на службу, а також контролює і оцінює його діяльність. У демократичному 

суспільстві, яким є США, «тиск» на поліцію, з погляду підвищення 

ефективності роботи, робить не влада або вища поліцейська структура, а 

населення. Тому єдиний результат, до досягнення якого прагне кожне 

поліцейське агентство — як невеликого містечка, так і мегаполісу, — це 

задоволення населення, платника податків повсякденною роботою поліції. 

Налагодження партнерської взаємодії німецької та польської поліції з 

населенням передбачає впровадження нової моделі управління поліцією, її 

переорієнтацію на переважну реалізацію сервісної функції і підвищення 

культури поліцейської роботи. Як наслідок, поліція сприймається 

громадськістю як інститут, що приділяє суттєву увагу вирішенню 

неполіцейських проблем, тобто превенції правопорушень і усуненню низки 

деструктивних чинників, що поглиблюють у соціумі почуття страху (вулична 

проституція, агресивне жебрацтво, засмічення громадських місць, галаслива 

поведінка, графіті). 

Для реалізації засад партнерства поліція повинна бути організована таким 

чином, щоб викликати у місцевого населення бажання допомогти їй у сфері 

протидії та боротьбі зі злочинністю. З однієї сторони, населення повинно бути 

впевненим в тому, що може покластися на поліцію в будь-який момент, з іншої 

— поліція повинна взаємодіяти та співпрацювати з населенням в тих випадках, 

коли вона не в змозі самостійно вирішити якусь нагальну проблему. Отже, 

зв’язок поліції і населення повинен бути двостороннім. 

Незважаючи на те, що значна частина практик, які використовуються 

сьогодні для оцінювання поліцейських підрозділів, зародилася саме у США, у 

самій державі відсутня уніфікована система оцінки поліції. Це пов’язано з 

особливостями організації американської поліцейської системи. Її відрізняє 
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надзвичайно високий ступінь децентралізації, так, у державі немає федеральної 

поліції (хоча існує низка федеральних правоохоронних органів, наприклад, 

ФБР). Кожен штат має власний поліцейський орган, Окрім того, незалежні від 

штату департаменти поліції та управління шерифів діють на рівні населених 

пунктів і кожен з них використовує власну систему оцінки. Багатоманітність 

систем оцінки посилюється й тим, що у США неоднорідно розподілені 

повноваження між поліцейськими органами різного рівня: так, у низці штатів 

поліція штату виконує лише завдання із забезпечення безпеки на автошляхах, в 

інших – й інші поліцейські функції на територіях, не охоплених юрисдикцією 

муніципальної поліції. Разом з цим, більшість поліцейських функцій у США 

виконується саме місцевими департаментами поліції, що формуються, 

фінансуються та підпорядковуються органам місцевого самоврядування. Як 

правило, оцінка діяльності департаменту поліції здійснюється всередині самого 

департаменту, хоча її результати надаються на розгляд органам місцевого 

самоврядування або спеціально створеним наглядовим радам. 

Історично склалося, що при оцінці роботи поліцейських підрозділів у 

США увага зверталася передусім на чотири показники:  

- зниження рівня злочинності;  

- кількість арештів та затримань;  

- рівень розкриття (співвідношення між зафіксованими та розкритими 

злочинами);  

- час реагування на виклики. 

Суттєвий вплив на систему оцінки роботи поліції у США мало 

впровадження у місті Нью-Йорк системи Compstat та її подальше поширенням 

в інших містах США. В. Уолш визначає Compstat як цілеспрямований 

стратегічний управлінський процес, що використовує комп’ютерні технології, 

оперативну стратегію і управлінську підзвітність з метою формування підходу 

до забезпечення поліцейським департаментом послуг у сфері контролю 

злочинності.  

Також, слід мати на увазі, що Compstat є системою внутрішньої оцінки; 
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відповідно, для надання більш об’єктивної картини, необхідним є її поєднання 

із зовнішніми методиками оцінки. У зв’язку з цим, на сьогодні існує низка 

пропозицій щодо удосконалення системи оцінки діяльності поліції у США. 

Зокрема, достатньо широкого поширення набув метод збалансованої системи 

показників, запозичений із корпоративного управління. Збалансована система 

показників являє собою систему стратегічного менеджменту, засновану на 

показниках, яка дозволяє привести діяльність організації у відповідність з її 

стратегією та здійснювати моніторинг досягнення стратегічних цілей. Для 

оцінки поліції у даній системі пропонується оцінювати наступні виміри 

діяльності:  

- зниження рівня віктимізації;  

- притягнення правопорушників до відповідальності;  

- зниження відчуття страху та підвищення персональної безпеки;  

- забезпечення безпеки у публічних місцях (включаючи безпеку 

дорожнього руху);  

- чесне, ефективне та доцільне використання фінансових ресурсів; 

- чесне, ефективне та доцільне застосування засобів впливу; 

- задоволення потреб споживачів поліцейських послуг. 

Найбільш поширеними альтернативними джерелами інформації для 

оцінки діяльності поліції є:  

1. Дослідження громадської думки. Їх дані використовує приблизно 

третина місцевих департаментів поліції, проводячи їх щороку, зокрема для 

оцінки рівня латентної злочинності та оцінки громадою роботи поліції.  

2. Анкетування осіб, що мали контакти з поліцією. Інформація, отримана 

цим методом, як правило, більш точно відображає якість роботи поліції, та 

дозволяє більш детально оцінити окремі напрями діяльності поліції (напр., 

анкетування водіїв щодо роботи дорожньої поліції, анкетування потерпілих, у 

тому числі від окремих категорій злочинів тощо).  

3. Анкетування працівників поліції. Дана методика дозволяє оцінити стан 

моралі у підрозділі, виявити проблеми з управлінням, тощо.  
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4. Пряме спостереження. Передбачає дослідження спеціально 

підготовленими спостерігачами окремих аспектів роботи поліції або її наслідків 

(напр., спостереження за контактами поліцейських з громадянами у 

повсякденних ситуаціях, станом законності у проблемних районах міста тощо). 

Даний метод вважається ефективним для незалежної оцінки роботи поліції, 

однак, враховуючи необхідність спеціальної підготовки персоналу, є достатньо 

затратним.  

5. Метод симуляцій. На відміну від попереднього методу, дослідники не є 

пасивними спостерігачами, а симулюють певні типові ситуації (напр., 

звернення до поліції із повідомленням про злочин). Разом з цим, даний метод 

залишається суперечливим, особливо йде мова про симуляції, що схиляють 

поліцейських до незаконних дій. 

Система поліцейських органів Канади, як і у США, відрізняється 

складністю. У державі діє федеральна поліція – Канадська королівська кінна 

поліція, у двох провінціях (Онтаріо та Квебек) діють окремі поліцейські 

служби; Окрім того, у низці міст створені муніципальні поліцейські органи. 

Відповідно, у державі діє декілька систем оцінки діяльності поліції, однак, на 

відміну від США, вони значно більш уніфіковані. 

На місцевому рівні єдиної, загальноприйнятої системи оцінювання 

роботи поліцейських підрозділів немає. Законодавством канадських провінцій 

передбачено функціонування поліцейських комісій, які формуються у містах з 

метою здійснення нагляду за діяльністю муніципальної поліції. Так, Канадська 

асоціація поліцейських комісій визначає їх основні повноваження наступним 

чином: визначення адекватної кількості персоналу; формування бюджету; 

нагляд за виконанням бюджету; оцінка діяльності поліції; призначення 

керівника поліції; надання допомоги у сфері трудових відносин; здійснення 

дисциплінарної практики; допомога у розробці політики підрозділу. Іншими 

словами, поліцейські комісії у Канаді мають дещо ширше коло повноважень та 

завдань, порівняно зі своїми американськими колегами. 

