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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Умови становлення України як демократичної 

правової держави закономірно викликають інтерес до проблематики 
організації й функціонування правоохоронних органів. Інтеграція України в 
європейську спільноту ставить перед нашою державою обов’язок щодо 
гарантування повноцінного функціонування інститутів, основним завданням 
яких є забезпечення верховенства права, дотримання та захист основних прав і 
свобод людини та громадянина, а події, що відбуваються останнім часом у 
нашій державі, надзвичайно актуалізують пошуки та запровадження нових 
підходів щодо реформування правоохоронних органів України. Щодо 
правоохоронних органів, то вітчизняному законодавству притаманна 
невизначеність їх системи та функціонального призначення. Така ситуація не 
сприяє ні подальшому зміцненню реформування, ні узгодженій їх діяльності, 
насамперед у сфері дотримання прав людини та забезпечення публічного 
порядку. 

Сьогодні перед Україною постає нагальне завдання створення 
відповідно до сучасних вимог дієвої системи функціонування правоохоронних 
органів. Сфера регулювання поліцейської діяльності постійно перебуває у 
стані динамічної трансформації та удосконалення і певною мірою відображає 
напрями реалізації правової політики держави. Незважаючи на зміни, система 
правоохоронних органів залишається закритою від суспільства та недостатньо 
ефективною. Україна обрала свій шлях формування правопорядку, 
необхідність зміни якого обумовлюється інтересами держави та суспільства. 
Розуміння проблеми регулювання та забезпечення поліцейської діяльності 
обумовлює розробку нової, якісної й ефективної стратегії організації та 
діяльності поліцейських органів. Саме тому процес забезпечення публічного 
порядку в Україні, який відповідатиме вимогам сьогодення, є одним з 
найважливіших завдань правової держави, у здійсненні якого беруть участь всі 
державні органи, зокрема правоохоронні. 

Сьогодні наша країна продовжує формування сучасного, ефективного, 
якісного та дієвого механізму державних органів. Особливу роль у цьому 
механізмі відіграють органи правопорядку і поліція зокрема, на яку покладено 
обов’язок забезпечувати права і свободи громадян та охороняти встановлений 
порядок, не допускаючи протиправних посягань. У цілому ж поліція та 
здійснення нею діяльності нерозривно пов’язані з існуванням держави, які 
співвідносяться як частина і ціле. Під час функціонування механізму 
держави важливим є забезпечення реалізації норм права всіма членами 
суспільства, при цьому неабияку роль відіграють заходи примусу, тому в 
даному випадку взаємозв’язок держави та поліції є необхідним і логічним. 

Діяльність поліції має велике значення не лише для суспільства в 
цілому, а й для окремої людини зокрема, адже впевненість у власній безпеці 
та відчуття захищеності з боку органів державної влади є головною 
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вимогою, яку висуває сучасне суспільство до держави.  
Реформування правоохоронних органів в Україні є невід’ємною 

частиною демократизації суспільного життя та побудови правової держави, 
а тому дотримання і реалізація основних засад діяльності Національної 
поліції України, закріплених у розділі ІІ Закону України «Про Національну 
поліцію», прискорять процес формування та ефективного функціонування 
інституту поліції в Україні відповідно до міжнародних стандартів 
забезпечення прав і свобод у різних сферах життєдіяльності людини.  

Актуальність дослідження базується, зокрема, на необхідності 
визначення підходів до розвитку та функціонування підрозділів поліції у 
країнах світу, а також досвіду використання світових стандартів забезпечення 
прав і свобод людини. Також актуальність вбачається у необхідності 
визначення теоретико-методологічного, а також наукового обґрунтування 
реалізації нових підходів щодо поліпшення поліцейської діяльності в Україні. 

Науково-теоретичною основою дисертаційного дослідження стали праці 
вітчизняних і зарубіжних учених у галузі теорії держави і права та 
адміністративного права, зокрема: В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, 
М.І. Ануфрієва, К.С. Бельського, Д.М. Бахраха, А.І. Берлача, В.Т. Білоуса, 
Ю.П. Битяка, І.І. Веремеєнка, В.В. Галунька, І.П. Голосніченка, С.Т. Гончарука, 
С.Д. Гусарєва, Є.В. Додіна, М.М. Дорогих, М.І. Єропкіна, В.Ф. Захарова, 
Р.А. Калюжного, А.П. Клюшниченка, Т.О. Коломоєць, В.В. Конопльова, 
В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, Я.Ю. Кондратьєва, О.П. Коренєва, 
О.В. Кузьменко, В.І. Курила, В.М. Манохіна, О.Г. Мурашина, Н.Р. Нижник, 
В.І. Олефіра, О.І. Остапенка, В.П. Пєткова, С.В. Пєткова, Л.Л. Попова, 
Т.О. Проценка, Ю.І. Римаренка, О.П. Рябченко, Ю.П. Солов’я, С.Г. Стеценка, 
Ю.С. Шемшученка, О.П. Шергіна, О.М. Якуби, Х.П. Ярмакі та ін. 

Окремі питання вивчення та використання світового досвіду організації 
діяльності поліції тією чи іншою мірою висвітлювалися у працях таких 
українських та іноземних учених, як О.М. Бандурка, М.М. Биргеу, 
А.В. Губанов, В.О. Заросило, Д.П. Калаянов, Б.С. Крилов, М.В. Лошицький, 
О.С. Проневич, А.В. Сергєєв, О.С. Юнін та інші. 

Науковим розробкам щодо функціонування правоохоронних органів та 
відносин, які виникають при виконанні покладених на них обов’язків, 
присвятили роботи такі фахівці, як О.М. Бандурка, О.І. Безпалова, 
Є.О.Безсмертний, В.В. Богуцький, В.І. Варенко, І.І. Веремєєнко, 
В.Л. Грохольський, М.М. Дорогих, М.І. Єропкін, Д.В. Журавльов, В.Ф. Захаров, 
А.П. Клюшніченко, В.В. Ковальська, Ю.М. Козлов, О.Г. Комісаров, 
С.Ф. Константінов, О.П. Коренєв, М.В. Корнієнко, С.О. Кузніченко, 
В.В. Лазарєв, Т.П. Мінка, Р.В. Миронюк, В.І. Олефір, В.М. Плішкін, 
Л.Л. Попов, Д.В. Приймаченко, Ю.І. Римаренко, Л.М. Розін, О.В. Серьогін, 
О.Ю. Синявська, А.О. Собакарь, Г.А. Туманов, І.М. Шопіна та ін.  

Важливі проблеми правового регулювання поліцейської діяльності в 
Україні досліджувались у роботах багатьох вчених. Однак сьогодні у 
науковому середовищі немає єдності у загальному розумінні сутності та 
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значення організаційно-правових засад поліцейської діяльності, низка 
основних питань є недостатньо дослідженою, а наявні наукові праці мають 
несистемний та поверховий характер. Попри важливість й актуальність 
вивчення поліцейської діяльності та потребу наукового опрацювання при 
перебудові роботи правоохоронних органів України, комплексного підходу в 
цьому напрямі в наукових розробках у нашій державі ще не було. 

Також, незважаючи на проведені дослідження, сьогодні відсутній 
комплексний аналіз поліцейської діяльності, зокрема у сфері забезпечення 
публічної безпеки. Не досліджено особливості взаємодії органів публічного 
адміністрування у сфері забезпечення публічної безпеки, не опрацьовано 
можливості запровадження міжнародного досвіду поліцейської діяльності в 
Україні, відсутній комплексний аналіз роботи поліції у сфері надання послуг, 
яка розповсюджується як на підрозділи, що забезпечують публічну безпеку, 
так і на інші підрозділи.  

Таким чином, особливого значення набуває вирішення проблем, 
пов’язаних із забезпеченням адміністративно-правових засад поліцейської 
діяльності, особливо у сфері охорони публічного порядку. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до пп. 1.1, 1.2, 1.6 Додатку 1, 
пп. 8.1, 8.3, 8.10 Додатку 8 Пріоритетних напрямів наукового забезпечення 
діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років, 
затверджених наказом МВС України від 16 березня 2015 р. № 275, а також в 
межах загальноуніверситетської теми наукових досліджень 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на 2012-
2017 рр. «Актуальні проблеми забезпечення безпеки та правопорядку в 
Україні» (номер державної реєстрації 0112U003548), затвердженої 28 травня 
2012 року, та загальнокафедральної теми кафедри адміністративного права, 
процесу та адміністративної діяльності «Адміністративно-правові засади 
удосконалення діяльності служб і підрозділів ОВС», затвердженої 12 лютого 
2015 року. 

Тему дисертації затверджено вченою радою Державного науково-
дослідного інституту МВС України від 29 грудня 2010 року (протокол № 6); 
уточнено вченою радою Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ від 27 жовтня 2015 року (протокол № 2). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає 
в тому, щоб на основі аналізу існуючих наукових підходів, законодавства 
зарубіжних країн, а також чинного законодавства України й практики його 
реалізації визначити сутність та особливості адміністративно-правового 
регулювання поліцейської діяльності, а також надати ґрунтовні пропозиції та 
рекомендації щодо шляхів його подальшого вдосконалення. 

Для досягнення зазначеної мети в дисертації були поставлені такі 
основні задачі: 

– розкрити сутність поліцейської діяльності та визначити її 
співвідношення з правоохоронною діяльністю; 
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– охарактеризувати етимологічно-історичні передумови виникнення та 
розвитку поліцейської діяльності; 

– визначити сучасні підходи до визначення змісту, системи, видів та 
суб’єктів поліцейської діяльності; 

– встановити особливості поліцейської діяльності як засобу забезпечення 
публічного порядку; 

– надати характеристику основним напрямам забезпечення прав і свобод 
громадян у діяльності правоохоронних органів у сфері публічної безпеки; 

– з’ясувати організаційні основи громадського і державного контролю за 
діяльністю правоохоронних органів у сфері забезпечення публічної безпеки; 

– розкрити сутність взаємодії органів публічного адміністрування у 
сфері забезпечення публічної безпеки; 

– окреслити основні форми і методи взаємодії правоохоронних органів з 
органами місцевого самоврядування; 

– узагальнити основні форми і методи взаємодії правоохоронних органів 
з громадськістю та засобами масової інформації; 

– узагальнити міжнародний досвід поліцейської діяльності в сфері 
забезпечення публічної безпеки;  

– визначити стандарти і критерії оцінки надання поліцейських послуг; 
– визначити шляхи удосконалення поліцейської діяльності у сфері 

забезпечення публічної безпеки. 
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які формуються у сфері 

здійснення поліцейської діяльності. 
Предмет дослідження становить адміністративно-правове регулювання 

поліцейської діяльності в Україні. 
Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження становить сукупність методів та прийомів наукового пізнання, які 
визначені згідно з метою, задачами, об’єктом та предметом дисертації. 
Загальнометодологічною основою дисертаційного дослідження є поєднання 
загальнонаукових, філософських, а також спеціальних методів, які в 
комплексному застосуванні дозволяють вирішити поставлені в дисертації 
задачі. 

