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кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінального права та кримінології
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОГО РЕФОРМУВАННЯ
ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
Для України, як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та
правової держави, актуальним та важливим завданням на шляхах її станов
лення і розвитку є реформування та вдосконалення правоохоронних органів,
як суб’єктів забезпечення правопорядку та реалізації захисту прав та осново
положних свобод людини і громадянина.
Науково-теоретичне підґрунтя дослідження Національної поліції Укра
їни склали наукові праці вітчизняних і зарубіжних фахівців з адміністратив
ного права, теорії держави і права, конституційного права, інших галузевих
правових наук, зокрема: В. Б. Авер’янова, О. П. Альохіна, О. М. Бандурки,
Д. М. Бахраха, Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, О. В. Джафарової, С. В. Ківалова, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, О. М. Клюева, О. В. Кузьменко,
А. М. Куліша, О. М. Музичука, О. П. Рябченко, А. О. Селіванова, Ю. А. Ти
хомирова, М. М. Тищенка, С. О. Шатрави та інших.
Реформування української міліції в Національну поліцію дало поштовх
до позитивних змін в країні. Проте, на даному етапі функціонування та дія
льності Національної поліції України поряд з позитивом існує ряд недоліків.
Демократизація суспільних відносин в Україні, конституційна рефо
рма, активізація процесів євроінтеграції, запровадження європейських ста
ндартів, удосконалення законодавства шляхом посилення захищеності
прав і свобод громадян обумовлюють необхідність реформування право
охоронної системи, визначення ролі та місця правоохоронних органів у по
будові правової та соціальної держави, задля підвищення рівня довіри
громадян.
Слід проаналізувати соціологічне дослідження, проведене соціологіч
ною компанією Taylor Nelson Sofres (TNS) на замовлення компанії 1REX в
12 містах України, які включені до пілотного проекту з організації взаємодії
між поліцією і громадськістю - Community policing. Два найважливіших по
казника: довіра до Національної поліції в березні 2017 року становить
43.5 %, до Патрульної поліції - 53 %; і цей показник виріс у порівнянні з
результатами першого опитування (півроку тому). За півроку довіра до На
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ціональної поліції зросла від 38.9 % до 43.5 % - на 4,6 %, недовіра знизила
ся від 22.8 % до 21.5 % - на 1,3 %. Окремо відносно Патрульної поліції: до
віра збільшилася від 47,5 % до 53 % - на 5,5 %, недовіра знизилася від 19 %
до 16 % - на 3 %. Поліція - як патрульна, так і Національна - в більшій мірі,
ніж інші, сприймається як державний інститут, що служить інтересам гро
мадян. Дослідження проводилося в 12 містах України, серед яких міста
('ходу України: Краматорськ, Слов’янськ, Маріуполь, Сєверодонецьк, Ру
біжне, Лисичанськ.
Основною проблемою є те, що низка нормативно-правових актів, пере
дусім підзаконних не відповідають Закону України «Про Національну полі
нію». Це стосується нормативно-правових актів, які визначають правовий
статус поліції. Так, Положення про Департамент патрульної поліції, затвер
джене Наказом Національної поліції від 06 листопада 2015 року № 73 (у ре
дакції Наказу Національної поліції від 18 листопада 2015 року № 96) визна
чає Департамент патрульної поліції як міжрегіональний територіальний ор
ган Національної поліції, попри те, що ст. 13 Закону України «Про Націона
льну поліцію» визначає, що систему Національної поліції складають Центра
льний орган управління поліцією та територіальні органи поліції. Наступний
нормативно-правовий акт - Наказ МВС України від 02 липня 2015 року
№ 796, який визначає Положення про патрульну службу, хоча такого підроз
ділу в структурі Національної поліції не існує, оскільки відповідно до п. 2
ч. З ст. 13 Закону України «Про Національну поліцію» вживається назва «па
трульна поліція». До того ж, даний нормативно-правовий акт був прийнятий
до вступу в законну силу Закону України «Про Національну поліцію» і він не
відповідає змісту останнього, по тексту використовується слово «міліція»,
замість «поліція». Недосконалим є і сам Закон України «Про Національну
поліцію». Із Концепції та стратегії реформування МВС України вбачається,
що Національна поліція є структурним підрозділом МВС України. В той же
час, ст. 1 Закону надає визначення Національної поліції як центрального ор
гану виконавчої влади [1].