Це проявляється і в тому, що оцінка діяльності місцевих поліцейських 
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підрозділів переважно здійснюється саме поліцейськими комісіями. Моделі 

оцінювання, які використовуються ними, як і у США, суттєво відрізняються. Як 

правило, більші поліцейські підрозділи використовують складніші та 

інформативніші моделі оцінки. Зокрема, сферами, в яких найчастіше 

оцінюється робота поліції, є зниження рівня віктимізації, забезпечення 

притягнення правопорушників до відповідальності, зниження страху перед 

злочинністю та підвищення відчуття безпеки, забезпечення безпеки у 

публічних місцях, ефективне, справедливе та законне використання засобів 

поліцейського впливу, ефективне та доцільне використання фінансових 

ресурсів тощо. При цьому, можуть використовуватися як данні поліцейської 

статистики, так і дані із зовнішніх джерел. 

В якості прикладу наведемо поліцейську комісію міста Ванкувер. Для 

оцінки діяльності місцевого департаменту поліції вона отримує щоквартальні 

звіти, які включають наступні індикатори: злочини проти власності; 

насильницькі злочини; рівень розкриття; час реагування на повідомлення; 

рівень ДТП та смертності на дорогах; рівень задоволеності громадян; рівень 

відхилення від бюджету. Додатково використовуються звіти із застосуванням 

вже згадуваної системи Compstat. У місті діє стратегічний план розвитку 

департаменту поліції Ванкувера на 2012-2016 роки, відповідно до якого 

визначені наступні ключові сфери діяльності: зниження рівня злочинності, 

взаємодія з громадою та організаційний розвиток. Департамент поліції двічі на 

рік звітує про ступінь досягнення цілей у зазначених сферах. Схожі комплексні 

системи характерні і для інших департаментів поліції у великих канадських 

містах. 

Для порівняння і можливого запозичення можна навести досвід оцінки 

ефективності діяльності правоохоронних органів (у тому числі поліції) 

зарубіжних країн. Так, зокрема, в США стандарти оцінки визначаються 

показниками дев’яти основних напрямів правоохоронної діяльності:  

– основні завдання підрозділу, взаємодія з іншими правоохоронними 

органами;  
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– організація діяльності підрозділу, управління й адміністрування;  

– структура особового складу;  

– організація безпосередньої роботи з кадрами;  

– оперативна діяльність;  

– супровід і підтримка;  

– діяльність із забезпечення безпеки дорожнього руху;  

– діяльність з утримання арештованих та їх конвоювання;  

– допоміжні і технічні служби. 

Звідси можна говорити про доволі широкий спектр показників, які 

беруться до уваги під час оцінки ефективності діяльності правоохоронних 

органів США та Великобританії. Причому ефективність діяльності органів 

поліції наведених країн включає в себе як кількісні, так і якісні показники 

роботи, що можуть запозичуватися у тому числі з незалежних статистичних 

джерел. 

Разом із тим загальна ефективність поліцейської діяльності в Канаді 

вимірюється за такими параметрами:  

– відсоток канадців, які задоволені роботою поліції щодо створення 

безпечної держави та охорони прав громадян;  

– індекс «тяжкості» злочинних проявів (зокрема, аналізу піддаються всі 

кримінальні правопорушення, у тому числі у сфері безпеки дорожнього руху та 

протидії наркозлочинності);  

– загальний показник (рейтинг) злочинності в Канаді на 100 000 

населення. 
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3.3 Ефективність діяльності поліції в Великобританії 

 

Говорячи про структуру поліції Великобританії, слід зазначити, що її 

структура також досить розгалужена. Так, система поліцейських органів, крім 

Скотленд Ярда (кримінальної поліції), включає також поліцейські 

департаменти територіальних утворень (графств), транспортну поліцію, 

поліцію Північної Ірландії, а також Лондонську поліцію.  

Всі поліцейські підрозділи входять до системи Міністерства внутрішніх 

справ, але Міністерству внутрішніх справ безпосередньо підпорядковуються 

лише підрозділи Скотленд Ярда, а щодо інших воно не має права оперативного 

управління і не несе відповідальності за їх діяльність. 

Однак, ментальною особливістю управління поліцейськими підрозділами 

Великобританії є те, що Міністр внутрішніх справ має постійного заступника. 

Це викликано тим, що міністр — перш за все політик, а постійний заступник — 

професіонал, він фактично керує поточною роботою міністерства незалежно від 

того, чия партія (консервативна чи ліберальна) стоїть при владі. 

Міністерство внутрішніх справ здійснює керівництво через департаменти, 

а саме: департамент поліції; департамент кримінальної політики; департамент 

кримінального правосуддя; департамент тюрем; департамент пробації; 

пожежний департамент; департамент імміграції і громадянства; департамент 

особового складу і управління та ін. Характерною особливістю британської 

поліцейської системи є також те, що всі працівники британської поліції (від 

констебля і вище) наділені відповідними правами в частині досудового 

розслідування кримінальних справ. Окремого органу чи посадової особи, 

спеціально призначених для виконання цієї функції, в британській поліції 

немає. Разом з поліцією досудове розслідування мають право також проводити 

по окремих категоріях справ співробітники королівської митної служби 

Великобританії. Митний департамент в Великобританії має великі 

повноваження по розслідуванню діяльності організацій і окремих осіб, 

втягнутих в міжнародну контрабанду, наркобізнес, фінансові міжнародні 
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злочини. 

Незважаючи на те, на відміну від США та Канади, що Великобританія є 

унітарною державою, структура її поліції також відрізняється складністю та 

високим ступнем децентралізації. Зокрема, в Англії та Уельсі відсутня єдина 

поліцейська служба. Натомість, ці частини Великобританії обслуговуються 43 

незалежними одна від одної поліцейськими службами. Додатково, власні 

поліцейські сили мають Шотландія та Північна Ірландія.  

Відповідно до Акту про поліцію 1996 року, основним органом, що 

здійснює оцінку роботи поліції в Англії та Уельсі є Інспекція у справах поліції 

(у Шотландії діє окрема Інспекція у справах поліції в Шотландії, у Північній 

Ірландії даний орган проводить інспектування за запрошенням). Даний орган є 

одним з чотирьох інспекцій у сфері правоохоронної діяльності (інші три – 

Інспекція у справах прокуратури, Інспекція у справах пробації та Інспекція у 

справах в’язниць). 

Найбільш масштабною є щорічна узагальнена оцінка територіальних 

служб поліції за методикою PEEL. Відповідно до неї, оцінюються три базові 

показники діяльності поліції:  

1. Ефективність. Даний показник оцінює, наскільки повно територіальна 

поліцейська служба виконує поставлені перед ним завдання.  

2. Доцільність. Даний показник оцінює, наскільки ефективно 

територіальна поліцейська служба використовує наявні у неї ресурси. При 

оцінці даного напряму визначається ефективність управління ресурсами, 

наявними у службі, доцільність планування та здійснення фінансової діяльності 

тощо.  

3. Легітимність. Даний показник оцінює ступінь довіри населення до 

поліцейського підрозділу. За даним напрямом оцінюється робота підрозділу із 

забезпечення дотримання його працівниками норм професійної етики, а також 

стан взаємодії підрозділу з населенням, ступінь довіри до нього. 

Матеріали звіту формуються з низки інформаційних джерел: спеціальні 

інспектування, тематичні інспектування, дані зовнішніх джерел. Так, 
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інформація щодо доцільності діяльності підрозділів поліції у 2014/2015 роках 

бралася зі звітів за результатами тематичного інспектування доцільності 

використання ними фінансових ресурсів; ряд питань щодо легітимності поліції 

оцінюються виходячи з результатів Обстеження злочинності в Англії та Уельсі. 