Методологічною основою дисертаційного дослідження є синергетичний 
підхід, з використанням якого визначаються взаємопов’язаність певних 
процесів та явищ в сучасному суспільстві, а поліцейська діяльність 
розглядається як динамічний процес, що характеризується механізмами 
самоорганізації. Діалектичний метод дозволив дослідити теоретико-
методологічний підхід до дослідження адміністративно-правового 
регулювання поліцейської діяльності через пізнання філософських, 
історичних, соціальних, управлінських явищ з урахуванням зв’язку теорії з 
практикою та обґрунтувати зв’язки адміністративного права із суміжними 
науками, а також тенденціями розвитку суспільних відносин у сфері 
забезпечення публічної безпеки. Метод теоретико-правового моделювання 
надав можливість сформулювати положення теоретико-методологічного 
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підходу до адміністративно-правового регулювання поліцейської діяльності 
(розділ 1). У процесі роботи використано методи теоретичного та 
емпіричного дослідження. За допомогою системного підходу систематизовано 
емпіричну базу, виявлено особливості окремих елементів здійснення 
поліцейської діяльності, чітко окреслено та сформульовано понятійно-
категорійний апарат дослідження (підрозділи 1.1, 3.1, 4.1). За допомогою 
історичного методу розкрито сутність і значення процесу виникнення, 
формування та розвитку поліцейської діяльності в Україні (підрозділ 1.3). 
Метод прогнозування використано у ході розробки та формулювання 
пропозицій, спрямованих на вдосконалення поліцейської діяльності в Україні 
(підрозділи 3.4, 4.3, 4.4, 5.2). Порівняльно-правовий аналіз  (підрозділи 3.1, 5.1, 
5.2,), індукція, аналогія та абстрагування (підрозділи 2.2, 2.3, 3.2, 5.2) 
використані для окреслення предмета дисертаційного дослідження, 
відшліфовування термінологічного апарату та формулювання методологічних 
понять у сфері дослідження, обґрунтованого трактування основних функцій 
поліції та модернізації основних засад поліцейської діяльності, для 
формулювання поняття та видів прав і свобод людини як об’єкта поліцейської 
діяльності. Методи аналізу, синтезу та моделювання використовувався при 
обґрунтуванні структури теоретико-методологічного підходу до 
адміністративно-правового регулювання поліцейської діяльності в Україні, а 
також при формулюванні висновків та пропозицій щодо вдосконалення 
механізму адміністративно-правового забезпечення поліцейської діяльності з 
урахуванням міжнародних стандартів (підрозділи 2.3, 3.3, 3.4, 4.3, 4.4, 5.2). 
Формально-юридичний метод застосовувався при вивченні джерел 
адміністративного права щодо діяльності правоохоронних органів, органів 
місцевого самоврядування, зокрема у сфері забезпечення публічної безпеки 
(розділи 2, 3, 4). Формально-логічний метод дозволив обґрунтувати 
основоположні для даного дослідження судження, поняття та сформулювати 
відповідні висновки (підрозділи 1.1, 1.2, 3.1, 4.1). Із використанням 
дедуктивного методу було визначено структурно-логічну схему дослідження 
(підрозділ 1.2), яка відображає напрям пізнання поліцейської діяльності від 
загального (поліцейська діяльність як об’єкт правового регулювання) до 
конкретного. Також застосовувався контент-аналіз публікацій та Інтернет-
ресурсів, пов’язаних з тематикою дисертаційного дослідження. 

Нормативною основою роботи є Конституція України, чинні 
законодавчі акти України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, постанови Верховної Ради, акти 
Президента і Кабінету Міністрів України, нормативні акти центральних 
органів виконавчої влади, а також законодавство зарубіжних держав.  

Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації склали наукові 
праці фахівців у галузі філософії, політології, теорії держави і права, теорії 
управління та адміністративного права, інших галузевих правових наук, а 
також праці зарубіжних дослідників.  

Інформаційну та емпіричну основу дослідження становлять: дані 
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Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки, Державної 
фіскальної служби та інших державних органів; аналіз політико-правової 
публіцистики, довідкових видань, статистичних матеріалів, фактологічних 
матеріалів щодо діяльності поліцейських органів в Україні та за кордоном; 
результати експертного опитування 153 працівників поліції та результати 
контент-аналізу 148 публікацій, пов’язаних з тематикою дисертаційного 
дослідження.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота є 
одним з перших комплексних монографічних досліджень, в якому з 
використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень 
юридичної науки визначено сутність та особливості адміністративно-
правового регулювання поліцейської діяльності в Україні та запропоновано 
авторське бачення шляхів його вдосконалення. У результаті проведеного 
дослідження сформульовано низку нових концептуальних наукових положень 
та висновків, запропонованих особисто здобувачем. Основні з них такі:  

уперше: 
− обґрунтовано положення, що ознаки поліцейської діяльності 

притаманні не тільки органам державної влади, які виконують правоохоронну 
функцію, а і недержавним інституціям та громадянам; 

− сформульовано авторське визначення поліцейської послуги, під якою 
розуміється діяльність уповноважених державою поліцейських органів та 
недержавних інституцій, спрямована на задоволення потреб суспільства, 
реалізацію прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб; 

− сформульовано концепцію надання поліцейських послуг населенню із 
забезпечення публічної безпеки та окреслено в ній систему принципів надання 
поліцейських послуг, до яких слід віднести: законність; доступність; 
дотримання стандартів; результативність; відкритість; 

− вироблено стандарти надання поліцейських послуг, під якими слід 
розуміти вимоги щодо надання поліцейських послуг, виконання яких повинен 
забезпечити поліцейський орган. При цьому слід враховувати критерії, за 
якими можна було б оцінити якість поліцейської послуги: оперативність, 
доступність, відкритість, зручність, результативність, професійність; 

удосконалено: 
− розуміння основних форм і методів взаємодії поліцейських органів з 

органами місцевого самоврядування, громадськістю та засобами масової 
інформації. Адже належним чином організована взаємодія, чіткий розподіл 
компетенції між суб’єктами взаємодії, кінцевою метою яких є досягнення 
загального визначеного результату, дозволяють виконати поставлене завдання 
швидше, ефективніше, результативніше, з меншою витратою зусиль; 

− узагальнення підходів щодо забезпечення прав і свобод громадян у 
діяльності правоохоронних органів у сфері публічної безпеки, адже ефективна 
діяльність правоохоронних органів та довіра населення напряму залежить від 
механізму реалізації прав і свобод громадян та створення гарантованих умов їх 
реалізації; 
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− висновок про те, що організаційні засади поліцейської діяльності 
можуть бути регламентовані різними за своїм значенням нормативно-
правовими актами, тобто як тими, що видаються вищими чи центральними 
органами влади, так і тими, що приймаються відповідним поліцейським 
органом; 

− підходи до здійснення громадського і державного контролю за 
діяльністю правоохоронних органів у сфері забезпечення публічної безпеки. 
Створення ефективного механізму громадського контролю за діяльністю 
правоохоронних органів є необхідною передумовою перетворення суспільного 
життя відповідно до ідеалів i принципів демократії. Встановлення дієвого 
державного та громадського контролю над правоохоронними органами є 
надзвичайно важливим завданням для нинішнього етапу розвитку України; 

− обґрунтування пропозицій щодо розуміння діяльності поліцейських 
підрозділів як сфери надання послуг, з реалізацією при цьому найголовнішого 
чинника – довіри населення, переорієнтацією діяльності поліцейських органів 
з виконання правоохоронних функцій на надання послуг усім зацікавленим 
особам; 

− класифікацію поліцейських послуг за: функцією (оперативно-
розшукові, адміністративні, кримінально-процесуальні, профілактичні, 
охоронні, комунікативні); оплатністю (платні та безоплатні); суб’єктом 
звернення (фізичні особи та юридичні особи); нормативним врегулюванням;  

− узагальнення підходів до використання позитивного міжнародного 
досвіду навчання та професійної підготовки висококваліфікованих кадрів для 
поліцейських підрозділів. Серед основних досягнень у процесі підготовки 
працівників поліції в провідних країнах світу виділено його передову технічну 
забезпеченість, високу якість процесу навчання та практичну обґрунтованість 
наукових досліджень, спрямованість навчального процесу на отримання 
практичних навиків. Успішність роботи в цьому напрямку багато в чому 
залежить від вміння враховувати зарубіжний досвід підготовки поліцейських 
та впроваджувати найбільш ефективні досягнення і перспективні напрямки 
роботи в підготовку вітчизняних правоохоронців; 

дістало подальшого розвитку: 
− визначення такої категорії, як «поліцейська діяльність», під якою слід 

розуміти особливу форму державно-владної діяльності управлінського 
характеру, здійснювану уповноваженими органами державної влади, із 
застосовуванням поліцейських заходів, включаючи примус, з метою 
здійснення адміністративного нагляду в усіх сферах життєдіяльності 
суспільства, а також забезпечення реалізації та захисту конституційних прав і 
свобод людини та громадянина; 

− узагальнення ознак поліцейської діяльності, які формують зміст, 
систему і види поліцейської діяльності. Їх можна поділити на основні і 
додаткові. Серед основних слід виділити: нормативне врегулювання 
діяльності; управлінський характер; професійність; публічність та 
безперервність. Додаткові (факультативні) ознаки визначаються функціями 
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поліцейської діяльності. Зокрема, додатковою є ознака, яка визначає 
поліцейську діяльність як оперативно-розшукову; 

− розуміння принципів правового регулювання взаємодії поліцейських 
органів. Як базисні необхідно визначити такі з них: система правоохоронних 
органів має бути координованою, стабільною та швидкою, спроможною 
відповідно та дієво відповідати на кожні зміни в оперативній обстановці, 
застрахованою від протиправного проникнення, орієнтованою на суспільство, 
економічною та еластичною. Серед основних принципів покращення взаємодії 
правоохоронних органів мають бути принципи: надійності та ефективності 
адміністрування; раціональності розподілу повноважень; визначення 
пріоритетів оперативно-службової діяльності суб’єктів взаємодії; плановості 
та відкритості здійснення усіх функцій; практичної вмотивованості прийнятих 
рішень; 

− узагальнення підходів до визначення правоохоронної діяльності, під 
якою слід розуміти зумовлений потребами людини особливий вид соціальної 
діяльності держави, встановлений нормативно-правовими актами й 
визначений об’єктивною необхідністю впливу на суспільні відносини, який 
знаходить своє практичне втілення в процесі функціонування правоохоронних 
органів, що повинні попереджувати, запобігати правопорушенням і 
застосовувати державний примус або громадський вплив на осіб, які 
порушили встановлений законом порядок у суспільстві; 

− теоретичні узагальнення щодо децентралізації поліцейських органів у 
процесі проведення реформ децентралізації влади та правоохоронної системи 
в Україні шляхом створення муніципальної поліції, а також підвищення 
звітності та підконтрольності поліцейських органів органам місцевого 
самоврядування. В компетенції місцевих громад повинні бути питання 
забезпечення публічної безпеки на відповідних територіях, з використанням 
при цьому позитивного досвіду організації поліцейської діяльності провідних 
країн світу; 

− обґрунтування необхідності внесення змін до низки чинних 
нормативно-правових актів, що регулюють поліцейську діяльність в Україні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
викладені  в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані у: 

− науково-дослідній сфері – як основа для подальшого дослідження 
проблем адміністративно-правового регулювання поліцейської діяльності в 
Україні (акт впровадження Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ від 16.12.2015); 

− правотворчості – для удосконалення і розробки проектів законодавчих 
та підзаконних актів, що буде сприяти поліпшенню правового регулювання 
поліцейської діяльності в Україні (акт впровадження Інституту законодавства 
Верховної ради України від 25.12.2015); 

− правозастосовній діяльності – для удосконалення адміністративно-
правового регулювання поліцейської діяльності та практичної діяльності 
правоохоронних органів, що забезпечують публічну безпеку (акти 
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впровадження УМВС України в Кіровоградській області від 17.11.2014 та ГСУ 
НП МВС від 11.01.2016);  

− навчальному процесі – під час підготовки підручників та навчальних 
посібників з дисциплін «Адміністративна діяльність ОВС», «Основи 
управління в ОВС», «Оперативно-розшукова діяльність», «Тактико-спеціальна 
підготовка»; вони вже використовуються в ході проведення занять із 
зазначених дисциплін у Дніпропетровському державному університеті 
внутрішніх справ. Їх враховано також у навчально-методичних розробках, 
підготовлених за участю автора (акт впровадження Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ від 16.12.2015). 

