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У кожного народу, який створив національну держав-
ність, неминуче виникає потреба в особливому апараті, 
покликаному насильницькими заходами здійснювати бо-
ротьбу з правопорушеннями. Такі апарати, які існували у 
всіх країнах з часів античності, і були прообразом поліції 
в сьогоднішньому її розумінні [1,с. 158]. 

Щодо сучасності, то навесні 2014 року серед експертів 
почалися розмови стосовно проведення реформ у силово-
му блоці. Після проведення виборів нової влади та форму-
вання складу законодавчих та виконавчих органів почався 
процес складних реформ, метою яких було викорінення 
корупції та беззаконня із судової та правоохоронної сис-
тем. 

Впродовж 2014-2015 років йшла активна робота над 
законом, який регулював би роботу поліції. Таких законів 
було підготовлено два, від президента та від уряду. Уря-
довий законопроект отримав назву «Про Національну 
поліцію», а його альтернатива, підготовлена пропрези-
дентською більшістю, - «Про поліцію і поліцейську ді-
яльність». 

21 травня 2015 року Верховна Рада України підтрима-
ла в першому читанні законопроект № 2822 «Про Наці-
ональну поліцію», за відповідне рішення проголосували 
284 народних депутатів при 226 мінімально необхідних, а 
2 липня 2015 року проголосувала за законопроект в друго-
му читанні, «за» проголосували 278 народних депутатів. 
4 серпня 2015 р. Президент України підписав цей закон, 
а вже 6 серпня закон був опублікований в парламент-
ській газеті «Голос України». Закон набув чинності через 
три місяці з дня, наступного після дня публікації, тобто 

7 листопада 2015 р. Для патрульної поліції Києва цей за-
кон набув чинності в день його публікації, для патруль-
ної поліції Одеси та Львова - 20 серпня 2015 р. Згодом, в 
листопаді 2015 року Міністерство внутрішніх справ Укра-
їни затвердило ряд Інструкцій: «Інструкцію про порядок 
ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідо-
млень про вчинені кримінальні правопорушення та інші 
події» № 1377, «Інструкцію з оформлення поліцейськими 
матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в 
автоматичному режимі» № 1395, «Інструкцію з оформ-
лення матеріалів про адміністративні правопорушення в 
органах поліції» № 1376, «Інструкцію про порядок про-
ведення атестування поліцейських» № 1465. Так, згідно з 
останньою інструкцією 13 квітня 2016 року буде прове-
дено атестаційне тестування співробітників Національної 
поліції. 

До вступу в дію закону «Про національну поліцію» 
поліція працювала відповідно до старого закону «Про 
міліцію», а поліцейські вважалися працівниками міліції. 
Згодом Президент встановив 4 серпня, коли він підписав 
закон «Про Національну поліцію», Днем Національної по-
ліції України [2]. 

Так, Національна поліція України - центральний ор-
ган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом 
забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії зло-
чинності, підтримання публічного порядку та громадської 
безпеки. Діяльність Національної поліції спрямовується 
та координується Кабінетом Міністрів України через Мі-
ністра внутрішніх справ згідно із законом [3]. 
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Порівняльно-аналітичне право 

Поліція призначена для захисту життя, здоров'я, прав 
і свобод громадян України, іноземних громадян, осіб без 
громадянства; для протидії злочинності, охорони громад-
ського порядку, власності та для забезпечення громадської 
безпеки. В межах своєї компетенції керівництво діяльніс-
тю поліції здійснюють Президент України безпосередньо 
або через Міністра внутрішніх справ, керівники територі-
альних органів Міністерства внутрішніх справ і керівники 
підрозділів поліції. 

Завданням Національної поліції є реалізація державної 
політикиу сферах: 

• забезпечення громадської безпеки та публічного по-
рядку; 

• охорони та захисту прав і свобод людини, а також ін-
тересів суспільства і держави; 

• протидії злочинності; 
• надання в межах, визначених законом, послуг з до-

помоги особам, які з особистих, економічних, соціальних 
причин або інших надзвичайних ситуацій потребують та-
кої допомоги (поліцейські послуги). 