Результатом проведення дослідження є звіт за кожною із 43 

територіальних поліцейських служб Англії та Уельсу, в якому дається детальна 

оцінка за кожним із напрямів у розрізі наведених вище питань. Кожне питання 

та кожен напрям в цілому оцінюється однією з чотирьох оцінок «відмінно», 

«добре», «потребує покращення», «незадовільно». 

З метою визначення пріоритетів діяльності місцевої служби поліції 

комісаром укладається план поліцейської діяльності. Британське законодавство 

не встановлює його детальної форми, однак передбачає, що він повинен 

містити: цілі у сфері поліцейської діяльності та протидії злочинності; основні 

поліцейські заходи, що має здійснити поліцейський підрозділ; фінансові та інші 

ресурси, які планується надати поліцейському підрозділу; способи, якими 

керівництво поліції доповідатиме комісару про свою діяльність; критерії та 

методи, за допомогою яких оцінюватиметься якість роботи поліції; умови 

надання грантів за зниження рівня злочинності. 

При укладанні планів обов ՚язково враховується думка головного 

констебля (безпосереднього керівника поліцейського підрозділу) та органів 

місцевого самоврядування, розташованих на території обслуговування 

поліцейського підрозділу. Окрім того, при визначенні цілей плану 

враховуються стратегічні вимоги Міністерства внутрішніх справ. За рахунок 

подібного способу побудови, плани поліцейської діяльності мають враховувати 

думки місцевої громади, власне поліцейського підрозділу, а також пріоритети 

правоохоронної діяльності, визначені на національному рівні. 

Обстеження злочинності в Англії та Уельсі є іншим важливим методом 

оцінки діяльності поліції. На відміну від інспектувань, що здійснюються 

Інспекцією, обстеження злочинності проводиться хоча й на державне 
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замовлення, але приватною компанією. В його рамках досліджуються не лише 

результати власне роботи поліції; натомість, його основним завданням є 

виявлення поширеності та природи злочинності в Англії та Уельсі. Ключовим 

напрямом оцінки діяльності поліції за даним обстеженням є визначення, 

наскільки ефективними є дії відповідних поліцейських підрозділів у зниженні 

рівня окремих видів злочинів, а також виявлення ставлення населення до 

роботи поліції.  

Оцінка діяльності поліцейських підрозділів здійснюється не лише на 

національному, але й на місцевому рівні. 

Важливим інститутом, що забезпечує оцінку діяльності органів поліції на 

місцевому рівні в Англії та Уельсі, є комісари з питань поліції та злочинності. 

Ця посада є достатньо специфічною; комісари з питань поліції та злочинності 

обираються населенням території, яку обслуговує відповідний поліцейський 

підрозділ. Завданням комісарів з питань поліції та злочинності є забезпечення 

ефективності діяльності відповідного поліцейського підрозділу. 

Комісар з питань поліції та злочинності щорічно подає звіт про діяльність 

поліцейського підрозділу, який включає, у тому числі, інформацію про стан 

досягнення визначених планом цілей. Як і у випадку обстеження PEEL, 

інформаційну базу для визначення ступеню виконання плану складають різні 

джерела: як статистичні данні поліцейських підрозділів, так і результати 

дослідження громадської думки. Оцінка виконання поліцейським підрозділом 

плану поліцейської діяльності здійснюється відповідно до визначеної даними 

документами системи пріоритетів та цілей діяльності. При складанні планів 

обов’язково враховується думка головного констебля та комісії з питань поліції 

та злочинності, яка утворюється органами місцевого самоврядування, 

розташованими на території обслуговування поліцейського підрозділу. Окрім 

того, при визначенні цілей плану враховуються стратегічні вимоги 

Міністерства внутрішніх справ. За рахунок подібного способу побудови, плани 

поліцейської діяльності мають враховувати думки місцевої громади, власне 

поліцейського підрозділу, а також пріоритети правоохоронної діяльності, 
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визначені на національному рівні. 

Дещо відрізняється система оцінки роботи поліцейських підрозділів у 

Шотландії. Основним критерієм оцінки діяльності поліції є ступінь досягнення 

стратегічних пріоритетів та стратегічних цілей поліції, визначених урядом 

Шотландії. Ключовою відмінністю стратегічних пріоритетів та стратегічних 

цілей поліцейської діяльності у Шотландії від стратегічних вимог поліцейської 

діяльності в Англії та Уельсі є їх більш всеохоплюючий характер, що 

пояснюється різницею в організації поліції: якщо в Англії та Уельсі місцеві 

поліцейські підрозділи є окремими, незалежними одне від одного органами, у 

зв’язку з чим стратегічні вимоги стосуються лише тих аспектів діяльності, які 

потребують взаємодії між ними, то у Шотландії діє єдина централізована 

поліція, відповідно, стратегічні цілі та пріоритети відносяться до всіх аспектів її 

діяльності. 

Таким чином, система оцінки поліції у Великобританії поєднує як 

децентралізований підхід, що дозволяє враховувати очікування та побажання 

місцевих громад, та централізований підхід, який дозволяє державі ефективно 

реалізовувати політику у правоохоронній сфері. Це, а також комплексність 

оцінки, дозволяє дослідникам відносити систему оцінку поліції в Англії та 

Уельсі до кращих міжнародних практик у даній сфері. 
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3.4 Досвід оцінки поліцейської діяльності у Франції 

 

Ще однією країною, досвід якої потрібно врахувати, є Франція. Адже 

поліцейська система Франції відноситься до однієї з найстаріших систем 

Європи.  

У Франції історично склалася централізована система поліцейського 

управління. Сучасна поліцейська система Франції являє собою складний апарат 

з власною структурою, що покликаний захищати інтереси адміністрації. 

Структурно вищевказаний апарат складається з таких підрозділів: національна 

поліція, муніципальна поліція, жандармерія. 

Потрібно також наголосити на тому, що всі поліцейські сили країни 

об’єднані в межах національної поліції, що керується генеральною дирекцією 

поліції МВС Франції. У період мирного існування держави жандармерія 

перебуває в оперативному підпорядкуванні МВС.  

Стосовно Міністерства внутрішніх справ Франції слід також сказати про 

те, що Міністр внутрішніх справ призначається Президентом республіки і є 

одним із провідних членів уряду. У складі МВС Франції діють: генеральна 

дирекція Національної поліції; генеральна дирекція місцевих колективів; 

дирекція громадської безпеки; дирекція регламентації та права; центральна 

дирекція управління; дирекція особового складу й навчальних закладів поліції; 

дирекція технічних служб. 

Генеральній дирекції Національної поліції Франції підпорядковані й 

керують своїми підрозділами на місцях: центральна дирекція судової поліції; 

центральна дирекція міської поліції; центральна дирекція загальної 

інформованості; дирекція нагляду за територією; центральна служба 

республіканської безпеки; служба міжнародного технічного співробітництва 

поліції; служба повітряної поліції та охорони кордонів; служба офіційних 

поїздок і безпеки високих посадових осіб. 

Контрольні та організаційно-штабні функції поряд з центральною 

дирекцією управління виконує Генеральна інспекція Національної поліції. 
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За призначенням розрізняють дві основні системи поліції: 

адміністративну і судову (кримінальну). Цей поділ чимось нагадує блок міліції 

громадської безпеки й міліцію карного блоку в МВС України. Адміністративна 

поліція займається попередженням правопорушень і виконує інші 

профілактичні функції. Судова (кримінальна) поліція займається розкриттям 

злочинів, виявленням обставин їх скоєння, розшуком, затриманням злочинців і 

передачею звинувачених судовим органам. Розслідування більшості злочинів 

здійснює судова поліція, офіцери котрої мають право на проведення 

самостійного попереднього розслідування. 