Апробація результатів дослідження. Підсумки розроблення проблеми 
в цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки було 
оприлюднено на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-
практичних конференціях, семінарах, круглих столах, зокрема: «Прийняття 
управлінських рішень органами місцевого самоврядування» (Кіровоград, 
2007); «Сучасні проблеми розвитку державності та протидії злочинності» 
(Кіровоград, 2007); «Організаційно-правові засади управлінської діяльності 
ОВС в умовах євроінтеграції» (Одеса, 2007); «Національні інтереси та 
проблеми забезпечення безпеки України» (Кіровоград, 2009); ««Національні 
інтереси та проблеми забезпечення безпеки України» (Кіровоград, 2010); 
«Протидія злочинності неповнолітніх: досвід та сучасні проблеми» 
(Кіровоград, 2011); «Правові та економічні передумови участі суб’єктів 
публічного права в приватних відносинах: загальнодержавні та регіональні 
аспекти» (Кіровоград, 2011); «Роль та місце ОВС у розбудові демократичної 
правової держави» (Одеса, 2012); «Проблеми правопорушень у транспортній 
сфері: науково-практичний аспект» (Одеса, 2013); «Актуальні правові та 
організаційні проблеми публічного управління та судочинства» (Кіровоград, 
2013). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено в одноосібній 
монографії, двадцяти п’яти статтях, опублікованих у наукових фахових 
виданнях України та наукових періодичних виданнях інших держав, десяти 
тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 
розділів, що містять шістнадцять підрозділів, висновків, списку використаних 
джерел і додатків. 

Повний обсяг дисертації становить 418 сторінок, з яких основна частина 
– 355 сторінок. Список використаних джерел містить 357 найменувань і займає 
39 сторінок, додатки викладено на 24-х сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації‚ визначається її 

зв’язок із науковими програмами, планами та темами‚ окреслюються мета і 
задачі‚ об’єкт і предмет‚ вказується на методи дослідження‚ наукову новизну 
та практичне значення одержаних результатів‚ наводяться дані, що свідчать 
про апробацію результатів дослідження та публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади адміністративно-
правового регулювання поліцейської діяльності» присвячено поняттю 
поліцейської діяльності, співвідношенню поліцейської діяльності та 
правоохоронної діяльності, передумовам виникнення і розвитку поліцейської 
діяльності як в Україні, так і у провідних країнах світу.  

У підрозділі 1.1 «Поняття поліцейської діяльності» узагальнено та 
охарактеризовано поняття «поліція» і «поліцейська діяльність». 
Проаналізовано взаємозв’язок поліції з державою, визначено при цьому місце 
та значення даного органу виконавчої влади в механізмі держави. Окреслено 
ґенезу становлення та формування поглядів на сутність і значення дефініцій 
«поліція» та «поліцейська діяльність». З’ясовано, що поліцейська діяльність як 
правова категорія та власне діяльність спеціалізованих органів виконавчої 
влади пройшла довгу історію та увібрала в себе найкращі здобутки людства в 
правоохоронній сфері життєдіяльності суспільства. Визначено, що в сучасних 
умовах поліцейська діяльність виступає тим інструментом державного 
апарату, який направлений на забезпечення реалізації та захисту законних 
прав і свобод людини та громадянина. Шляхом здійснення поліцейської 
діяльності відбувається реалізація людиноцентристського принципу побудови 
взаємовідносин між державою та людиною, за якого остання виступає 
найбільшою цінністю, а вся діяльність держави спрямована на задоволення її 
потреб та інтересів.  

З’ясовано, що в теорії поліцейського права склався плюралізм підходів 
до визначення дефініції «поліцейська діяльність», проте можна виокремити 
такі два основні: по-перше, поліцейська діяльність розглядається як вид 
державно-управлінської діяльності спеціалізованих органів виконавчої влади; 
по-друге, поліцейська діяльність уявляється однією із форм реалізації 
поліцейської функції держави, при здійсненні якої може бути використаний 
метод примусу. Ці підходи є обґрунтованими, оскільки, дійсно, така 
специфічна діяльність, як поліцейська, може здійснюватись виключно 
уповноваженими на те спеціальними державними інституціями, зокрема 
поліцією, при цьому з використанням всіх можливих заходів впливу, 
включаючи примус як метод соціального управління, з метою забезпечення 
законності, правопорядку та безпеки в суспільстві.  

У зв’язку з тим, що в галузі поліцеїстики відсутнє уніфіковане 
визначення поняття «поліцейська діяльність», надано авторське визначення 
даної категорії. А саме під поліцейською діяльністю слід розуміти особливу 



11 

форму державно-владної діяльності управлінського характеру, яка 
здійснюється уповноваженими органами державної влади, із застосовуванням 
поліцейських заходів, включаючи примус, з метою здійснення 
адміністративного нагляду в усіх сферах життєдіяльності суспільства, а також 
забезпечення реалізації та захисту конституційних прав та свобод людини і 
громадянина. 

У підрозділі 1.2 «Співвідношення поліцейської діяльності та 
правоохоронної діяльності» визначено, що поліцейська та правоохоронна 
діяльність є досить близькими категоріями за своєю функціональною 
складовою, але все ж ототожнювати їх не слід. Поліцейська діяльність 
природно виступає складовою правоохоронної діяльності в її широкому 
розумінні, в результаті чого їх співвідношення можна визначити як частину та 
ціле. Категорія «правоохоронна діяльність» включає в себе широкий спектр 
заходів та напрямків діяльності, метою яких є забезпечення публічного 
порядку, прав і свобод людини і громадянина, державної безпеки, притягнення 
винних до покарання, контроль за реалізацією принципу законності тощо. У 
свою чергу, напрямки поліцейської діяльності є більш вузькими та походять 
від правоохоронної. Окрім того, в розмежуванні цих двох понять провідну 
роль відіграє суб’єктивна складова та зміст діяльності цих суб’єктів, що 
полягає, в першу чергу, у можливості використання примусу, включаючи 
силові методи, аж до застосування зброї. Тому поняття «поліцейська 
діяльність» і «правоохоронна діяльність» повинні розглядатися як різні 
правові явища та підлягати розмежуванню, у зв’язку з чим взаємозаміна цих 
двох категорій в галузі юридичної науки є недопустимою.  

Узагальнюючи підходи до визначення правоохоронної діяльності, автор 
зазначає, що вона являє собою зумовлений потребами людини особливий вид 
соціальної діяльності держави, що встановлена нормативно-правовими актами 
й визначена об’єктивною необхідністю впливу на суспільні відносини та 
знаходить своє практичне втілення в процесі функціонування правоохоронних 
органів, які повинні попереджувати, запобігати правопорушенням і 
застосовувати державний примус або громадський вплив на осіб, які 
порушили встановлений законом порядок в суспільстві. 

На підставі аналізу думок різних вчених зроблено висновок, що під 
час надання визначення правоохоронних органів автори враховували їх 
функціональне призначення та природу суб’єктів, що мають відповідну 
компетенцію, а також методи та засоби діяльності цих суб’єктів. При цьому 
слід зазначити, що спільним в даних визначеннях є мета функціонування 
правоохоронних органів, а саме: забезпечення законності, правопорядку, 
законних прав та інтересів громадян і притягнення винних до 
відповідальності. 

У підрозділі 1.3 «Генезис поліцейської діяльності» узагальнено та 
охарактеризовано історично-правовий процес розвитку поліцейських 
підрозділів країн світу. Проаналізовано процес виникнення та розвитку 
поліцейської діяльності провідних країн. З’ясовано, що поліцейська діяльність 
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у вузькому розумінні становить частину правоохоронної діяльності, тобто є 
діяльністю поліції, основне завдання якої полягає у забезпеченні правопорядку 
та охороні публічної безпеки. Визначено, що підходи щодо організації 
діяльності поліцейських органів постійно змінювались в ході еволюції 
суспільства. В результаті дослідження ґенези поліцейської діяльності слід 
зазначити, що форми, методи та засоби такої діяльності, в першу чергу, 
залежать від національних особливостей визначення основних завдань 
держави в той чи інший історичний період її розвитку. Можна стверджувати, 
що поліцейська діяльність залежала від чинного політичного режиму на 
певному історичному проміжку часу, адже органи поліції завжди виступали 
силовим органом державного примусу, на яке спиралось правляче коло задля 
задоволення власних потреб та інтересів. Тому зміна будь-якого політичного 
режиму призводила до системних організаційно-правових змін поліцейських 
органів та напрямів їх функціонування. 

Розділ 2 «Організаційні засади поліцейської діяльності» присвячено 
з’ясуванню змісту, системи та видів поліцейської діяльності, характеристиці 
суб’єктів поліцейської діяльності, розкриттю сутності поліцейської діяльності 
як засобу забезпечення публічного порядку.  

У підрозділі 2.1 «Зміст, система та види поліцейської діяльності» 
визначено ознаки поліцейської діяльності, які формують її зміст, систему і 
види. Їх можна поділити на основні і додаткові. Серед основних слід виділити 
такі: нормативне врегулювання діяльності, управлінський характер, 
професійність, публічність та безперервність. Перша ознака характеризується 
тим, що нормативно-правові акти визначають обов’язки, права і 
відповідальність поліцейських органів, їхні взаємини з громадянами, містять 
вичерпний перелік правопорушень, стягнень та органів, уповноважених їх 
застосовувати, ретельно регулюють порядок застосування заходів прямого 
примусу, а також порядок провадження у справах про правопорушення. Друга 
ознака визначає, що поліцейська діяльність спрямована на управління 
спеціальними структурами виконавчої влади (поліція, фіскальні органи, тощо), 
діяльність яких має на меті охорону публічного порядку, забезпечення 
публічної, державної, економічної і будь-якої іншої безпеки. За третьою 
ознакою поліцейську діяльність слід розглядати як професію. Професійність 
полягає в тому, що поліцейську діяльність може здійснювати компетентний 
суб’єкт, який створюється державою з метою реалізації поліцейських 
повноважень на постійній основі, а також фінансування такої діяльності 
відбувається за рахунок державного бюджету. Зазначимо, що, виходячи з 
витоків вітчизняної історії, у радянський час в 1920-1930-х роках відбувалися 
спроби перейти від професійного принципу побудови міліції (поліції) до 
принципу залучення до роботи в міліції громадян із робітників і селян згідно з 
громадським обов’язком, але ці спроби не мали успіху. Отже, зазначені 
структури покликані ефективно забезпечувати безпеку громадян, їхні права і 
свободи, інтереси держави. Наступною ознакою поліцейської діяльності є 
публічність, що виражається у її здійсненні всезагально та безособово й 
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означає звернення до всіх громадян від імені всього суспільства за допомогою 
права, тобто в інтересах «усіх і кожного». Отже, поліцейські органи при 
забезпеченні публічної, державної, екологічної й економічної безпеки діють 
задля інтересів і потреб суспільства. Також на поліцейські органи 
покладається обов’язок безперервно та цілодобово виконувати встановлені 
законодавством завдання. Тобто ознака безперервності є основною в 
поліцейській діяльності. 

