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Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ, ЇЇ ПРАВООХОРОННА ФУНКЦІЯ

В статье исследуются основные вопро-
сы, касающиеся структуры и системы На-
циональной полиции Украины. Проанали-
зированы изменения в законодательстве, 
регулирующем деятельность подразделений 
полиции. Освещены особенности правоохра-
нительной функции Национальной поли-
ции Украины, в условиях реформирования. 
Уделяется внимание вопросу ненадлежащего 
материально-технического обеспечения под-
разделений полиции, а также организации 
обучения по умению пользоваться новейши-
ми специальным и техническими средства-
ми. Предложены пути усовершенствования 
выполнения правоохранительной функции 
государства подразделениями национальной 
полиции. Выделена проблематика кадрово-
го обеспечения полиции, изложены предло-
жения по урегулированию данного вопроса. 
Рекомендовано усилить взаимодействие по-
лиции с общественностью, а также активно 
внедрять европейские стандарты в деятель-
ность полиции.
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нодательство, правоохранительные органы, 
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Постановка проблеми
Зміни, що відбуваються у законодав-

стві, яке регулює діяльність правоохорон-
них органів, у тому числі Національної 
поліції України, забезпечили глобальні 
перетворення державної політики у вка-
заному напрямку. Проте такі зміни від-

буваються безсистемно, відсутній попере-
дній науковий аналіз проєктів реформу-
вання, наслідки внесення змін не у повній 
мірі прораховуються, що призводить до 
виникнення колізій і неточностей в за-
конодавстві. Реформи, що відбуваються 
в системі Національної поліції України, 
викликають суспільний інтерес. Вони ма-
ють здійснюватися залежно від економіч-
ного розвитку держави, потреб населен-
ня, міжнародних відносин та міжнарод-
но-правових актів, визнаних Україною 
тощо. Незважаючи на прагнення народу 
докорінно змінити підхід до захисту прав 
і свобод людини і громадянина, шляхом 
реформування правоохоронної системи 
України, в тому числі Національної полі-
ції, деякі питання залишаються відкрити-
ми, висвітленню таких питань і призначе-
не наукове дослідження.
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Невирішені раніше частини                  
загальної проблеми

Проаналізувавши деякі питання рефор-
мування правоохоронної системи України, 
в тому числі Національної поліції, можна ді-
йти висновків про наявність проблем, що ви-
никають у практичній діяльності, зокрема: 
взаємодія підрозділів, що входять до скла-
ду структури та системи правоохоронних 
органів, бюрократичний підхід до питання 
взаємодії з громадськістю, низький рівень 
дисципліни серед персоналу поліції, пору-
шення законодавства. Захищеність та без-
пека населення мають бути пріоритетним 
напрямком діяльності держави, у зв’язку з 
цим, слід приділити увагу законодавчому 
закріпленню змін у системі правоохоронних 
органів та реальному запровадженню їх у 
практичну діяльність, забезпечивши, перш 
за все, органи поліції необхідними кадрами, 
матеріальними і фінансовими ресурсами. 
Постає також необхідність розробки відо-
мчих нормативно-правових актів з питань 
оперативно-службової діяльності, зокрема, 
з попередження кримінальних правопору-
шень. 

Таким чином, метою дослідження є роз-
гляд окремих теоретичних і практичних пи-
тань, що стосуються системи Національної 
поліції України та виникають внаслідок змін 
законодавства, яке регулює діяльність пра-
воохоронних органів, а також з’ясування 
правоохоронної функції Національної полі-
ції України. 

Виклад основного матеріалу
Відповідно до статті 13 Закону Украї-

ни «Про Національну поліцію» [1] систему 
поліції складають:

1) центральний орган управління 
поліцією;

2) територіальні органи поліції.
До складу апарату центрального органу 

управління поліції входять організаційно 
поєднані структурні підрозділи, що забезпе-
чують діяльність керівника поліції, а також 
виконання покладених на поліцію завдань.

У складі поліції функціонують:
1) кримінальна поліція;
2) патрульна поліція;
3) органи досудового розслідування;

4) поліція охорони;
5) спеціальна поліція;
6) поліція особливого призначення.
У системі поліції можуть утворюватися 

науково-дослідні установи та установи за-
безпечення. 