Посадові особи, які входять до складу французької судової поліції, 

поділяються на три категорії: офіцери судової поліції; агенти судової поліції; 

посадові особи й агенти, котрі вповноважені законом на виконання деяких 

функцій судової поліції.  

Досить значні повноваження офіцери судової поліції мають під час 

проведення розслідування стосовно так званих явних злочинів безпосередньо 

після їх скоєння, а агенти та інші посадові особи – на проведення лише окремих 

процесуальних дій. 

Важливим елементом системи національних поліцейських органів 

Франції є муніципальна поліція. Історично вона включала до свого складу 

муніципальну та сільську поліції. Проте визначення «муніципальна поліція» 

набуває сьогодні нового аспекту. Упродовж декількох років мери деяких 

великих французьких міст, а саме тих, де поліцейський персонал було передано 

в розпорядження держави, вважали за необхідне створення муніципальної 

поліції. У невеликих і середніх населених пунктах, а також у великих містах, 

співіснує одночасно персонал національної та муніципальної поліції. Це 

стосується, зокрема, Ліона, Страсбурга, Лілля, Ніцци, Марселя. 

Реформа початку 80-х років внесла суттєві зміни не лише до правового 

статусу та організації місцевого самоврядування, але й до місцевої поліції. 

Йдеться насамперед про ведення нового інституту комісарів Республіки, який 

прийшов на зміну традиційному для Франції інститутові префектів. Після 
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реформи комісар поліції не є (як це було у випадку з префектом) 

представником місцевого колективу – департаменту, він діє лише як 

представник держави, і в цій якості зобов’язаний вживати всіх необхідних 

заходів для забезпечення публічного порядку (громадська безпека, спокій, 

санітарія) у департаменті. 

Комісар Республіки здійснює свої повноваження в поліцейській сфері або 

за допомогою регламентації, або за допомогою дозвільних чи заборонних 

юридичних актів. Він розпоряджається здебільшого особовим складом поліції, 

що підпорядковується МВС та здійснює свою діяльність у межах департаменту. 

Зазначимо, що в більшості великих і важливих департаментів при комісарові 

Республіки засновані «представники комісара Республіки». Для виконання 

поліцейських завдань і функцій комісар Республіки має у своєму 

розпорядженні такі служби: службу загальної інформації, якою керує 

начальник департаментської служби; служби національної поліції, якими керує 

департаментський начальник міської поліції.  

Хоча республіканські роти безпеки підпорядковуються Міністрові 

внутрішніх справ, котрий ухвалює рішення про їх використання в 

непередбачених випадках, проте комісар Республіки може залучити 

Республіканські роти безпеки, дислоковані в його департаменті, до виконання 

заходів щодо охорони громадського порядку.  

Сфера повноважень муніципальної поліції в цілому проголошує, що 

«муніципальна поліція забезпечує належний порядок, громадську безпеку, 

спокій і санітарію». 

Отже, компетенція муніципальної поліції обмежується забезпеченням 

публічного порядку: громадської безпеки, спокою та санітарії.  

Структура муніципальної поліції досить розгалужена. Кожному напрямку 

діяльності відповідає окремий підрозділ. До системи муніципальної поліції 

входять:  

1) поліція руху (для цієї поліції, котра забезпечує безпеку й 

безперервність дорожнього руху, встановлюється компетенція залежно від 
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категорії і територіального розташування доріг);  

2) поліція видовищ (забезпечує безпеку громадян і правопорядок під час 

проведення видовищних заходів – концертів, виставок, конкурсів, шоу тощо);  

3) поліція споруд, що перебувають під загрозою руйнування (її основним 

завданням є втручання з метою попередження небезпеки в разі, якщо споруда, 

котра перебуває під загрозою руйнування, розташована поблизу дороги або 

площі й загрожує перехожим та особам, які перебувають у самій споруді);  

4) поліція попередження пожеж (ст.132-2 Кодексу комун передбачає 

обов’язок муніципальної поліції попереджувати, запобігати й надавати 

необхідну допомогу при аваріях та лихах, пов’язаних із пожежами). 

Нинішню компетенцію поліції визначено Законом Франції № 81-82 від 

02.02.1981 р. «Про посилення безпеки і захисту свободи особи». Цей закон 

значно розширив підслідність кримінальних справ органам поліції за рахунок 

скорочення підслідності кримінальних справ судді. У 90-х роках минулого 

століття у Франції прийнято і ряд інших законодавчих актів, які значно 

посилюють роль поліції в житті суспільства. 

На відміну від наведених вище держав, система поліції Франції 

відрізняється високим рівнем централізації, що відбивається й на системі її 

оцінки.  

Діяльність поліції, як і багатьох інших органів державної влади, 

оцінюється передусім для визначення ступеню виконання завдань, що 

висуваються перед нею урядом (відомі як міністерські місії). При цьому, 

французький підхід до оцінки поліції передусім фокусується на ефективності 

використання нею бюджетних коштів. Так, звіт про ефективність діяльності 

поліції та проект діяльності на наступний рік (як і інших органів державної 

влади) додається до проекту бюджету; ці документи виступають 

обґрунтуванням бюджетних призначень.  

Разом з іншими органами, підпорядкованими Міністерству внутрішніх 

справ Франції (передусім, жандармерією) Національна поліція Франції працює 

в рамках міністерської місії «Безпека», а її дії конкретизуються у програмі 
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«Національна поліція».  

Зокрема, у плані на 2016 рік, основні її напрями сформульовані 

наступним чином:  

- забезпечення публічного порядку та суверенітету;  

- забезпечення безпеки і громадського спокою;  

- забезпечення дорожньої безпеки;  

- протидія нелегальній міграції та забезпечення безпеки міжнародних 

транспортних шляхів;  

- виконання завдань судової поліції та сприяння відправленню 

правосуддя; 

- управління, людські та матеріальні ресурси.  

З метою визначення ступеня реалізації завдань, визначених 

міністерською місією та програмою, система оцінки використовує 5 цілей, що 

визначаються 16 індикаторами. 

Цілі та індикатори, що використовуються при оцінці, періодично 

переглядаються в залежності від обставин на підставі результатів роботи 

поліції та за поданням Міністерства внутрішніх справ.  

Зазначені критерії оцінки діяльності застосовуються, перед усім, в 

системі бюджетного контролю з метою визначення ефективності використання 

фінансових коштів: завдання та індикатори їх виміру визначаються при 

підготовці проекту бюджету, їх вимір здійснюється в процесі звітування про 

виконання бюджету.  

Окрім того, ефективність діяльності поліцейських підрозділів за різними 

напрямами (забезпечення безпеки дорожнього руху, попередження 

правопорушень тощо) періодично оцінюється в рамках тематичних доповідей 

Генеральної інспекції адміністрації. При цьому, подібні доповіді, як правило, 

фокусуються не на діяльності окремого органу державної влади, а на 

ефективності діяльності за визначеним напрямом в цілому (напр., ефективність 

забезпечення безпеки дорожнього руху). 

Слід наголосити, що поширеним пунктом критики системи оцінки поліції 
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у Франції є відсутність показників, що характеризують громадську думку 

стосовно її діяльності. При цьому, систему оцінки зокрема та систему 

управління в цілому часто порівнюють з її британським аналогом; зокрема, 

дослідники вказують на парадоксальну ситуацію: при тому, що рівень 

насильницьких злочинів у Франції нижчий, ніж у Великобританії чи США, 

рівень довіри до поліції в останніх двох країнах значно вищий. Окрім того, слід 

наголосити на високому рівні централізованості системи оцінки, що не 

дозволяє враховувати регіональні особливості та потреби і очікування місцевих 

громад у сфері безпеки при вимірюванні ефективності діяльності поліцейських 

підрозділів. 