Факультативні ж ознаки визначаються функціями поліцейської 
діяльності. Зокрема, факультативною є ознака, яка визначає поліцейську 
діяльність як оперативно-розшукову, тобто як систему гласних і негласних 
пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються 
із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів. 

У підрозділі 2.2 «Суб’єкти поліцейської діяльності» визначено та 
запропоновано систему суб’єктів поліцейської діяльності. Їх можна 
класифікувати за кількома критеріями. За юридичною природою поліцейські 
органи поділяються на державні, тобто ті, які  наділені широким спектром 
державно-владних повноважень, які вони здійснюють від імені держави. До 
них належать Міністерство внутрішніх справ України, органи Державної 
фіскальної служби, Служба безпеки України. До недержавних поліцейських 
органів слід відносити громадян, громадські об’єднання, охоронні 
підприємства тощо. За характером компетенцій їх можна поділити на загальні, 
структурні підрозділи яких у своїй діяльності є універсальними, їх діяльність 
охоплює різноманітні сфери, але в першу чергу направлена на охорону 
публічного порядку і забезпечення публічної безпеки (наприклад, служби та 
підрозділи Національної поліції), та спеціалізовані поліцейські органи, такі як 
Служба безпеки України, Державна фіскальна служба, органи 
Держпродспоживслужби та інші структури, діяльність яких має галузеву 
спрямованість. Однак і їх можна поділити на загальнодержавні і відомчі. 
Загальнодержавні спеціалізовані органи виступають від імені держави і на її 
користь. Завдання і функції, покладені на них при здійсненні діяльності, 
набувають загальнодержавного значення. Відомчі ж органи реалізують свою 
діяльність в певній спеціалізованій галузі, наприклад промисловій, 
сільськогосподарській тощо. 

За обсягом державно-владних повноважень: повновладні та обмежено-
владні поліцейські органи. До повновладних відносяться ті органи, які вправі 
вживати заходів реагування на правопорушення, визначених законодавством 
України, на підставі та в порядку, визначених законом, а також застосовувати 
в межах своєї компетенції поліцейські превентивні заходи та заходи примусу. 
До суб’єктів поліцейської діяльності, які наділені обмежено-владними 
повноваженнями, тобто позбавлені права затримувати та застосовувати 
спеціальні засоби і вогнепальну зброю, необхідно віднести органи, установи та 
заклади, які здійснюють державне управління фінансами, освітою, охороною 
здоров’я, економікою тощо. Ці суб’єкти деякою мірою наділені окремими 
повноваженнями, які за своєю природою носять поліцейський характер, 
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наприклад право здійснювати у межах своєї компетенції ліцензійно-дозвільну і 
реєстраційно-дозвільну діяльність. 

Не менш важливим є поділ поліцейських органів за характером 
субординації і видами дисциплінарної відповідальності їх працівників. 
Відповідно до цього їх можна поділити на цивільні і воєнізовані. І за формою 
управлінської діяльності поліцейські органи поділяються на 
зовнішньоорганізаційні та внутрішньоорганізаційні.  

У підрозділі 2.3 «Поліцейська діяльність як засіб забезпечення публічного 
порядку» визначено, що, здійснюючи організаційну і адміністративно-
виконавську діяльність, центральні та місцеві служби охорони публічного 
порядку реалізують свої функції. У результаті аналізу думок різних вчених, а 
також досвіду розвинених зарубіжних країн зазначено, що діяльність поліції 
виходить за рамки забезпечення правопорядку. Діяльність поліції включає 
попередження і розслідування злочинів, забезпечення публічного порядку і 
надання допомоги населенню. І саме ці три функції створюють умови для 
забезпечення безпеки громадян, що проживають на території держави. 
Реалізація ж функцій управлінського характеру в комплексі складає 
організаційну діяльність. До таких функцій слід віднести: визначення цілей з 
охорони публічного порядку і боротьби із злочинністю; розробку структури 
служб, які забезпечують охорону публічного порядку; управління діяльністю 
служб і підрозділів, що забезпечують виконання поставлених завдань; кадрове, 
матеріально-технічне й інформаційне забезпечення. 

Особливу увагу слід приділяти удосконаленню охорони публічного 
порядку і забезпеченню публічної безпеки, що має здійснюватися шляхом 
реалізації таких принципів: верховенства права, провадження поліцейської 
діяльності виключно з метою захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства 
та держави; єдності системи правоохоронних органів; тісної взаємодії з 
населенням; надання соціальної та правової допомоги громадянам тощо. 

Результативність та ефективність діяльності служб охорони публічного 
порядку пов’язана з комплексним використанням правових, організаційно-
тактичних принципів, форм і методів, які мають спільну спрямованість, тобто 
налагоджену організаційну роботу. 

Слід зауважити, що існує дві стадії здійснення організації публічного 
порядку. Перша стадія полягає в підготовці та ухваленні управлінських 
рішень, друга – в їх організації та виконанні. Отже, ці стадії, які послідовно 
змінюють одна одну, утворюють управлінський цикл, у ході якого досягається 
бажаний результат. 

У розділі 3 «Організаційні засади поліцейської діяльності у сфері 
забезпечення публічної безпеки» визначено поняття, зміст та значення 
публічної безпеки, охарактеризовано засоби забезпечення прав і свобод 
громадян в діяльності правоохоронних органів у сфері публічної безпеки, 
визначено сутність громадського і державного контролю за діяльністю 
правоохоронних органів у сфері забезпечення публічної безпеки, визначено 
способи реалізації управлінської функції в діяльності правоохоронних органів. 
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У підрозділі 3.1 «Поняття, зміст та значення публічної безпеки» 
зроблено висновок, що публічний порядок слід розглядати в широкому, 
вузькому та спеціальному значенні. В широкому розумінні публічний порядок 
слід розглядати як певну частину суспільних відносин, які складають режим 
життєдіяльності у відповідних регіонах, забезпечують недоторканність життя, 
здоров’я та гідності громадян, власності та умов, що склалися для нормальної 
діяльності установ, підприємств, організацій, посадових осіб і громадян, й у 
свою чергу урегульовані правовими та іншими соціальними нормами. У 
вузькому значенні публічний порядок слід розглядати як результат, що 
полягає в дотриманні та неухильному виконанні кожним із суб’єктів своїх 
прав та обов’язків, які безперечно випливають із суспільних відносин, зміст 
яких забезпечує недоторканність життя, здоров’я та гідності громадян, 
власності, умов нормальної діяльності установ, підприємств, посадових осіб і 
громадян. У спеціальному (поліцейському) значенні публічний порядок можна 
визначити як правомірну поведінку в публічних місцях, охорона якої 
здійснюється наглядовими органами виконавчої влади, тобто поліцейськими 
підрозділами, які слідкують та протидіють насиллю одних громадян над 
іншими. Відповідно, у забезпеченні публічного порядку важливе місце 
відводиться структурним підрозділам поліції, правовий статус яких закріплено 
в Законі України “Про Національну поліцію”. 

Поняттям «публічна безпека» охоплюється позитивний стан у 
суспільстві, забезпечення якого гарантує уникнення певних небезпек як перед 
суспільством, так і перед окремими громадянами. Визначено, що поняття 
публічної безпеки – це категорія, яка складається з трьох основних елементів: 
змісту публічної безпеки; засобів її регулювання; мети встановлення публічної 
безпеки.  

Зроблено висновок, що публічна безпека є одним з елементів публічного 
порядку, її завдання полягають у виконанні вимог, встановлених для учасників 
цих відносин, а також спрямовуються на попередження та ліквідацію 
шкідливих наслідків. 

Обґрунтовано положення про те, що публічний порядок та публічна 
безпека являють собою взаємопов’язані між собою соціальні явища, які 
обумовлюють єдність заходів щодо їх забезпечення та охорони. Визначено 
співвідношення понять «публічний порядок» і «публічна безпека», які можна 
співвіднести як динамічне і статичне. Публічний порядок можна розглядати як 
явище динамічне, а публічну безпеку – як явище статичне, однак вони 
взаємодоповнюють, але не взаємозамінюють одне одного.  

У підрозділі 3.2 «Реалізація управлінської функції в діяльності 
правоохоронних органів» визначено, що упpaвлiнськa дiяльнiсть зaбезпечує 
opгaнiзoвaнiсть i пopядoк, неoбхiднi для нopмaльнoгo функцioнувaння i 
poзвитку будь-якoї суспiльнoї opгaнiзaцiї, незaлежнo вiд тoгo, утвopенa вoнa 
деpжaвoю чи суспiльствoм. Тoму упpaвлiння спpaведливo poзцiнюється як 
вaжливa склaдoвa чaстинa всiєї дiяльнoстi із зaбезпечення нopмaльнoгo 
функцioнувaння суспiльних iнститутiв. Підтримано думку О.М. Бандурки, що 
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упpaвлiння в гaлузi пpaвooхopoннoї дiяльнoстi зaбезпечується викoнaнням 
pяду функцiй – кoнкpетних нaпpямкiв дiяльнoстi, сеpiї безпoсеpеднiх дiй, якi в 
нaуцi пpo упpaвлiння i нa пpaктицi дiстaли нaзву «функцiї упpaвлiння». 
Пoняттям функцiй упpaвлiння oкpеслюється тa бaгaтoзнaчнa poль, яку викoнує 
суб’єкт упpaвлiння пpи pеaлiзaцiї зaвдaнь як усiєї системи в цiлoму, тaк i 
oкpемих її елементiв. Зa дoпoмoгoю упpaвлiння зaбезпечується, з oднoгo бoку, 
єднiсть, узгoдженiсть, взaємoзв’язoк усiх гpуп системи, a іншого – poзвитoк, 
змiна, вдoскoнaлення кoжнoї стpуктуpи, якa вхoдить дo склaду тaкoї системи. 

Осoбливе мiсце сеpед функцiй деpжaвнoгo упpaвлiння пoсiдaє функцiя 
взaємoдiї –  кaтегopiя, пoв’язaнa iз кoнкpетними суб’єктaми упpaвлiнськoї 
дiяльнoстi (деpжaвнi opгaни, пoсaдoвi oсoбi, гpoмaдяни, гpoмaдськi 
фopмувaння тощо). Щoдo poлi функцiї взaємoдiї в упpaвлiннi пpaвooхopoннoї 
дiяльнoстi, тo вoнa є дoсить суттєвою, oскiльки мaє нa метi зa дoпoмoгoю 
узгoдженoстi дiй ствopити  неoбхiднi умoви для ефективнoгo функцioнувaння 
пpaвooхopoнних opгaнiв держави. 

У підрозділі 3.3 «Забезпечення прав і свобод громадян в діяльності 
правоохоронних органів у сфері публічної безпеки» акцентовано, що основним  
фактором фактичного забезпечення прав і свобод громадян, разом із їх 
визнанням, дотриманням та повагою, є забезпечення виконання, яке відбувається 
за допомогою специфічних засобів забезпечення, які наділяють всі елементи 
правового статусу особи матеріальним змістом, через які стає можливим 
безпосереднє здійснення прав і свобод, їх захист від можливих протиправних дій 
і захист від незаконних порушень. Фактично всі внутрішні та зовнішні функції 
держави безпосередньо або опосередковано спрямовані на забезпечення, 
реалізацію та вдосконалення загальносоціальних гарантій прав громадян. 

Одним з основних завдань правоохоронних органів є забезпечення 
функціонування механізму правової охорони. Вони мають забезпечувати 
застосування примусових заходів задля подолання перешкод для виконання 
людиною та громадянином своїх прав і виконання обов’язків, відновлення їх 
порушених прав, свобод чи законних інтересів, а також притягнення винних 
осіб до відповідальності. 