У сучасних умовах процесу реформування діяльності Національної по
ліції України особливого значення набуває використання досвіду державного
управління поліцією зарубіжних країн.
У сфері реформування та розвитку реформ у поліції: з метою підви
щення ефективності виконання покладених завдань на органи Національної
поліції, зниження ступеня ризику при прийнятті та реалізації конкретних
управлінських рішень у межах посадових повноважень, перш за все, потріб
ні: досконала система правових актів, що визначали б їх завдання, обов’язки
та права, регулювали взаємовідносини, які виникають між ними та громадя
нами; належна підготовка кожного співробітника, який бере участь у вирі
шенні завдань органів Національної поліції, а передусім керівного складу;
активізувати роботу Національної поліції України усіх регіонів та міжна
родної спільноти у створенні дієвої моделі взаємодії поліції та суспільства
(community policing), що повинна стати філософією правоохоронної діяль
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ності, способом мислення про підвищення суспільної безпеки; підтримати
наведені обґрунтовані позиції вчених щодо організації розшуку підозрю
ваних та обвинувачених як напрямку діяльності поліції, визнати його пріо
ритетність та самостійність і, водночас, зауважити необхідність подальшої
наукової розробки зазначеного питання в розрізі удосконалення правового
регулювання, організаційного і тактичного забезпечення; на сьогодні слу
жба дільничних офіцерів поліції знаходиться у фазі реформування, тому є
гостра потреба у прийнятті нових законодавчих актів, що відповідали б
вимогами сучасності та статусу «нового типу офіцера», який повинен слу
жити суспільству на засадах партнерства; для підвищення рівня довіри на
селення до поліції, формування позитивного образу сучасного поліцейсь
кого, особливу увагу слід приділити постійному проведенню соціальнопсихологічного моніторингу, різного роду соціологічних досліджень, які
виявляли б невирішені проблеми та пропонували б нові напрями роботи
щодо удосконалення професіоналізму та професійної етики сучасних полі
цейських. Це може стати новим напрямком у розвитку співпраці освітян і
сучасної, оновленої поліції.
У сфері підготовки сучасних поліцейських слід використовувати інно
ваційні технології в підготовці поліцейських кадрів, а саме впроваджувати
елементи дистанційної освіти в професійне навчання поліцейських без відри
ву від службової діяльності, Інтернет-технологій, наприклад, організувати
заняття в системі службової підготовки на основі відеоконференц-зв’язку
тощо; створити електронні кейси навчально-методичного забезпечення дис
циплін професійного спрямування, доступ до яких мав би будь-який праців
ник поліції з метою використання їх як у професійній діяльності, так і в про
цесі самоосвіти; запровадити спеціальні курси, обумовлені завданнями, що
покладаються на сьогодні на поліцію, специфічністю умов несення служби,
на кшталт «Основи профайлінгу», «Криміналістичне зброєзнавство», «Осо
биста безпека працівників поліції в екстремальних ситуаціях», «Стресостійкість» тощо; розробити і впровадити в життя цільові державні програми медико-психологічної реабілітації та соціально-правової підтримки правоохо
ронців, а також активно використовувати напрацьований досвід втілення
психотренінгових технологій, спрямованих на формування навичок профе
сійної комунікації, безпечної поведінки, управлінської компетенції, вмінь по
зитивної мотивації персоналу, а також розвиток морально-психологічної
стійкості поліцейських.
Загалом, Національна поліції України, проходячи етап становлення,
повинна бути весь час зорієнтована на інтереси громадськості, а законодав
ство про діяльність поліції має бути доступним для громадськості, досить
зрозумілими і точним та у разі необхідності супроводжуватися чітким підзаконним регулюванням, яке також повинно бути доступним і зрозумілим для
громадськості.