Система підготовки поліцейських кадрів Франції включає 20 шкіл, які 

незалежно готують поліцейських і офіцерів, інспекторів і комісарів поліції. На 

центральному рівні здійснюють підготовку поліцейських: Національний 

інститут підготовки кадрів в м. Клермон-Ферране, де зосереджена основна 

діяльність з професійної освіти, Центр досліджень і навчання в Жів-сюр-Івет, 

котрий проводить спеціальну підготовку персоналу, а також Інститут IHESI, 

який крім функції підготовки проводить дослідження щодо проблем 

поліцейської діяльності і безпеки території. 

З усього вищесказаного можна зробити висновок про те, що вивчення 

досвіду розвитку поліцейських підрозділів країн Європи може бути корисним 

для України як держави, яка прагне мати міліцію європейського зразка. Однак 

не слід забувати, що кожна з поліцейських систем має свою індивідуальну 

історію розвитку та свою специфіку. Тому одним із основних завдань, яке слід 

поставити перед Міністерством внутрішніх справ України, – це вдосконалення 

органів внутрішніх справ з урахуванням позитивного досвіду поліцейської 

діяльності провідних країн Європи. 
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ВИСНОВКИ 

 

Конституція України визначає, що людина, її життя і здоров'я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою 

діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов'язком держави. З цією метою держава створює відповідні правоохоронні 

органи, серед яких займає чільне місце поліція. 

З метою реалізації заходів з реформування органів внутрішніх справ 

Міністерством внутрішніх справ розроблено Закон України «Про Національну 

поліцію», котрий чітко визначає правові засади організації та діяльності 

Національної поліції України, статус поліцейських, а також порядок 

проходження служби в Національній поліції. 

Згідно Статті 17 Закону України «Про Національну поліцію», 

поліцейським є громадянин України, який склав Присягу поліцейського, 

проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно 

спеціальне звання поліції. У своїй діяльності поліцейський керується 

Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими 

законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами 

Кабінету Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами 

Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-правовими 

актами. 

Важливими для правових засад організації діяльності поліцейських у світі 

є Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи «Декларація про поліцію», в 

котрій визначено, що поліцейський повинен діяти чесно, неупереджено із 

почуттям власної гідності. Зокрема, він повинен утримуватися від всіх проявів 

корупції і рішуче протидіяти їм. 
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Аналізуючи основні джерела організації діяльності поліцейських зокрема 

в Україні, необхідно виокремити додаткові Закони України та нормативно-

правові акти. Так як на службі в органах поліції співробітник керується 

вичерпним переліком законів, указів, постанов, розпоряджень. Прикладом 

може слугувати те, що поліція для виконання покладених на неї завдань вживає 

заходів реагування на правопорушення, визначені Кодексом України про 

адміністративні правопорушення та Кримінальним процесуальним кодексом 

України, на підставі та в порядку, визначених законом. 

Закони України «Про Національну поліцію», «Про Дисциплінарний 

статут органів внутрішніх справ України», «Про організаційно-правові основи 

боротьби з організованою злочинністю», «Про запобігання корупції» 

становлять нормативно-правову основу діяльності органів внутрішніх справ. 

Також невід’ємною складовою правових засад організації та діяльності 

поліцейських в Україні є Акти Президента України та Верховної Ради України 

«Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, удосконалення 

взаємодії правоохоронних та інших органів виконавчої влади в їх розшуку», 

«Про додаткові заходи щодо боротьби з відмивання доходів, одержаних 

злочинним шляхом», «Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, 

охорони прав і свобод громадян». 

Так як процес реформування системи Міністерства внутрішніх справ не 

завершений, а все ще триває, то відповідно змінюються й критерії оцінки 

діяльності органів внутрішніх справ. Визначальною в сучасних умовах стає 

оцінка громадянами діяльності, тепер вже поліції, щодо забезпечення 

законності та правопорядку, конкретної допомоги населенню на територіях 

обслуговування, що сприяє встановленню тісних партнерських стосунків із 

громадськістю, забезпеченню більш надійного захисту конституційних прав і 

свобод всього українського народу. 

Важливим є також те, що Україна активно вивчає зарубіжний досвід, 

налагоджує обмін оперативною та іншою інформацією, проводить спільні 

операції. Україна успішно інтегрується до системи Інтерполу, приєдналась до 
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європейських конвенцій з питань кримінального судочинства. Працівники 

системи МВС України й надалі продовжують рекомендувати себе як 

високопрофесійні фахівці у боротьбі зі злочинністю. 

Аналізуючи організаційно-правові основи діяльності поліцейських в 

Україні, можна зробити висновок, що правовою основою організації та 

діяльності поліцейських в Україні є Конституція та закони, а також правові 

акти, у яких визначаються статус, права та обов’язки, відповідальність 

працівників поліції. Досвід країн Європейського союзу останнім часом активно 

запозичується усіма країнами Європи, тому є перспективним напрямком 

подальших досліджень даної сфери. 

Законом України «Про Національну поліцію» визначено, що Національна 

поліція – є центральним органом виконавчої влади, який служить суспільству 

шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 

підтримання публічної безпеки і порядку. Крім того, законодавцем було 

встановлено правові основи організації та діяльності Національної поліції 

України, статус поліцейських, а також порядок проходження служби в 

Національній поліції. 

Визначено, що діяльність Національної поліції здійснюється у тісній 

співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та 

інститутами громадянського суспільства на принципах партнерства і 

спрямована на вирішення їхніх потреб. У законі йдеться, що рівень довіри 

населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності 

органів і підрозділів поліції. Оцінка рівня довіри населення до поліції 

проводиться незалежними соціологічними службами в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України.  

Проте, незважаючи на прийняття та введення в дію вищевказаних 

законодавчих актів, на даний час є багато проблем, що потребують свого 

належного вирішення. 

Не викликає сумніву той факт, що однією з найбільш важливих якостей, 

що дозволяє підвищити ефективність процесу спілкування, є вміння слухати 
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інших людей. Не просто слухати, а уважно вислухати до кінця свого 

співрозмовника, тобто продемонструвати свою зацікавленість у тому, що він 

говорить, проявити пошану до нього. Це дозволить значно спростити подальше 

спілкування і встановити психологічний контакт із співрозмовником 

налаштувати позитивно до себе зняти психологічну напругу, яка як правило є 

неминучою в початковому періоді спілкування. Людина звертаючись до 

співробітника поліції чекає що її уважно вислухають розберуться у ситуації й 

допоможуть у її проблемі. У цьому і проявляється довіра до працівників поліції. 

Саме Закон України «Про національну поліцію» розроблено з метою 

розбудови демократичної правової держави, підвищення ефективності 

діяльності МВС України, беззастережного забезпечення конституційних прав і 

свобод громадян, їхньої особистої безпеки, законності і правопорядку. 

Новаторство, даного Закону можна, прослідкувати у багатьох його 

положеннях. Введені нові визначення та терміни для підтвердження цього 

візьмемо для прикладу ст.2 Закону України «Про Національну поліцію» 

Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах: 1) забезпечення 

публічної безпеки і порядку; 2) охорони прав і свобод людини, а також 

інтересів суспільства і держави; 3) протидії злочинності; 4) надання в межах, 

визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, 

соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої 

допомоги. 

У законі йдеться, що рівень довіри населення до поліції є основним 

критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. 

Отже, реформування діяльності Національної поліції потребує реалізації 

задекларованої партнерської моделі взаємодії з населенням. Категорія «довіра» 

стає юридичним терміном після формалізації в чинному законодавстві України. 

У законодавстві категорія «довіра населення» закріплюється в нормах, що 

містять цільові та стратегічні настанови; нормах-принципах; нормах, що 

визначають законність і ефективність діяльності органів державного 

управління. Довіра населення забезпечує легітимність і законність діяльності 
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органів державної влади, зокрема органів Національної поліції. Належний 

рівень довіри до поліції сприяє легітимації діяльності поліції, дозволяє вважати 

дії відповідними закону, а вживані заходи адміністративного примусу й 

адміністративної відповідальності законними, обґрунтованими та 

справедливими. Тим досягається належне державне управління у сфері 

забезпечення правопорядку.  