Проблема захисту прав і свобод людини від протиправних посягань різко 
загострилась. Сучасний стан злочинності, її негативний вплив на всі сфери 
суспільного життя потребують вжиття дієвих заходів для зміни ситуації, яка 
склалася, посилення соціальної ролі  правоохоронних органів у захисті прав і 
свобод громадян, охороні громадського порядку, боротьбі зі злочинністю, 
особливо з її організованими, агресивними та насильницькими формами. Це 
підтверджується і результатами дослідження. Так, лише 13% респондентів 
позитивно оцінюють діяльність поліції; близько 40% оцінюють її скоріше 
негативно, ніж позитивно; 18% вважають, що діяльність органів поліції 
покращилась, а 67% не спостерігають значних змін. Однак, незважаючи на це, 
77% респондентів вважають, що модель органу охорони правопорядку повинна 
бути правоохоронною та соціально-сервісною, проте з наявністю у структурі 
органу охорони правопорядку воєнізованого формування.  
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Якість роботи правоохоронних органів значною мірою залежить від її 
правового врегулювання, виконання обов’язків, які поставлені перед її 
працівниками. Ці обов’язки повинні базуватися на принципах гуманності та 
дотримання прав і свобод громадян. Щоб діяльність правоохоронних органів 
була більш результативною, необхідно детально регламентувати її за 
допомогою нормативно-правових актів. А в сучасних умовах реформування 
правоохоронної системи це дуже потрібно. 

У підрозділі 3.4 «Громадський і державний контроль за діяльністю 
правоохоронних органів у сфері забезпечення публічної безпеки» 
проаналізовано проблему контролю, яка перебуває в осередку будь-якого 
поліцейського інституту, що, уособлюючи політичну владу, є для громадянина 
і для всього суспільства необхідністю і ризиком, захистом і погрозою. Вимоги 
національного законодавства до системи державного контролю над 
правоохоронними органами та міжнародні зобов’язання України у цій сфері 
виконуються через здійснення відповідних функцій суб’єктами контролю, а 
також через виконання самими правоохоронними органами їх обов’язків та 
дотримання ними принципів верховенства права і законності, поваги до прав і 
свобод людини та громадянина, позапартійності і деполітизації, підзвітності та 
прозорості діяльності. 

За результатами дослідження встановлено, що у сучасних умовах 
суттєво перешкоджає функціонуванню поліції та ускладнює її роботу низка 
чинників. Зокрема: дисбаланс між старою системою і новими тенденціями, 
протистояння – 87%; високий рівень корумпованості в органах державної 
влади, що визначають політику у правоохоронній сфері – 74%; низька 
заробітна плата – 74%; низький рівень матеріально-технічної забезпеченості – 
69%; вплив політичних сил на діяльність поліції – 64%; недосконалість 
чинного законодавства – 57%; негативне ставлення населення – 55%.  

Суспільство бажає, щоб правоохоронні органи були сильними та 
ефективними для підтримки публічного порядку і запобігання злочинності. 
Одночасно воно вимагає, щоб влада правоохоронних органів контролювалася і 
була обмеженою для того, щоб незаконно не обмежувати свободу людини. 
Рішенням тут є компроміс. Правоохоронні органи повинні бути могутніми, але 
не тиранічними; ефективними, але не занадто старанними; вони повинні бути 
невід'ємною силою держави і піддаватися контролю. Визначено проблему 
наявності дієвих соціальних інститутів, здатних забезпечити ефективний 
громадський контроль за діяльністю правоохоронних органів. 

Розділ 4 «Організаційно-правові засади взаємодії органів публічного 
адміністрування у сфері забезпечення публічної безпеки» присвячено 
загальній взаємодії, її поняттю, змісту та значенню. Визначено правову 
регламентацію взаємодії правоохоронних органів у сфері забезпечення 
публічної безпеки, охарактеризовано  основні форми і методи взаємодії 
правоохоронних органів з органами місцевого самоврядування, громадськістю 
та засобами масової інформації. 

У підрозділі 4.1 «Поняття, зміст та значення взаємодії» доведено, що в 
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умовах демократизації суспільства від правоохоронних органів очікують 
підвищення ефективності роботи, головним критерієм оцінки їх діяльності 
вважають громадську думку, довіру населення. Для того, щоб відповідати 
вказаним критеріям, працівники правоохоронних органів повинні 
покращувати свою роботу. Необхідним є підвищення ефективності діяльності 
правоохоронних органів саме завдяки оптимальній організації їх взаємодії. 
Водночас на практиці дуже часто взаємодія між правоохоронними органами 
має суто формальний характер. Проведено аналіз думок щодо визначення 
поняття та змісту взаємодії і доведено, що взаємодія – це, насамперед, 
взаємний зв’язок між двома (або більше) суб’єктами (об’єктами), які 
здійснюють вплив один на одного. Взаємодія розглядається як категорія-
принцип, що відображає процеси впливу різних об’єктів один на одного, їх 
взаємну обумовленість, зміни стану, а також породження одного об’єкта 
іншим. Взаємодія передбачає існування і структурну організацію будь-якої 
матеріальної системи. Окрім того, взаємодія – це одна із форм спрямованого 
впливу для досягнення конкретної мети, а також процесу обміну інформацією. 

Визначено, що особливості середовища функціонування 
правоохоронних органів обумовлені певним порядком державного устрою 
суспільства, організації його органів влади та управління, а також 
адміністративно-територіальним устроєм держави, з одного боку, і 
багатогранністю проявів злочинності, складністю протидії окремим видам 
правопорушень (що вимагає певної спеціалізації) – з іншого. Це визначило 
необхідність формування усередині системи правоохоронних органів суб'єктів 
різних рівнів і підпорядкованості, а також їхню диференціацію за напрямками 
діяльності. Ефективно організована взаємодія, чіткий розподіл компетенції 
між правоохоронними органами, кінцевою метою яких є досягнення 
загального визначеного результату, дозволяють виконати поставлене завдання 
швидше, більш цілеспрямовано застосовувати різноманітні можливості різних 
підрозділів, не допускаючи дублювання та вузьковідомчого підходу до 
розв‘язання завдань забезпечення публічної безпеки. 

У підрозділі 4.2 «Правова регламентація взаємодії правоохоронних 
органів» здійснено аналіз національного законодавства, яке регламентує 
взаємовідносини між правоохоронними органами у сфері забезпечення 
публічної безпеки. Встановлено, що недосконала нормативна база не 
встановлює чіткого механізму взаємодії суб’єктів поліцейської діяльності в 
сфері забезпечення публічної безпеки. На жаль, єдиного нормативного 
документа з питань взаємодії між суб’єктами в системі правоохоронних 
органів України наразі немає. 

Функція координації набуває особливого значення. Це пояснюється 
багатоукладністю сфери управління. При цьому в правозастосовчій сфері 
пріоритет надається співпраці i погодженості дій учасників координації, за 
одночасного істотного зменшення сфери безпосереднього адміністративного 
врегулювання. 

Проаналізувавши більшість нормативно-правових норм щодо взаємодії 
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системи правоохоронних органів та врахувавши реалії сьогодення, автор 
здійснив спробу сформулювати основні принципи правової регламентації 
взаємодії правоохоронних органів, зокрема у сфері забезпечення публічної 
безпеки: система правоохоронних органів повинна бути науково 
обґрунтованою, стійкою, комплексною, публічною, плановою, мобільною, 
керованою. Поліцейські органи, взаємодіючи з іншими суб’єктами системи 
правоохоронних органів держави, покликані приводити в дію механізм 
правової охорони, повинні забезпечувати застосування заходів державного 
примусу, маючи на меті усунення перешкод для реалізації людиною та 
громадянином своїх прав та виконання обов'язків, поновлення їхніх 
порушених прав, свобод чи законних інтересів, притягнення винних осіб до 
юридичної відповідальності. Використання правоохоронними органами в 
своїй діяльності безпосередніх зв’язків пришвидшить виконання ними 
поставлених задач, в першу чергу коли йдеться про об'єднання намагань щодо 
досягнення мети забезпечення публічної безпеки.  

Необхідно зазначити, що в теперішніх умовах стан нормативно-
правового забезпечення взаємодії правоохоронних органів не відповідає 
сучасним вимогам. Це є наслідком використання застарілих загальних норм 
права у сфері забезпечення публічного порядку і, як наслідок, невідповідності 
їм інших підзаконних актів. Іншою причиною є незадовільний стан 
впорядкування такої взаємодії, що в подальшому призводить до погіршення 
рівня обміну інформацією про виявлені порушення і вжиті необхідні заходи. 
Підвищенню рівня взаємодії може сприяти: злагоджене визначення статусу та 
обсягу повноважень правоохоронних органів; нормативно-правове 
обґрунтування зворотної відповідальності і обмін інформацією між 
правоохоронними органами. Розробка проблеми взаємодії правоохоронних 
органів у сфері охорони публічної безпеки полягає не тільки у визначенні 
оптимальних форм і методів взаємодії, а у практичному їх здійсненні. 

У підрозділі 4.3 «Основні форми і методи взаємодії правоохоронних 
органів з органами місцевого самоврядування» зазначено, що правова держава 
i громадянське суспільство є нерозривними аспектами єдиного процесу 
загальносуспільного розвитку, коли через розвиток суспільних відносин, 
правової культури, демократизації політичного режиму трансформуються 
відносини між державою i суспільством. Ефективна реалізація політики 
держави щодо процесу розвитку органів місцевого самоврядування в Україні 
має на меті формування системи взаємодії населення, місцевого 
самоврядування, правоохоронних органів. Ефективне функціонування цієї 
системи надасть можливість забезпечення вдосконалення умов існування 
населення кожної територіальної громади, формування у населення навичок 
правової взаємодії із обраними органами місцевого самоврядування, а також 
вмінь контролю громадськості за ефективністю їх діяльності та діяльністю 
правоохоронних органів. Однак на даний момент практично не існує системи 
законодавства, що регулює питання взаємодії правоохоронних органів і 
місцевого самоврядування. 
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Зроблено висновок, що регулювання питань взаємодії правоохоронних 
органів з органами місцевого самоврядування не відповідає вимогам 
сьогодення, не може повною мірою забезпечити належну взаємодію між ними 
і тому потребує вдосконалення. 

Необхідність прийняття єдиного нормативно-правового акта, який би 
регулював весь спектр питань взаємодії поліцейських органів й органів 
місцевого самоврядування, назріла давно. Співпрацюючи в сфері охорони 
публічного порядку, поліцейські органи і органи місцевого самоврядування не 
підпорядковані один одному. Отже, нормативні акти, прийняті кожним з 
названих суб'єктів, не можуть мати обов'язковий характер для обох сторін, що, 
безумовно, негативно позначається на їхній взаємодії. 

У підрозділі 4.4 «Основні форми і методи взаємодії правоохоронних 
органів з громадськістю та засобами масової інформації» констатовано, що 
забезпечення публічного порядку, особливо останнім часом, без участі 
громадян є неможливим. Розв’язання проблем, зокрема у сфері забезпечення 
публічної безпеки, можливе лише у тісній співпраці з громадськістю та 
засобами масової інформації. Підтримка громадян і засобів масової інформації 
є однією з неодмінних умов ефективної поліцейської діяльності. 

Зарубіжний досвід поліцейської діяльності свідчить, що вона є 
ефективною тільки за підтримки та довіри суспільства, партнерських відносин 
між поліцією і населенням. У розвинених країнах триває процес 
вдосконалення взаємодії між населенням та поліцією з метою забезпечення 
прав і свобод громадян, створення системи їх захищеності від злочинних 
посягань, що сприяє зростанню довіри населення до поліції. Разом із тим така 
взаємодія із суспільством підвищує і довіру населення до поліції. Вивчивши 
досвід Ізраїлю, можемо сказати, що залучення громадськості до забезпечення 
публічного порядку – це перевірена та ефективна форма взаємодії в межах 
поліцейської діяльності. 