Кримінальна поліція протидіє 
кримінальним правопорушенням у поряд-
ку, визначеному Кримінальним процесуаль-
ним кодексом України. До її складу входять: 
кіберполіція, Департамент захисту економі-
ки, Управління контролю за дотриманням 
прав людини, Головне слідче управління, 
Департамент карного розшуку, Департа-
мент внутрішньої безпеки Національної по-
ліції. Слід виділити, що кіберполіція – це 
структурний підрозділ Національної полі-
ції України, який діє у складі кримінальної 
поліції та спеціалізується на попередженні, 
виявленні, припиненні та розкритті кри-
мінальних правопорушень, механізмів під-
готовки, вчинення або приховування яких 
передбачає використання електронно-об-
числювальних машин (комп’ютерів), теле-
комунікаційних та комп’ютерних інтернет-
мереж і систем [2].

Патрульна служба поліції – це структур-
ний підрозділ Національної поліції Украї-
ни, що виконує функції щодо підтримання 
громадського порядку та забезпечення без-
пеки на вулицях міст і на дорогах, а також 
запобігання злочинам шляхом механізова-
ного або пішого патрулювання. Отже, до 
її функцій слід віднести: підтримання гро-
мадського порядку; забезпечення безпеки 
на вулицях міст і на дорогах; профілактика 
злочинів шляхом механізованого або пішо-
го патрулювання [3]. 

Органи досудового розслідування Мі-
ністерства внутрішніх справ України, які є 
структурними підрозділами Національної 
поліції України та її територіальних орга-
нів, згідно із Кримінальним процесуальним 
кодексом України здійснюють досудове роз-
слідування кримінальних правопорушень, 
віднесених до їх підслідності. 

При цьому, ст. 38 Кримінально-проце-
суального кодексу України [4] встановлює, 
що органами досудового розслідування (ор-
ганами, що здійснюють дізнання і досудове 
слідство) є слідчі підрозділи: а) органів Наці-
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ональної поліції; б) органів безпеки; в) орга-
нів, що здійснюють контроль за додержан-
ням податкового законодавства; г) органів 
Державного бюро розслідувань; підрозділ 
детективів, підрозділ внутрішнього контр-
олю Національного антикорупційного бюро 
України. 

Поліція охорони є єдиною державною 
структурою, яка надає повний комплекс 
якісних послуг охорони. Поліція охорони за 
договорами надає послуги із захисту майна 
та інших видів власності фізичних і юридич-
них осіб, а також здоров’я і життя фізичних 
осіб. 

Поліцією спеціального призначення є 
спеціально навчені підрозділи державних 
служб, особовий склад яких має високу бо-
йову, вогневу, фізичну, моральну та психо-
логічну підготовку і котрі використовують 
легке озброєння армійського типу та спе-
ціальні тактики в операціях з високим ри-
зиком та вирішення специфічних бойових 
завдань силовими методами в надзвичай-
но екстремальних умовах, у яких потрібні 
здібності та навички, що виходять за рам-
ки можливостей звичайних поліцейських- 
[5, с. 150].

Що стосується перетворень, які відбу-
лися та продовжують відбуватися в системі 
Національної поліції, то найскладнішими є 
зміни у слідчому апараті, а також підрозді-
лах кримінального розшуку. Тут неможливо 
застосувати метод «звільнити всіх і набрати 
нових». У державі немає такої кількості но-
вих фахівців, які могли б робити цю значно 
складнішу роботу, ніж робота патрульного 
поліцейського. Ефективна робота Націо-
нальної поліції, як складової системи право-
охоронних органів, можлива лише за умови 
якісного відбору кандидатів для проходжен-
ня служби в системі Національної поліції. 
Так, на думку автора дослідження, важли-
вим моментом є формування таких умов, за 
яких кількість претендентів на посаду зрос-
татиме, і вони за своїми якостями будуть 
відповідати вимогам, що пред’являються 
до поліцейських. Досягти результату мож-
ливо шляхом підвищення рівня престиж-
ності професії, застосовуючи такі заходи, як: 
збільшення заробітної плати працівників 
поліції, забезпечення гідних умов праці, в 

тому числі забезпечення соціальних і право-
вих гарантій для працівників, покращення 
матеріально-технічної бази підрозділів по-
ліції.