Довіра населення забезпечується за допомогою різноманітних засобів. 

Довіра та підтримка громадянами є важливим принципом діяльності поліції, 

закріпленим у Законі України «Про Національну поліцію», що визначає 

функціональну сутність поліції. В основу формування довіри населення щодо 

діяльності поліції покладено систему чинників і умов, які ґрунтуються на 

громадській думці, що формується на основі зовнішнього впливу та 

внутрішнього – особистого суб’єктивного спілкування громадян із поліцією, а 

також ефективності здійснення громадського контролю за діяльністю поліції. 

 

 

 



97 

 

СПИСOК ВИКOРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 

141.  

2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: 

міжнар. док. вiд 16.12.1966: ред. вiд 19.10.1973. Законодавство України 

[Електронний ресурс]. Верхов. Рада України. Електроні текст. дані. К.: Упр. 

комп’ютериз. систем апарату Верхов. Ради України, 1996-2009. Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_042 

3. Загальна декларації прав людини від 10.12.1948 [Електронний 

ресурс].  Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/995_015.  

4. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 

04.11.1950 [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.  

5. Європейська соціальна хартія (переглянута) від 03.05.1996. Голос 

України. 2006. 30 лист. (№ 227). 

6. Про міліцію: закон України від 20.12.1990 № 565-XII. Верховна 

Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки. Відомості Верховної 

Ради УРСР. 1991 № 4. Ст. 20. 

7. Про Національну поліцію: закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. 

Офіційний вісник України. 2015. № 63. Ст. 2075. 

8. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону: Закон України від 22.07.2000 № 1835-III [Електронний ресурс]. Режим 

доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1835-14. 

9. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування органів внутрішніх справ: Закон України від 5 лютого 2015 р. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 

10. Стратегія розвитку органів внутрішніх справ України.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1835-14
http://zakon2.rada.gov.ua/


98 

 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mvs.gov.ua/ 

mvs/control/main/uk/publish/article/1221365 

11. Концепція першочергових заходів реформування системи 

Міністерства внутрішніх справ: проект. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1221414. 

12. Питання реформування органів внутрішніх справ України: 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. № 1118-р. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 

13. Про затвердження Положення про Департамент організаційно-

аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції 

України: наказ Національної поліції України від 27.11.2015 № 126. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.npu.gov.ua/uk/publish/ 

article/1815135. 

 

Спеціальна література: 

14. Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary. State of Policing. The 

Annual Assessment of Policing in England and Wales 2015 [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: 

http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/wpcontent/uploads/state-of-policing-

2015.pdf. 

15. Maguire, E.R. Measuring the performance of law enforcement agencies: 

Part 2. Edward R. Maguire. CALEA Update Magazine. 2004. № 84 [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://www.calea.org/calea-updatemagazine/issue-

84/measuring-performance-law-enforcementagencies-part-2-2-part-article. 

16. Police Reform and Social Responsibility Act 2011. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/13/contents/enacted. 

17. PLF 2016 - Extrait du bleu budgétaire de la mission: sécurités 

http://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/far 

andole/ressources/2016/pap/pdf/DBGPGMPGM176.pdf. 

http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1221414
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/wpcontent/uploads/state-of-policing-2015.pdf
http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmic/wpcontent/uploads/state-of-policing-2015.pdf
http://www.calea.org/calea-updatemagazine/issue-84/measuring-performance-law-enforcementagencies-part-2-2-part-article
http://www.calea.org/calea-updatemagazine/issue-84/measuring-performance-law-enforcementagencies-part-2-2-part-article
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/13/contents/enacted


99 

 

18. Roberts, David J., Law Enforcement Tech Guide for Creating 

Performance Measures That Work: A Guide for Executives and Managers. 

Washington, D.C.: U.S. Department of Justice Office of Community Oriented 

Policing Services, 2006. 168 p. 

19. Roche, S. Performance Management in France: A Police or an Electoral 

Issue? Sebastian Roche. Policing. 2008. Volume 2. № 3. p. 331-335. 

20. Sparrow, Malcolm K. Measuring Performance in a Modern Police 

Organization. New Perspectives in Policing Bulletin. Washington, D.C.: U.S. 

Department of Justice, National Institute of Justice, 2015. 40 p. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/248476.pdf. 

21. Walsh, William F. Compstat: An Analysis of an Emerging Managerial 

Paradigm. Policing: An International Journal of Police Strategies and Management. 

2001. Volume: 24. Issue3. pp.:347-362. 

22. Авота И. Работа полиции с общественностью в Латвии 2009-2012: 

Опыт и первые шаги. И. Авота, Н. Грубис, М. Тошовский, 2012. 94 с. 

23. Адміністративна діяльність Національної поліції: Навч. Посібник. 

Кол. авт.; кер. авт. кол. к.ю.н., засл. юрист України В.А. Глуховеря. Дніпро: 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 248 с. 

24. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: загальна 

частина: навч. Посібник. Кол. авт.; за загал. редакцією д-ра юрид. наук, проф., 

С.М. Алфьорова. Дніпропетровськ: 2014. 216 с. 

25. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: кvpc лекций. 

Г. В. Атаманчук. М.: Юрид. лит. 1997. 387 с.  

26. Бандурка О. М. Теорія і практика управління органами внутрішніх 

справ України: монографія. О. М. Бандурка. Х.: НУВС, 2004. 780 с. 

27. Банчук О. А. Останній ривок: чи стане закон про Національну 

поліцію стартом реформи? [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.pravda.com.ua/columns/2015/06/16/7071398/. 

28. Басс В. О. Організаційно-правові засади створеня місцевої міліції в 

Україні: порівняльний аналіз з діяльністю муніципальної поліції зарубіжних 

https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/248476.pdf
http://www.pravda.com.ua/columns/2015/06/16/7071398/


100 

 

країн: дис. … кандидата юрид. Наук. Басс В. О. К., 2010. 208 с. 

29. Білик В. М. Організаційно-правові засади реалізації поліцейської 

функції в Україні: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.07. Білик В. М. К., 2008. 

240 с. 

30. Бобрышев Д. Н. Основные категории теории управления: учеб. 

Пособие. Д. Н. Бобрышев. М.: АНХ СССР. 1988. 189 с. 

31. Волянська О., Підкуркова І. Довіра до суду як чинник довіри до 

публічної влади: міжнародний та національний виміри. Вісник Національного 

університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2018. № 

2 (37). С. 151-165. 

32. Герасимов А. П. Местное самоуправление и местная полиция во 

Франции. А. П. Герасимов. М., 1992. 125 с. 

33. Гопфалов Д. В. Досвід зарубіжних країн у реформуванні міліції. Д. 

В. Гопфалов. Реформування органів внутрішніх справ: проблеми та 

перспективи (вітчизняний і зарубіжний досвід): матер. Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Дніпропетровськ, 28–29 березня 2014 р.). Дніпропетровськ: Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. справ, 2014. С. 134-135. 

34. Горінецький Й. І. Правоохоронна функція держав Центральної 

Європи: теоретичні і практичні аспекти: дис... канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 

«Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». Й. І. 

Горінецький; Нац. акад. внутр. справ України. К., 2005. 203 с. 

35. Гринько Т. В. Конфлікт у педагогічному спілкуванні: методичні 

рекомендації. Т. В. Гринько. Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2009. 74 с. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://studopedia.ru/14_ 47077_ tipovi-

konfliktogeni-spilkuvannya.html. 