Нині в Україні формується нова модель взаємовідносин поліції і 
суспільства, працівниками поліції і громадянина, заснована на партнерстві. 
Зусилля інститутів правової держави та громадянського суспільства повинні 
бути спрямовані на формування у працівників поліції високої правової 
культури і морально-етичних якостей. Поліцейські мають прислухатися до 
проблем громадян, звітувати про свої дії і досягнуті результати. Не останню 
роль в цьому відіграють і соціальні Інтернет-мережі. 

Зроблено висновок, що формування правової держави не може бути 
повноцінним без ефективної взаємодії поліції з інститутами громадянського 
суспільства. При цьому необхідно враховувати позитивний міжнародний досвід.  

Розділ 5 «Компаративістське дослідження поліцейської діяльності» 
присвячено аналізу зарубіжного досвіду поліцейської діяльності в сфері 
забезпечення публічної безпеки, окресленню шляхів удосконалення 
поліцейської діяльності у даній сфері. 

У підрозділі 5.1 «Міжнародний досвід поліцейської діяльності у сфері 
забезпечення публічної безпеки» проаналізовано організаційні та правові 
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засади діяльності поліцейських підрозділів провідних країн світу, зокрема у 
сфері забезпечення публічної безпеки, що дало змогу визначити проблемні 
питання поліцейської діяльності в Україні.  

Встановлено, що процес запозичення зарубіжного досвіду можна 
поділити на кілька етапів: 1) збирання інформації щодо досвіду окремої 
держави або групи держав; 2) аналіз з метою виявлення позитивних і 
негативних сторін певної моделі, розповсюдженої в іншій країні (країнах); 
3) встановлення ступеня прийнятності такої моделі для України; 4) вироблення 
наукових засад, методичних рекомендацій щодо запровадження такого досвіду 
в Україні; 5) реалізація моделі на практиці із постійним науковим 
супроводженням, спостереженням за станом «приживлення» інновацій на 
вітчизняній ниві; 6) коригування намічених планів і програм. Організаційні 
форми забезпечення публічного порядку національними поліцейськими 
системами зарубіжних країн обумовлені історичними, економічними, 
політичними та іншими особливостями кожної конкретної країни. 

Проаналізувавши зарубіжний досвід організації діяльності поліцейських 
підрозділів у сфері забезпечення публічної безпеки, автором зроблено 
висновок, що значну роль у забезпеченні такої діяльності відіграє патрульна 
служба поліції. Також чимале значення у підвищенні ефективності діяльності 
поліції має залучення до охорони публічного порядку населення або 
волонтерів (так зване комунальне поліціювання), високий рівень підготовки 
кадрів та матеріально-технічне забезпечення поліції. 

Зроблено висновок, що структурна побудова поліцейських підрозділів 
повинна здійснюватися з урахуванням вивчення та впровадження передового 
зарубіжного досвіду та зі збереженням й удосконаленням апробованих 
ефективних вітчизняних практик використання сил і засобів, що 
використовувалися міліцією під час охорони громадського порядку. Ця 
структура має відповідати загальносвітовому стандарту ефективності діяльності 
поліції – системного, науково обґрунтованого розташування сил та використання 
засобів охорони публічного порядку, за якого кожен громадянин мав би 
впевненість у своїй безпеці, а показником успішності такої діяльності був би 
низький рівень злочинності та задоволення громадськості діяльністю поліції. 

У підрозділі 5.2 «Удосконалення поліцейської діяльності у сфері 
забезпечення публічної безпеки» акцентовано, що євроінтеграційні прагнення 
України вимагають перебудови і значного підвищення рівня ефективності та 
якості діяльності правоохоронних органів, насамперед новоствореної поліції. 
Саме діяльність цього правоохоронного органу є надійною гарантією 
забезпечення охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 
держави, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку, 
надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з 
особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних 
ситуацій потребують такої допомоги, та створення реальних умов для 
нормального функціонування демократичної правової держави.  

За результатами проведеного дослідження було сформульовано 
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визначення поліцейської послуги, під якою розуміється діяльність 
уповноважених державою поліцейських органів та недержавних інституцій, 
спрямована на задоволення потреб суспільства, реалізацію прав, свобод та 
законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Також було запропоновано 
класифікацію поліцейських послуг за: функцією (оперативно-розшукові, 
адміністративні, кримінально-процесуальні, профілактичні, охоронні, 
комунікативні); оплатністю (платні та безоплатні); суб’єктом звернення 
(фізичні особи та юридичні особи); нормативним врегулюванням. Крім цього 
визначено основні принципи та стандарти надання поліцейських послуг, під 
якими слід розуміти вимоги щодо надання поліцейських послуг, виконання 
яких повинен забезпечити поліцейський орган.  

Реформа органів внутрішніх справ, започаткована у 2014 р., відбувається 
в ситуації, що кардинально відрізняється від умов попередніх спроб 
реформування з точки зору як можливостей, так і обмежень. Перетворення у 
державі створили передумови для реалізації дійсно радикальних змін, які 
можуть отримати реальну суспільну підтримку. Однак існує низка труднощів у 
реформуванні. Серед них респонденти вказують на: відсутність координації 
між новими патрульними поліцейськими та працівниками міліції – 84%; 
незрозуміла переатестація старих кадрів – 68%; недоліки законопроектів, в 
яких не регламентовано реформаційні дії – 65%; непрозора кадрова політика – 
45%; корумпованість керівної ланки – 38%; недостатнє фінансування реформи 
– 26%; використання нелегітимних методів перевірки доброчесності 
працівників – 25%. 

Зазначено, що одним із основних чинників удосконалення поліцейської 
діяльності в Україні є відкритість та прозорість у діяльності правоохоронних 
органів, зокрема поліції. Підкреслено, що відкритість і прозорість діяльності 
поліції є фундаментальними складовими механізму становлення інституту 
демократії, при цьому необхідно здійснювати постійний та незалежний 
моніторинг громадської думки щодо поліцейської діяльності. Це 
підтверджується і результатами опитувань. Так, серед найбільш пріоритетних 
завдань для поліції визначають: захист життя і здоров’я – 84%; протидія 
загальнокримінальній та насильницькій злочинності – 72%; протидія корупції 
– 67%; захист власності громадян – 58%; надання соціальної та правової 
допомоги громадянам – 58%. Також, на думку респондентів, сприяти 
покращенню роботи поліції може: збільшення рівня заробітної плати, 
соціальних гарантій – 84%; боротьба із системною корупцією – 57%; 
уникнення дублювання функцій та повноважень – 51%; підвищення якості при 
відборі на службу, підвищення рівня професійної підготовки – 49%; 
удосконалення технічної оснащеності – 47%; оновлення нормативної та 
законодавчої бази – 41%. 

Зроблено висновок про необхідність уніфікації процесу професійної 
підготовки поліцейських на всіх рівнях шляхом розробки та впровадження 
стандартів професійного навчання поліцейських, створення єдиних програм 
післядипломної освіти, розроблення типових програм навчальних дисциплін тощо. 
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ВИСНОВКИ 

 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукової проблеми – визначення сутності та особливостей адміністративно-
правового регулювання поліцейської діяльності в Україні. В результаті 
проведеного дослідження сформульовано ряд концептуальних висновків, 
пропозицій та рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети. 
Основні з них такі. 

1. Поліцейська діяльність має свою багатовікову історію, що вплинуло 
на розуміння її сутності та змісту. Результатом цього стало формування 
плюралізму підходів до визначення самої дефініції «поліцейська діяльність». 
Однак на сучасному етапі можна виділити такі два основні з них: по-перше, 
поліцейська діяльність розглядається як вид державно-управлінської 
діяльності спеціалізованих органів виконавчої влади; по-друге – як одна з 
форм реалізації поліцейської функції держави, при здійсненні якої може бути 
використаний метод примусу. Поліцейська діяльність доповнює інші сфери 
державного впливу. Пріоритетним змістом поліцейської діяльності є контроль 
за додержанням правопорядку та вжиття превентивних заходів для зниження 
показників злочинності, а також спрямованість на задоволення потреб 
суспільства, які полягають у дотриманні законності та правовій охороні 
суспільних відносин. При цьому такий вид державної діяльності повинен 
базуватись на фундаментальних принципах правої держави, а саме: принципах 
законності, гуманізму, верховенства права, забезпечення прав і свобод людини 
тощо.  

2. У ході характеристики історичних передумов виникнення та розвитку 
поліцейської діяльності з’ясовано, що теоретико-правові підходи щодо 
організації діяльності поліцейських органів постійно змінювались у ході 
еволюції суспільства. Спираючись на дослідження ґенези поліцейської 
діяльності, можемо зазначити, що форми, методи та засоби такої діяльності в 
першу чергу залежать від національних особливостей визначення основних 
завдань держави в той чи інший історичний період її розвитку. Можна 
стверджувати, що поліцейська діяльність залежить від чинного політичного 
режиму на певному історичному проміжку часу, адже органи поліції завжди 
виступають силовим органом державного примусу, на яке спирається правляче 
коло задля задоволення власних потреб та інтересів. Тому зміна будь-якого 
політичного режиму призводить до системних організаційно-правових змін 
поліцейських органів та напрямів їх функціонування. 

3. Під поліцейською діяльністю слід розуміти особливу форму 
державно-владної діяльності управлінського характеру, яка здійснюється 
уповноваженими органами державної влади із застосовуванням поліцейських 
заходів, включаючи примус, з метою здійснення адміністративного нагляду в 
усіх сферах життєдіяльності суспільства, а також забезпечення реалізації та 
захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина. 
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Правоохоронну діяльність можна визначити як зумовлений потребами 
людини особливий вид соціальної діяльності держави, що встановлена 
нормативно-правовими актами й визначена об’єктивною необхідністю впливу 
на суспільні відносини та знаходить своє практичне втілення в процесі 
функціонування правоохоронних органів, які повинні попереджати, запобігати 
правопорушенням і застосовувати державний примус або громадський вплив 
на осіб, які порушили встановлений законом порядок у суспільстві.  

Поліцейська діяльність та правоохоронна діяльність є досить близькими 
категоріями за своєю функціональною складовою, але все ж ототожнювати їх 
не слід. Поліцейська діяльність природно виступає складовою правоохоронної 
діяльності в її широкому розумінні, в результаті чого їх співвідношення можна 
визначити як частину та ціле. 

Визначено систему суб’єктів поліцейської діяльності, які можна 
класифікувати за: правовою сутністю (державні і недержавні); рівнем 
повноважень (загальні та спеціалізовані: загальнодержавні і відомчі); обсягом 
державно-владних повноважень (повновладні та обмежено-владні); природою 
підпорядкування та видами відповідальності їх працівників (цивільні та 
військові); формою управлінської діяльності (зовнішньо організаційні та 
внутрішньо організаційні); громадяни (як окремий суб’єкт). Обґрунтовано 
положення, що ознаки поліцейської діяльності притаманні не тільки органам 
державної влади, які виконують правоохоронну функцію, а і недержавним 
інституціям та громадянам. 