Проблемою постає бюрократичний під-
хід до вирішення вказаного питання, адже 
на практиці зустрічаються непоодинокі ви-
падки порушення прав самих працівників 
поліції, в таких умовах зростання рівня пре-
стижності професії важко уявити. На рів-
ні здобуття знань та професійних навичок, 
пріоритетним напрямком підготовки кадрів 
для служби в Національній поліції пови-
нно стати підвищення рівня моральних та 
етичних якостей майбутніх працівників, ро-
зуміння ними важливої ролі поліції у забез-
печені прав і свобод людини і громадянина. 

Дотримання припципів, встановлених 
законом, є обов’язковим для поліції. На їх 
основі повинна будуватись уся діяльність 
поліції з реалізації правоохоронної функ-
ції держави, яка виступає основною функ-
цією поліції. О. М. Бандурка зазначав, що 
принципи – це вихідні, основні правила, 
керівні настанови, норми діяльності для 
впровадження системи, управління загаль-
ними процесами [6, с. 32]. На думку на-
уковця, принципи мають грунтуватися на 
об’єктивних законах, закономірностях, ви-
явлених у процесі управлінської діяльності. 
Таким чином, під принципами здійснення 
правоохоронної функції поліцією можна ро-
зуміти ті основоположні ідеї, що відобража-
ють закономірності, які відбуваються в суспіль-
них відносинах і пов’язані із забезпеченням 
належного стану правопорядку. Швець Д. В.- 
[7, с. 14] зазначає, що правоохоронна функ-
ція держави – це комплексний напрямок 
діяльності держави, який об’єднує низку 
заходів (у тому числі примусових), заснова-
них на принципах справедливості й ефек-
тивності, що спрямовані на безконфліктну 
реалізацію прав, свобод і законних інтер-
есів людини та громадянина, забезпечення 
соціальної злагоди, недопущення індивіду-
альних, колективних і масових порушень 
законності й правопорядку. Рівень довіри 
населення, відповідно до закону України 
«Про Національну поліцію» [1], є основним 
критерієм оцінки ефективності діяльнос-
ті органів і підрозділів поліції. Виходячи з 
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цього, значно підвищуються вимоги до су-
часного поліцейського. Його освітній, за-
гальнокультурний рівень, підготовка, здат-
ність правильно й ефективно застосовувати 
свої знання – основні умови становлення 
поліцейського нової формації, який перш за 
все служить людині, захищаючи та охоро-
няючи її права і свободи. Відповідно до ре-
зультатів дослідження, яке було проведено 
Київським міжнародним інститутом соціо-
логії в період з 19 до 25 травня 2020 року: 
65 % населення вважає Україну безпечним 
місцем для проживання, 82 % — свій насе-
лений пункт та 87 % громадян визначають 
своє найближче середовище проживання 
(громаду) безпечним. Також респонденти 
відповідали на питання щодо рівня довіри 
до МВС та органів його системи. Державній 
прикордонній службі довіряють 60 % на-
селення, Державній міграційній службі — 
58 %, Державній службі з надзвичайних 
ситуацій — 77 %, Національній гвардії — 68 
%, Національній поліції — 49 %, Патрульній 
поліції в складі НПУ — 51 %. Довіра до си-
стеми МВС загалом складає 50 % (базується 
на сумі показників «повністю довіряю» та 
«більше довіряю») [8]. Як бачимо, рівень до-
віри до діяльності правоохоронних органів 
досить високий. Але поряд з високою дові-
рою в суспільстві існує також критичне став-
лення до поліції, що обумовлено порушен-
ням законності в органах поліції, низьким 
станом розкриття і запобігання злочинів, 
низькою дисципліною окремих працівни-
ків поліції. Важливим моментом на шляху 
до підвищення рівня довіри населення до 
поліції виступає взаємодія із громадськістю 
на всіх рівнях. У багатьох випадках праців-
ники поліції уникають спілкування з гро-
мадськістю, вони не готові до публічних ви-
ступів, не мають відповідних професійних 
навиків у роботі з населенням. Статтею 11 
Закону України «Про Національну полі-
цію» [1] передбачено, що діяльність поліції 
здійснюється в тісній співпраці та взаємодії 
з населенням, територіальними громадами 
та громадськими об’єднаннями на засадах 
партнерства і спрямована на задоволення 
їхніх потреб. Проте в тексті закону та ін-
ших нормативно-правових актах законо-
давцем не роз’яснено, в чому полягає і в 