Отже, стабільне та ефективне функціонування Національної поліції
України є необхідною умовою захисту конституційного ладу, забезпечення
законності і правопорядку, дотримання прав і свобод людини та громадяни
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на. Від ефективності діяльності Національної поліції України значною мірою
залежить успішність реалізації національних інтересів та стабільність суспі
льного розвитку.
Якщо говорити про Україну, то новостворена Національна поліція ще
не зовсім пройшла перевірку часом, щоб можна було зробити точні виснов
ки. Але з упевненістю можемо сказати на основі нашого наукового дослі
дження, що попереду усіх чекає плідна праця як з боку поліцейських задля
«завоювання» їх довіри до суспільства, так і з боку державних органів щодо
вдосконалення національного законодавства задля дієвої роботи новоствореного органу.
Вище викладене дозволяє зробити висновок про те, що діяльність полі
ції у світі, в тому числі і в Україні, є безперервним та динамічним процесом,
тому різні практичні ситуації вимагають застосування нових конкретних під
ходів та сучасних методів роботи [2, с. 568]. Від поліції України нового типу
вимагається довгостроковий інноваційний ініціативний підхід, а не тільки
тимчасова реакція на ситуацію, яка склалася. Вважаємо, що Національна по
ліція повинна чітко дотримуватися законодавчих норм, у тому числі норм
конституційного і міжнародного права в галузі захисту прав і свобод людини
і громадянина [3, с. 496]. Для того, щоб поліція України нового типу реально
здійснювала свою професійну діяльність відповідно до сучасних постійно
змінюваних умов, їй необхідно постійно спостерігати за змінами в суспільст
ві та реагувати на них відповідно вчасно.
Важливим завданням реформування національної поліції у контексті
національної безпеки є перетворення поліції на ефективний державний інсти
тут, який має надійно захищати права і свободи людини та громадянина, ко
ристуватися довірою та повагою громадян. Для цього потрібно вивчати пози
тивний досвід поліцейських сил/служб у різних країнах, методи їх діяльності,
необхідно виявляти схожі риси, зокрема щодо цілей національних поліцейсь
ких сил і тих проблем, з якими їм доводиться зіштовхуватися під час вико
нання своїх службових обов’язків. Як підкреслюється у Європейському ко
дексі поліцейської етики, нагальною стає проблема визначення сучасних єв
ропейських напрямів та принципів у галузі функціонування та відповідаль
ності поліції у демократичних суспільствах, що базуються на принципі вер
ховенства права [4]. І це цілком відповідає завданням сучасного реформуван
ня правоохоронних органів. Таким чином, потреба “активного реформуван
ня” органів внутрішніх справ України полягає у необхідності перетворити
силове, мілітаризоване, авторитарне відомство, в діяльності якого переважа
ли примус та каральний чинник, на справді у правоохоронний орган європей
ського зразка, який має забезпечувати реалізацію наданих йому повноважень,
здійснювати захист прав і свобод людини і, відповідно, внутрішню безпеку
суспільства.
Але, вважаю, навіть якісно розроблену реформу міліції не можливо бу
де провести без комплексного реформування в масштабах всієї держави. Не
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можна в рамках діючої системи реформувати одне якесь відомство, коли сис
тема загалом залишиться без змін.
Успішна діяльність правоохоронної системи можлива тільки за умо
ви, що новий поліцейський буде постійно працювати над собою, підвищу
вати свій професійний і культурний рівні, розширювати світогляд. Треба
формувати повагу до працівника поліції всіма засобами - від рівня спіл
кування з громадянами, чесності, відвертості й професійних навичок де
охайного зовнішнього вигляду. Тільки високий культурний та професійний
рівні особового складу Національної поліції забезпечать стабільний право
порядок, захист прав і свобод людини і громадянина України, інтересів су
спільства і держави.
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