36. Громадська думка як чинник ефективності діяльності 

правоохоронних органів в Україні Електронний ресурс.  Режим доступу: 

http://www.niss.gov.ua/articles/468. 

37. Громадськість і органи правопорядку: контроль, моніторинг, 

http://www.niss.gov.ua/articles/468


101 

 

співпраця. [О. Банчук, Ю. Гаджиєва, Б. Малишев, С. Перникоза, У. Шадська]; 

Практичний посібник. За заг. ред. О. Банчука. К.: ФОП Москаленко О.М., 2017. 

75 с. 

38. Губанов А. В. Полиция зарубежных стран. Организационно-

правовые основы, стратегия и тактика деятельности. А. В. Губанов. М., 1999. 

288 с. 

39. Дубова І. О. Психологічні особливості професійного спілкування 

працівників міліції в екстремальних умовах. І. О. Дубова. К., 2003. 19 с. 

40. Економічна енциклопедія: в 3 т. Т. 1. редкол.: С. В. Мочерний (відп. 

ред.) та ін. К.: Вид. центр «Академія», 2002. 950 с. 

41. Етимологічний словник української мови. гол. ред. О. Мельничук. 

Київ: Наукова думка, 1985. 2-й том: Д - Копці. 569 c. 

42. Єсімов С. Правове регулювання застосування інформаційних 

технологій для формування довіри до органів державної влади. Науковий 

вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія 

«Юридична». 2015. № 1. С. 173-184. 

43. Закордонний досвід оцінки ефективності поліцейської діяльності та 

перспективи його використання в Україні: наук.-метод. рек. К.Л. Бугайчук, І.О. 

Святокум, В.В. Чумак. Харків: Харк. нац. ун-т. внутр. справ, 2016. 52 с. 

44. Зарубіжний досвід організації взаємодії поліції з органами 

місцевого самоврядування в контексті децентралізації державної влади: наук.-

метод. рек. К.Л. Бугайчук, В.А. Гузь, І.О. Святокум, В.В. Чумак. Харків: Харк. 

нац. ун-т. внутр. справ, 2015. 44 с. 

45. Заросило В.О. Порівняльний аналіз адміністративної діяльності 

міліції України та поліції зарубіжних країн (Великобританії, США, Канади та 

Франції): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Заросило Володимир 

Олексійович. Київ: Національна академія внутрішніх справ, 2002. 20 с. 

46. Калаянов Д.П. Поліція країн ЄС та використання її досвіду в 

адміністративній діяльності органів внутрішніх справ України: теорія і 

практика: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне 



102 

 

право і процес; фінансове право; інформаційне право». Калаянов Дмитро 

Петрович; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К., 2010. 40 с. 

47. Калюжный С. М. Правоохранительная деятельность в зарубежных 

странах. С. М. Калюжный. М.: ИНИОН, 1991. 345 с. 

48. Кобзар О. Ф. Поліцейська діяльність в Україні: адміністративно-

правовий аспект: монографія. О. Ф. Кобзар. Харків; Дніпропетровськ: Панов, 

2015. 316 с. 

49. Коваль О. Легітимність державної влади: співвідношення правових 

і моральних аспектів реалізації: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Львів, 2017. 

230 с. 

50. Козлов Н. И. Психологос: Энциклопедия практической психологи / 

Н. И. Козлов. М.: Эскмо, 2015. 752 с. 

51. Косиця О. Поліцейська діяльність як наукова категорія. О. Косиця. 

Підприємництво, господарство і право. 2017. № 1. С. 133-137. Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_1_26. 

52. Косяк О. В. Проблеми боротьби з корупцією в контексті 

реформування органів внутрішніх справ. О. В. Косяк. Реформування органів 

внутрішніх справ: проблеми та перспективи (вітчизняний і зарубіжний досвід): 

матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 28–29 березня 2014 р.). 

Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. С. 153-155. 

53. Котюргин С. И. Функции советской милиции. Ч. 1. Станислав 

Ильич Котюргин. Омск: Омск. высш. шк. милиции, 1975. 275 с. 

54. Курко М. Н. Поліція України (національна поліція): історіографія 

створення, стан законодавчого і ресурсного забезпечення та перспективи 

розвитку. М. Н. Курко, П. Д. Біленчук, А. А. Ярмолюк. Право.ua. 2015. № 1. С. 

21-28. 

55. Курлович П. Н. Полиция в правоохранительной системе США 

[Электронный ресурс]. П. Н. Курлович Вестник Казанского юридического 

института МВД России. 2013. № 12. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/ 

article/n/politsiya-vpravoohranitelnoy-sisteme-ssha. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_1_26


103 

 

56. Лесько Н. В. Проблеми реформування органів внутрішніх справ 

України. Н. В. Лесько, Н. Шабелько. Вісник Національного університету 

"Львівська політехніка". Юридичні науки. 2015. № 813. С. 268-272. Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_813_43. 

57. Лошицький М. В. Реабілітація поліцейського права. М. В. 

Лошицький. Право України. 2002. № 7. С. 95-99.  

58. Лошицький М. В. Щодо досвіду поліцейської діяльності США, 

Великобританії та Канади. М. В. Лошицький. Актуальні проблеми 

адміністративного права та адміністративного процесу в Україні: матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 29 трав. 2015 р.). 

Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. С. 11-14. 

59. Мартиненко О. Стратегія розвитку органів внутрішніх справ 

[Електронний ресурс]. О. Мартиненко, Є. Захаров. Закон і Бізнес. Режим 

доступу: http:// zib.com.ua/ua/print/101834-strategiya_rozvitku_ 

organiv_vnutrishnih _sprav_tekst_proektu.html. 

60. Мартинов М. Д. Сучасні проблеми організації діяльності органів 

внутрішніх справ України та шляхи їх вирішення. М. Д. Мартинов. Форум 

права. 2010. № 3. С. 290-296. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_indeх. 

61. Матюхіна Н. П. Поліція Великобританії: сучасні тенденції розвитку 

та управління: монографія. Н. П. Матюхіна. за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. 

О. М. Бандурки. Х.: Консум, 2001. 131 с. 

62. Мисливий В. А. МВС України на шляху реформ. В. А. Мисливий. 

Реформування органів внутрішніх справ: проблеми та перспективи 

(вітчизняний і зарубіжний досвід): матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Дніпропетровськ, 28–29 березня 2014 р.). Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т 

внутр. справ, 2014. С. 67-69. 

63. Михайленко П. Міліція чи поліція? П. Михайленко. Міліція 

України. 2006. № 12. С. 16-17. 

64. Моніторінг незаконного насильства в поліції України (2004–2017 

рр.). Д. Кобзін та ін. Харків: Харківський інститут соціальних досліджень, 2018. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_813_43
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_indeх


104 

 

101 с. 

65. Москаленко М. М. Концепция «полицейского права» как идейно-

теоретическое основание организации и деятельности полиции 

дореволюционной России (историко-теоретический аспект): автореф. дис. … 

канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; 

История правовых учений». Москаленко Михаил Михайлович. 

СанктПетербург, 2004. 22 с. 

66. Мушкет И. И. Генезис «полицейского права» в контексте эволюции 

правовой системы России: Историко-теоретический анализ: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук: спец. 

12.00.01 «Теория и история права и государства; История правовых учений». И. 

И. Мушкет; МВД России. Санкт-Петербургский университет. СПб., 2003. 58 с. 

67. Науково-практичний коментар розділу IV «Повноваження поліції» 

та розділу V «Поліцейські заходи» Закону України «Про Національну поліцію»: 

Науково-практичний коментар. Кол. авт. Х.: Право, 2016. 178 с. 

68. Національна поліція України: проблеми становлення та 

перспективи розвитку: зб. матеріалів наук.- практ. конф. курсантів та студентів 

(м. Харків, 10 грудня 2015 р.). МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. 