яких діях повинно проявлятися згадуване 
«партнерство» [9]. На думку автора статті, 
діяльність поліції має бути більш прозорою, 
дуже часто громадяни не мають можливос-
ті обговорювати конкретні питання охоро-
ни прав та свобод людини і громадянина із 
керівниками підрозділів поліції, отримуючи 
лише формальні відповіді на свої запитан-
ня у письмовій формі, відсутній належний 
доступ до живого спілкування, не зважаю-
чи на встановлені години прийому керів-
ництва органу чи підрозділу Національної 
поліції. Бюрократичний підхід переважає 
при прийомі громадян, розгляді письмових 
скарг, розв’язанні конфліктів, пов’язаних із 
домашнім насильством. Доцільно ввести у 
практику роботи поліції статистичні звіти 
керівників відділів і підрозділів поліції та 
інших працівників у трудових колективах, 
у населених пунктах, в об’єднаннях грома-
дян.

Висновки
Вдосконалення законодавства, що ре-

гулює правоохоронну діяльність поліції, 
необхідно зробити таким чином, аби були 
встановлені чіткі і зрозумілі правила і норми 
діяльності поліції, довірливі відносини полі-
ції з населенням, належна взаємодія право-
охоронних органів між собою. Необхідно, 
щоб кожна людина розуміла, що правоохо-
ронець покликаний не застосовувати сило-
ві методи до неї, а допомагати, захищати, а 
партнерство з населенням стало пріоритет-
ною діяльністю поліції. Для удосконалення 
виконання правоохоронної функції Наці-
ональною поліцією необхідно покращити 
матеріально технічне забезпечення, якісний 
відбір кадрів до підрозділів поліції, органі-
зацію навчання на вміння користуватися 
новітніми спеціальним і технічними засо-
бами. Необхідно постійно орієнтуватися на 
процес євроінтеграції України, бажання на-
роду встановити і запровадити європейські 
стандарти і цінності життя, прагнення до 
побудови розвиненої правової, демократич-
ної держави. 
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Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика

АНОТАЦІЯ 
В статті розглядаються основні питан-

ня, що стосуються системи Національної по-
ліції України. Проаналізовано зміни в законо-
давстві, яке регулює діяльність підрозділів по-
ліції. Висвітлено особливості правоохоронної 
функції Національної поліції України, в умо-
вах перетворень, що постійно відбуваються у 
системі правоохоронних органів. Приділяєть-
ся увага питанню неналежного матеріально-
технічного забезпечення підрозділів поліції, 
а також організації навчання на вміння ко-
ристуватися новітніми спеціальними і тех-
нічними засобами. Запропоновано шляхи удо-
сконалення виконання правоохоронної функції 
держави підрозділами національної поліції. 
Виділено проблематику кадрового забезпечен-
ня поліції, викладено пропозиції стосовно вре-
гулювання даного питання. Вказано на необ-
хідність взаємодії поліції із громадськістю, ре-
комендовано посилити заходи впровадження 
європейських стандартів у діяльність поліції. 

Ключові слова: громадськість, законодав-
ство, правоохоронні органи, Національна по-
ліція, підрозділи, взаємодія, система.

SUMMARY 
The main issues concerning the National Police 

of Ukraine system are considered in the article. 
The changes in the legislation, which regulates the 
police units’ activities, are analyzed. The features 
of the law enforcement function of the National 
Police of Ukraine in the context of transformations 
that are constantly taking place in the system of 
law enforcement agencies are highlighted. The 
attention is paid to the issue of inadequate material 
and technical support of police units, as well as the 
organization of training on the usage of the latest 
special and technical means. The ways of improving 
the performance of the law enforcement function of 
the state by the national police units are proposed. 
The police staffing challenges are highlighted and 
proposals for resolving these issues are presented. 
The need for interaction between the police and the 
society is indicated. It is recommended to strengthen 
the implementation of European standards in 
police activities.

Keywords: society, legislation, law enforcement 
agencies, National Police, units, interaction, 
system.
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