4. Загальний стан правопорядку, забезпечення публічного порядку має 
вплив на соціально-економічний розвиток держави. Забезпечення публічного 
порядку повинно гарантуватися шляхом здійснення превентивної діяльності 
поліцейських, основним завданням якої є забезпечення особистої безпеки 
громадян, захист їх прав, свобод і власності, виявлення винних у вчиненні 
протиправних дій осіб, притягнення їх до передбаченої законом 
відповідальності, а також використання форм і методів превенції 
правопорушень з метою усунення факторів та запобігання умовам, що 
сприяють їх вчиненню.  

Вдосконалення охорони публічного порядку і забезпечення публічної 
безпеки повинно засновуватись на принципах: верховенства права, діяльності 
поліції тільки з метою захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства та 
держави; єдності всіх поліцейських органів держави; тісної взаємодії з 
населенням; надання соціальної та правової допомоги громадянам тощо. 

Публічний порядок слід розглядати в трьох значеннях: широкому, 
вузькому та спеціальному.  

Крім цього, публічну безпеку слід розглядати як один з елементів 
публічного порядку; її завдання полягають у виконанні вимог, встановлених 
для учасників цих відносин, а також спрямовані на попередження та 
ліквідацію шкідливих наслідків. Публічний порядок та публічна безпека 
являють собою взаємопов’язані соціальні явища, які обумовлюють єдність 
заходів щодо їх забезпечення та охорони.  
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5. Правоохоронні органи вирішують широке коло завдань, пов’язаних із 
захистом прав, свобод і законних інтересів громадян. Поняття права 
передбачає, що забезпечення прав та свобод громадян неможливе без їх 
забезпечення державними органами та їх посадовими особами, оскільки 
діяльність останніх є виявом дійсності свободи особи, необхідною умовою 
зміни правових можливостей використання благ, які визначені в Конституції 
України, в практичну життєдіяльність кожної людини, громадянина в державі. 
Через це необхідно визначити місце та значення держави в цілому, окремих її 
владних органів у процесі забезпечення реалізації конституційних прав і 
свобод громадян. В даному випадку важливе місце в цьому процесі займає 
ефективна діяльність правоохоронних органів. Задля реалізації прав і свобод 
громадян правоохоронні органи виконують значну кількість різноманітних 
функцій: від створення необхідних умов їх реалізації у публічних місцях до 
захисту від протиправних посягань, із застосуванням до правопорушника 
відповідних заходів примусу. Це підтверджується і результатами опитування, 
за яким найбільш пріоритетними завданнями діяльності поліції називають: 
захист життя і здоров’я людини – 84,5% опитаних; протидія 
загальнокримінальній насильницькій злочинності – 72,3%; протидія корупції – 
67,5%; захист власності громадян, протидія корисливій злочинності – 57,8%; 
надання соціальної та правової допомоги громадянам – 57,8%; охорона 
публічного порядку на вулицях, публічних місцях, транспорті – 47,6%. 

6. Основною умовою зміни життя суспільства відповідно до ідеалів та 
основоположних принципів демократії має стати створення дієвого механізму 
контролю з боку громадськості за діяльністю правоохоронних органів. 
Громадський контроль за своєю суттю є дієвим механізмом, який спрямований 
на безпосередній контроль за формуванням та діяльністю правоохоронних 
органів. Проблема контролю перебуває в осередку будь-якого поліцейського 
інституту, що, уособлюючи політичну владу, є для громадянина і для всього 
суспільства необхідністю і ризиком, захистом і погрозою. Здійснення 
громадського контролю за діяльністю поліцейських органів є необхідною й у 
той же час дієвою вимогою для нормального функціонування будь-якого 
суспільства і виступає як гарант стабільності та безпеки держави. Не слід 
забувати і про роль соціальних мереж як про один з дієвих механізмів 
громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів, адже доступ до 
них має значна кількість населення, а швидкість розповсюдження інформації є 
величезною. Крім цього, опублікування в соціальних мережах фактів викриття 
незаконної діяльності правоохоронних органів й окремих працівників певною 
мірою можуть слугувати доказовим матеріалом у судових провадженнях. 

Діяльність органів, які здійснюють контроль, має здійснюватися згідно із 
законодавством України, а саме з урахуванням об’єктивності й 
справедливості, на основі рівності всіх перед законом, без порушення прав, 
свободи та законних інтересів осіб, які беруть участь у процесі контролю, а 
також згідно із презумпцією невинності осіб, діяльність яких контролюється, 
встановлення винних осіб відповідно до чинного законодавства. 
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Вироблення механізму діючого контролю з боку держави над 
правоохоронними органами є досить актуальним завданням для сучасного 
етапу розвитку нашої країни – виходячи із необхідності дієвого забезпечення 
статусу України як демократичної, соціальної, правової держави та зважаючи 
на визначений керівництвом країни курс на європейську інтеграцію. У цілому 
в Україні сформовано законодавчі підвалини контролю над правоохоронними 
органами, що загалом відповідають універсальним демократичним принципам 
і міжнародним зобов’язанням держави. Водночас нормативно-правова база 
державного контролю над правоохоронними органами в Україні не є 
досконалою. Діяльність правоохоронної системи України є непрозорою, 
непідзвітною і непідконтрольною для суспільства. Реальний вплив на 
правоохоронні органи здійснюють суб’єкти, в руках яких сконцентровано 
основні повноваження з контролю над ними та (головне) відповідні ресурсні 
можливості. Сьогодні громадський контроль є недостатнім через 
неефективність діяльності інститутів громадянського суспільства, недостатню 
незалежність засобів масової інформації, а також низьку правосвідомість та 
громадську активність населення. Сукупність цих чинників у поєднанні з 
відсутністю політичної волі із впровадження законодавчо визначених 
принципів контролю над правоохоронними органами є причиною поширення 
випадків недотримання правоохоронцями принципів верховенства права, їх 
політизації, ігнорування прав людини і громадянина, порушення вимог із 
забезпечення підзвітності та прозорості. Найбільш загрозливою тенденцією є 
політизація правоохоронних органів, перетворення їх на засіб самозбереження 
існуючої влади. 

7. Розкриттям сутності взаємодії органів публічного адміністрування у 
сфері забезпечення публічної безпеки встановлено, що належним чином 
організована взаємодія, чіткий розподіл компетенції між правоохоронними 
органами, кінцевою метою яких є досягнення загального визначеного 
результату, дозволяють виконати поставлене завдання швидше, з меншою 
витратою зусиль, більш цілеспрямовано застосовувати різноманітні 
можливості різних підрозділів, не допускаючи дублювання та вузьковідомчого 
підходу до розв‘язання завдань протидії злочинності. На основі аналізу 
нормативно-правових актів, що регламентують основи взаємодії 
правоохоронних органів, та враховуючи попередній досвід і сучасний стан 
розкрито принципи правового регулювання взаємодії поліцейських органів, 
зокрема: надійності та ефективності адміністрування; раціональності 
розподілу повноважень; визначення пріоритетів оперативно-службової 
діяльності суб’єктів взаємодії; плановості та відкритості здійснення усіх 
функцій; практичної вмотивованості прийнятих рішень. Серед основних 
принципів модернізації взаємодії правоохоронних органів необхідно виділити 
такі: надійності та ефективності адміністрування; раціональності обсягу 
завдань; визначення основних напрямів оперативно-службової діяльності 
суб’єктів взаємодії; гласності виконання усіх функцій; науково-теоретичного 
обґрунтування наказів. 
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8. Осoбливе мiсце сеpед функцiй деpжaвнoгo упpaвлiння пoсiдaє функцiя 
взaємoдiї – кaтегopiя, кoтpa пoв’язaнa iз кoнкpетними суб’єктaми 
упpaвлiнськoї дiяльнoстi (деpжaвнi opгaни, пoсaдoвi oсoбi, гpoмaдяни, 
гpoмaдськi фopмувaння тa iн). Щoдo poлi функцiї взaємoдiї в упpaвлiннi 
пpaвooхopoннoї дiяльнoстi, тo вoнa є дoсить суттєвою, oскiльки мaє нa метi зa 
дoпoмoгoю узгoдженoстi дiй ствopити неoбхiднi умoви для ефективнoгo 
функцioнувaння пpaвooхopoнних opгaнiв деpжaви, зoкpемa opгaнiв поліції. 
Взaємoдiя у пpaвooхopoннiй дiяльнoстi – це фopмa пpoяву цiлеспpямoвaнoгo 
впливу, щo пеpедбaчaє зaбезпечення неoбхiднoї узгoдженoстi дiй вiдпoвiдних 
суб’єктiв як елемент пpoцесу pеaлiзaцiї пoстaвлених цiлей щодo зaхисту пpaв і 
свoбoд гpoмaдян, oхopoни публічного пopядку тa публічної безпеки, 
пoпеpедження i пpипинення пpaвoпopушень, усунення умoв, якi спpияють їх 
вчиненню. 

9. Дієвий процес реалізації політики держави у сфері місцевого 
самоврядування в Україні має на меті формування комплексної системи 
взаємодії громад, місцевого самоврядування та органів і підрозділів 
Національної поліції. Дієве функціонування цієї системи надасть можливість 
забезпечити покращення умов існування населення на території кожної 
адміністративно-територіальної одиниці, формування у населення навичок 
демократичної взаємодії із обраними ним органами місцевого самоврядування, 
а також контролю з боку громадськості за ефективністю їх діяльності та 
діяльності органів внутрішніх справ зокрема. 

Виконанням соціально-сервісної функції органів державної влади є 
охорона публічного порядку, що передбачає співпрацю поліції з різними 
державними і недержавними інституціями, зокрема органами місцевого 
самоврядування та громадськими об’єднаннями. Однак на даний момент 
практично не існує системи законодавства, що регулює питання взаємодії 
поліції і місцевого самоврядування. Дослідження питань взаємодії дозволяє 
дійти висновку, що правоохоронні органи, і поліція зокрема, зобов'язані 
вирішувати визначене коло завдань разом з органами місцевого 
самоврядування.  

10. Одним із головних чинників зміцнення зв’язків правоохоронних 
органів з громадськістю є громадська думка, яка формує певний рівень довіри 
громадян до працівників поліції, тим більше що основоположними засадами 
діяльності поліції, з-поміж інших, визначено відкритість та прозорість, а також 
взаємодію з населенням на засадах партнерства. Це, у свою чергу, закладає 
основи для повернення довіри до цього правоохоронного органу та його 
законної діяльності, спрямованої в першу чергу на обслуговування громадян у 
правоохоронній сфері. Цінність громадської думки полягає ще й у тому, що 
вона пропонує шляхи вдосконалення роботи правоохоронних органів.  

Виходячи із завдань Національної поліції України та сподівань 
населення від їх втілення, першочерговими завданнями взаємодії 
громадськості з органами Національної поліції є: підвищення іміджу та 
покращення довіри населення до працівників поліції; підвищення вимог до 
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рівня комунікативно-культурної освіти персоналу поліції; забезпечення 
достовірного інформування громадськості про основні показники в діяльності 
поліцейських за допомогою засобів масової інформації; створення умов для 
можливості ведення безпосереднього діалогу між поліцією та громадськістю; 
забезпечення ефективної превентивної, виховної, просвітницької роботи з 
різними прошарками населення щодо попередження протиправних діянь, а 
також вироблення в різних категорій населення відчуття особистої участі у 
процесі забезпечення правопорядку в суспільстві; підвищення значення 
самосвідомості кожного члена суспільства; залучення креативних людей до 
спільної роботи; закріплення на нормативно-правовому рівні порядку 
матеріально-технічного забезпечення громадських формувань і заохочень 
громадян за надану допомогу органам правопорядку та виконання конкретних 
завдань у сфері правопорядку. 