Харків, 2015. 192 с. 

69. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. С. И. Ожегов, Н. 

Ю. Шведова. М.: Советская энциклопедия, 1975. 856 с.  

70. Організація діяльності поліції зарубіжних країн: навч. посіб. 

[Братель С. Г., Константінов С. Ф., Лошицький М. В. та ін.]; за заг. ред. В. В. 

Коваленка. К.: КНТ, 2014. 572 с. 

71. Осика І. М. Критерії оцінки ефективності діяльності 

правоохоронних органів: досвід США і Великобританії [Електронний ресурс]. 

І. М. Осика. Національна громадська платформа «Реформуємо МВС: прозорість 

та відповідальність». Режим доступу: http://police-reform.org/articles/index. 

php?do=print &id=1433232742. 

72. Охріменко І. Оцінка ефективності діяльності органів і підрозділів 



105 

 

Національної поліції України: погляд на проблему. І. Охріменко. 

Підприємництво, господарство і право. 2016. № 11. С. 139-144. Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_11_29. 

73. Оценка деятельности дорожно-патрульной службы (Витяг з 

Інструкції органів внутрішніх справ Республіки Казахстан щодо забезпечення 

безпеки дорожнього руху, затвердженої Наказом Міністра внутрішніх справ 

Республіки Казахстан від 01 вересня 2011 р. № 455) [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://goo.gl/rllXej. 

74. Оценка деятельности полиции в Англии и Уэльсе [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://publicverdict. ru/topics/ref_research/9735.html. 

75. Пірен М. І. Конфліктологія: підручник. М. І. Пірен. К.: МАУП, 

2003. 360 с. 

76. Полицейские постановления иностранных государств. Пруссия 

(Бреславль, Познань). Австрия. Саксония. Ирландия. Т. 3. С.-Пб.: Тип. Имп. 

Акад. наук, 1866. С. 5–6. 

77. Полицейское право. Лекционный курс. К. С. Бельский; под ред. А. 

В. Куракина. М.: Дело и Сервис, 2004. 816 c. 

78. Поліцейська діяльність, орієнтована на громаду, в Європі: 

концепції, теорія та практика. Серія посібників EUCPN. К. 2015. С. 76-126. 

Режим доступу: http://pravo.org.ua/img/books/files/14586534582015 

_community_oriented_policing_in_europe.pdf. 

79. Прокоф’єв М.М. Довіра громадян до національної поліції як 

юридичної категорії. Порівняльно-аналітичне право. №2/2019. С. 160-164. 

80. Проневич О. С. Німецька та польська моделі партнерської взаємодії 

поліції та населення на локальному рівні. О. С. Проневич. Форум права. 2011. 

№ 4. С. 600-606 [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011- 4/11pocnlr.pdf. 

81. Проневич О. С. Поліцейська діяльність як вид 

державноуправлінської діяльності. О. С. Проневич. Форум права. 2009. № 2. С. 

350–356 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_11_29
http://goo.gl/rllXej
http://pravo.org.ua/img/books/files/14586534582015_community_oriented_policing_in_europe.pdf
http://pravo.org.ua/img/books/files/14586534582015_community_oriented_policing_in_europe.pdf
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2009_2_55.pdf


106 

 

pdf/FP_index.htm_2009_2_55.pdf. 

82. Путій М. В. Особливості правового статусу посади поліцейського 

та проходження служби у Національній поліції України. Підготовка 

поліцейських в умовах реформування системи МВС України. Харків, 2018. С. 

32-36. 

83. Результати соціологічного опитування Електронний ресурс.  

Режим доступу: http://chp.com.ua/all-news/item/10724-sociologi-fiksuyut-

zagalneznizhennya-doviri-ukrainciv-do-vladi--rezultati?print=1&tmpl=component. 

84. Рубан К. П. Міжнародний досвід розвитку професійної підготовки 

працівників правоохоронних органів. К. П. Рубан. Реформування органів 

внутрішніх справ: проблеми та перспективи (вітчизняний і зарубіжний досвід): 

матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 28–29 березня 2014 р.). 

– Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. С. 179-181. 

85. Савченко А. В. Федеральні правоохоронні органи США: місія, 

організаційна структура та застосування кримінального законодавства: навч. 

Посібник. А. В. Савченко. К.: Текст, 2003. 122 c. 

86. Святокум І. О. Досвід Великобританії у сфері оцінки ефективності 

діяльності поліції та перспективи його використання в Україні. І. О. Святокум. 

Теорія та практика правоохоронної діяльності: Міжнародна науково-практична 

конференція (11 листопада 2016 року). упор. Ю. С. Назар. Львів: ЛьвДУВС, 

2016. С. 293-297. 

87. Сердюк А. М. Щодо критеріїв ефективності діяльності поліції 

закордонних країн. А. М. Сердюк. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія Юридичні науки. 2015. Вип. 3-2. Т. 2. С. 155-159. 

88. Система оцінки ефективності роботи національної поліції 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://khpg.org/index.php?id=1455530110. 

89. Соболь Є. Ю. Досвід організації та діяльності поліції провідних 

країн Європи. Є. Ю. Соболь, С. С. Коломойцев. Форум права. 2010. № 2. С. 461-

466 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2009_2_55.pdf
http://chp.com.ua/all-news/item/10724-sociologi-fiksuyut-zagalneznizhennya-doviri-ukrainciv-do-vladi--rezultati?print=1&tmpl=component
http://chp.com.ua/all-news/item/10724-sociologi-fiksuyut-zagalneznizhennya-doviri-ukrainciv-do-vladi--rezultati?print=1&tmpl=component
http://khpg.org/index.php?id=1455530110
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-%202/10cejppk.pdf


107 

 

journals/FP/2010- 2/10cejppk.pdf. 

90. Соколенко О. К. Захист прав громадян як основна функція правової 

держави. О. К. Соколенко. Часопис Київського університету права. 2013. №2. 

С.118-121. 

91. Студопедия. Типи конфліктогенів [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://studopedia.org/6-8285.html. 

92. Субота С. Довіра населення як критерій оцінювання ефективності 

діяльності Національної поліції України. Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. 2018. № 31. С. 59-62. 

93. Сучасні стратегії та перспективи оптимізації взаємодії поліції і 

населення в соціумі: матеріали круглого столу, 23 листопада 2017 р. 

упорядники З. Р. Кісіль, Л. Й. Гуменюк. Львів: ЛьвДУВС, 2017. 172 с. 

94. Сучасні шляхи розв’язання міжособистісних конфліктів 

працівниками ОВС. Іменем Закону. 2007. № 18-19 (5561). С. 32. 

95. Таубина Н. Как устроена полиция в Голландии и Польше 

[Електронний ресурс]. Н. Таубина. Режим доступу: 

http://publicverdict.ru/topics/library/8634.html. 

96. Фомін Ю. В. Поліцейське право та поліцейське законодавство як 

правова основа діяльності органів внутрішніх справ [Електронний ресурс]. Ю. 

В. Фомін. Право і Безпека. 2011. № 4. С. 90–95. Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Pib_2011_4_22. 

97. Шадрин В. М. Полицейская деятельность как объект исследования 

(историко-правовой аспект). В.М. Шадрін. Вестник Челябинского 

государственного университета. 2003. № 1. том 9. С. 111–117. 

98. Шитий С., Бондаренко А. Причини правового нігілізму та шляхи 

його подолання в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 2. С. 

235-239. 

99. Шпилевский М.М. Полицейское право, как самостоятельная 

отрасль правоведения. Шпилевский М.М. Одесса: Тип.Ульриха и Шульце, 

1875. 200 с. 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-%202/10cejppk.pdf
https://studopedia.org/6-8285.html
http://publicverdict.ru/topics/library/8634.html