Визначено, що підвищення рівня взаємодії поліції з громадськістю у 
контексті поліцейської діяльності має на меті по-новому поглянути на форми 
взаємодії, що існували раніше, та впровадити в діяльність Національної поліції 
передовий зарубіжний досвід участі представників громадськості в 
правоохоронній діяльності. Одним з найважливіших факторів підвищення 
рівня довіри населення до працівників поліції має стати вчасне оперативне 
реагування органів і підрозділів поліції на звернення громадян.  

У свою чергу засоби масової інформації мають співпрацювати з 
підрозділами правоохоронних органів, їх прес-службами, оскільки захист прав 
і свобод людини і громадянина є їх спільним завданням. В той же час 
правоохоронні органи мають надавити допомогу ЗМІ в об’єктивному 
висвітленні подій, використовувати їхні специфічні можливості в 
превентивній діяльності. Від дієвості, чіткості і узгодженості співпраці прес-
служб органів внутрішніх справ із засобами масової інформації залежить 
рівень захисту прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення публічної 
безпеки і порядку. Розглянуті нами основні аспекти співпраці зі ЗМІ, на наш 
погляд, будуть сприяти процесу активізації взаємодії прес-служб 
правоохоронних органів з представниками ЗМІ, попередженню протиправних 
діянь та забезпеченню правопорядку. 

11. Зарубіжний досвід діяльності правоохоронних органів є досить 
актуальним для України, оскільки сьогодні наша країна стоїть на порозі 
реформування правоохоронної системи. При цьому у процесі реформування 
правоохоронної системи не слід брати до уваги досвід лише однієї країни. В 
Україні вже розпочато процес реформування. Потрібно використовувати лише 
позитивний та найоптимальніший для України досвід реформування і 
функціонування поліцейських підрозділів тих країн, в яких забезпечено 
максимально ефективний результат. 

Аналіз організаційних та правових засад діяльності поліцейських 
підрозділів провідних країн світу, зокрема у сфері забезпечення публічної 
безпеки, дав змогу визначити проблемні питання поліцейської діяльності в 
Україні. Однак не всі аспекти охоплено в нашому дослідженні, подальше ж 
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вивчення зарубіжного досвіду надасть можливість висвітлити особливості 
роботи правоохоронних органів у сфері забезпечення публічної безпеки. 

12. За умови використання позитивного зарубіжного досвіду 
поліцейської діяльності в Україні слід враховувати його доцільність та 
ефективність перейняття. У роботі правоохоронних органів, зокрема у сфері 
забезпечення публічної безпеки, необхідно правильно поєднувати та 
враховувати передовий досвід практичної діяльності і новітні науково-
методичні розробки. Незважаючи на всю прогресивність методів і способів 
поліцейської діяльності поліції країн світу, їх застосуванню в діяльності 
поліцейських підрозділів в Україні має передувати всебічний аналіз 
можливого запровадження нових форм та методів роботи у вітчизняній 
поліцейській діяльності. 

Сформульовано визначення поліцейської послуги, під якою розуміється 
діяльність уповноважених державою поліцейських органів, спрямована на 
задоволення потреб суспільства, реалізацію прав, свобод та законних інтересів 
фізичних і юридичних осіб. На основі цього запропоновано класифікацію 
поліцейських послуг за: функцією (оперативно-розшукові, адміністративні, 
кримінально-процесуальні, профілактичні, охоронні, комунікативні); 
оплатністю (платні та безоплатні); суб’єктом звернення (фізичні особи та 
юридичні особи); нормативним врегулюванням. Також вироблено стандарти 
надання поліцейських послуг, під якими слід розуміти вимоги щодо надання 
поліцейських послуг, виконання яких повинен забезпечити поліцейський 
орган. При цьому слід враховувати критерії, за якими можна було б оцінити 
якість поліцейської послуги, зокрема: оперативність, доступність, відкритість, 
зручність, результативність, професійність. 

Важливою парадигмою сучасної реформи має стати створення і 
функціонування якісно нового, побудованого на принципах верховенства 
права, деполітизації, демілітаризації, децентралізації, підзвітності та 
прозорості в роботі, тісної взаємодії з населенням та місцевими громадами, 
професійної підготовки персоналу правоохоронного сервісу, здатного служити 
лише суспільству і захищати його права. Так, модель організації та 
функціонування органу охорони правопорядку України бачать як: 
правоохоронну та соціально-сервісну, проте з наявністю у структурі органу 
охорони правопорядку воєнізованого формування – 76,8% респондентів; 
правоохоронну та соціально-сервісну – 24,1%; правоохоронну мілітаризовану 
– лише 1%. Покращенню ж роботи поліції взагалі, на думку респондентів, 
сприятимуть: зміна системи взаємовідносин з населенням – 19,6%; підвищення 
рівня довіри населення – 26,8%; встановлення громадського контролю за 
діяльністю поліції – 14,5%; прозорість роботи – 15,8%. 

З метою вдосконалення поліцейської діяльності в України слід також 
провести ряд організаційних заходів, спрямованих на перебудову служб та 
підрозділів правоохоронних органів. Зокрема, структурна побудова підрозділів 
патрульної поліції повинна здійснюватися з урахуванням вивчення та 
впровадження передового зарубіжного досвіду та зі збереженням й 
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удосконаленням апробованих ефективних вітчизняних практик використання 
сил та засобів під час охорони міліцією громадського порядку. Ця структура 
має відповідати загальносвітовому стандарту ефективності діяльності 
патрульної служби – системного, науково обґрунтованого розташування сил та 
використання засобів охорони публічного порядку, за якого кожен громадянин 
мав би впевненість у своїй безпеці, а показником успішності такої діяльності 
було б задоволення громадськості діяльністю поліції та низький рівень 
злочинності. 

Враховуючи важливість запровадження позитивного зарубіжного 
досвіду професійної підготовки поліцейських кадрів, необхідно зазначити, що 
цей процес потребує ґрунтовного всебічного аналізу і вироблення конкретних 
заходів, обрання засобів та методів їх реалізації з урахуванням національного 
менталітету, вітчизняного передового досвіду і педагогічних традицій, 
визначення актуальності його впровадження в конкретній ситуації, 
відповідності його стратегії розвитку правоохоронних органів. Проблема 
оптимізації процесу формування комунікативної компетентності майбутніх 
поліцейських потребує системного вирішення, яке включатиме вироблення 
нових освітніх стратегій й розробку нових методик навчання. І від того, 
наскільки швидко й у повному обсязі вона вирішуватиметься, залежить 
становлення поліцейського нового часу, здатного ефективно вирішувати 
професійні завдання. 

Розбудова Національної поліції України вимагає реформування всіх 
служб, особовий склад яких потребує професійного навчання. Базою для цього 
може слугувати розгалужена відомча система освіти і науки МВС України як 
комплекс різних типів вищих навчальних закладів, які завдяки міжнародному 
співробітництву накопичили значний досвід. Відомча система освіти має 
потужний науково-педагогічний потенціал, матеріальний та технічний 
ресурси, які необхідно використовувати для потреб Національної поліції 
України. Вона повинна бути центром творення ефективної системи 
професійного навчання, освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників поліції, займатися дослідженнями управлінських, організаційних, 
правових, інноваційних, технологічних та інших важливих питань 
національного та іноземного досвіду вдосконалення підготовки поліцейських 
кадрів в Україні. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Кобзар О. Ф. Адміністративно-правове регулювання поліцейської 
діяльності в Україні.  – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ. – Дніпропетровськ, 2016. 

Дисертацію присвячено аналізу адміністративно-правового регулювання 
поліцейської діяльності в Україні. Уточнюються сучасні підходи до 
співвідношення поліцейської діяльності та правоохоронної діяльності. 
Розкриваються етимологічно-історичні передумови виникнення та розвитку 
поліцейської діяльності. Розглядаються організаційні засади поліцейської 
діяльності в Україні. З’ясовується її зміст, система, суб’єкти та об’єкти. 
Розглядаються та характеризуються організаційні засади поліцейської 
діяльності у сфері забезпечення публічної безпеки. Запропоновано 
класифікацію і стандарти надання поліцейських послуг. Аналізуються  основні 
форми громадського та державного контролю за діяльністю правоохоронних 
органів у сфері забезпечення публічної безпеки. Розкривається сутність 
реалізації управлінської функції в діяльності правоохоронних органів. 
Окреслюються основні форми забезпечення прав і свобод громадян у 
діяльності правоохоронних органів у сфері забезпечення публічної безпеки. 
Визначаються організаційно-правові засади взаємодії правоохоронних органів 
з органами місцевого самоврядування, громадськістю та засобами масової 
інформації. Аналізується міжнародний досвід поліцейської діяльності у сфері 
забезпечення публічної безпеки. Визначаються шляхи удосконалення 
поліцейської діяльності в сфері забезпечення публічної безпеки та стандарти 
надання поліцейських послуг. 

Ключові слова: поліція, поліцейська діяльність, правоохоронна 
діяльність, поліцейські послуги, публічна безпека, публічний порядок, 
взаємодія, взаємодія з населенням, реформування, удосконалення діяльності 
органів правопорядку. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Кобзар А. Ф. Административно-правовое регулирование 
полицейской деятельности в Украине.  – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 
специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право; информационное право. – Днепропетровский государственный 
университет внутренних дел. – Днепропетровск, 2016. 

Диссертация посвящена анализу административно-правового 
регулирования полицейской деятельности в Украине. Уточняются 
современные подходы к соотношению полицейской деятельности и 
правоохранительной деятельности. Раскрываются этимологически-
исторические предпосылки возникновения и развития полицейской 
деятельности. Рассматриваются организационные основы полицейской 
деятельности в Украине. Выясняется ее содержание, система, субъекты и 
объекты. Выясняются и характеризуются организационные основы 
полицейской деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности. 
Предложены классификация и стандарты предоставления полицейских услуг. 
Определяются основные формы обеспечения прав и свобод граждан в 
деятельности правоохранительных органов в сфере обеспечения общественной 
безопасности. Определяются особенности деятельности полицейских 
подразделений в станах мира и в Украине, особенно в сфере обеспечения 
общественной безопасности.  

Анализируются основные формы общественного и государственного 
контроля за деятельностью правоохранительных органов в сфере обеспечения 
общественной безопасности. Раскрывается сущность реализации 
управленческой функции в деятельности правоохранительных органов. 
Определяются организационно-правовые основы взаимодействия 
правоохранительных органов с органами местного самоуправления, 
общественностью и средствами массовой информации. Характеризуются 
понятие, содержание и значение взаимодействия между правоохранительными 
органами. Рассматривается правовая регламентация взаимодействия 
правоохранительных органов в сфере обеспечения общественной 
безопасности. Анализируется структура и система полицейских подразделений 
зарубежных стран (США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, 
Израиль, Япония и др.). Рассматривается система профессиональной 
подготовки полицейских и ее элементы. Рассматривается позитивный 
зарубежный опыт в части предоставления полицейских услуг, сотрудничества 
с населением и обеспечения общественной безопасности, что дает основания 
для вывода о необходимости пересмотра подходов к организации полицейской 
деятельности в Украине и необходимости улучшения материально-
технического обеспечения полицейских подразделений. 

Акцентируется внимание на приоритете международной интеграции и 
кооперации в профессиональной подготовке кадров полиции большинства 
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зарубежных стран, стремлении к совместному решению задач эффективного 
управления персоналом органов и подразделений полиции.  

Анализируется зарубежный опыт полицейской деятельности, а также 
опыт реформирования полицейских подразделений. Определяются пути 
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policing in Ukraine. The author has specified ratio of current approaches to policing 
and law enforcement. He has disclosed etymological and historical background of 
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