Національна поліція виконує свої завдання в межах 
повноважень і в спосіб, визначений Конституцією та за-
конами України. 

Систему Національної поліції складають: 
• центральний орган управління Національною полі-

цією; 
• територіальні органи Національної поліції. 
До складу апарату центрального органу управління 

Національної поліції входять організаційно поєднані між 
собою структурні підрозділи, що забезпечують діяльність 
керівника Національної поліції, а також виконання покла-
дених на Національну поліцію завдань. 

У складі Національної поліції функціонують: 
• кримінальна поліція; 
• патрульна поліція; 
• органи досудового розслідування; 
• поліція охорони; 
• спеціальна поліція; 
• поліція особливого призначення. 
У системі Національної поліції України можуть бути 

утворені науково-дослідні установи та установи забезпе-
чення. 

На офіційному сайті Національної поліції України пе-
редбачена взаємодія з громадськістю, а саме: Громадська 
рада; сприяння розвитку громадського суспільства (Наказ 
МВС від 14.01.2016 р. № 18 «Про план заходів Міністер-
ства внутрішніх справ України щодо реалізації Стратегії 
державної політики сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 2016 рік»); громадські обговорен-
ня; консультації з громадськістю, в яких передбачений орі-
єнтовний план проведення консультацій з громадськістю 
в Національній поліції України на 2016 рік, затверджений 
Наказом Національної поліції України від 12.01.2016 № 22, 
серед якого передбачений пункт - вивчення громадської 
думки щодо діяльності поліції охорони; профспілки [4]. 

У порівнянні з Україною робота поліції зарубіжних 
країн побудована на детальній регламентації взаємосто-
сунків поліції і громадян. При цьому все це відбито в іс-
нуючому законодавстві. 

Так, у Великобританії робота поліції з охорони гро-
мадського порядку, попередження правопорушень, за-
тримання та ізоляції правопорушників, видання окремих 
розпоряджень та нормативних актів, спрямованих на по-
кращання стану громадського порядку та громадської без-
пеки, називається «охороною королівського порядку» та 
запозиченим з Америки терміном охорона «публічного» 
порядку [5, с. 56]. 

Як свідчить статистика, робота з попередження зло-
чинності та правопорушень, охорони громадського поряд-
ку та громадської безпеки займає понад 55-60 відсотків 
всього робочого часу поліції Великобританії. 

Британські спеціалісти підрахували, що поліцейський 
у Лондоні може побачити вуличне пограбування на від-
стані 100 ярдів (близько 100 метрів) один раз у вісім років, 
а складає протокол про дрібні правопорушення, який роз-
глядає суд магістрату, приблизно один раз на три-чотири 
дні[6 ,с . 97]. 

Таким чином, можна констатувати, що британська 
поліція більшість часу при виконанні покладених на неї 
обов'язків займається охороною громадського порядку, і 
це завдання є домінуючим у діяльності поліції. Також важ-
ливим елементом, на наш погляд, є те, що функції з охо-
рони громадського порядку виконує кожен поліцейський 
незалежно від звання і посади. 

Основними нормативними актами, які визначають ді-
яльність поліції Великобританії, можна вважати: Статут 
про поліцію 1996 року, Статут про поліцію та засоби до-
казування в кримінальних справах 1984 року, Статут про 
кримінальне судочинство 1988 року, Статут про кримі-
нальну процедуру та розслідування 1996 року, Статут про 
охорону громадського порядку 1986 року, Статут про лі-
цензування окремих товарів 1964 року, Статут про підтри-
мання порядку під час спортивних змагань та контроль за 
вживанням і продажем алкогольних напоїв під час прове-
дення таких змагань 1985 року, Статут про крадіжки 1968 
року, Статут про сексуальні злочини 1920 року, Статут про 
захист дітей 1986 року, Статут про заборонені публікації 
1959 року, Статут про порушення правил дорожнього руху 
1988 року та багато інших. 

У США поліцейські відомства виходять з того, що їх 
основне завдання - це боротьба зі злочинністю. Але, як 
стверджує статистика, понад 50% усієї роботи поліції 
США - це рутинна повсякденна діяльність, спрямована 
на охорону громадського порядку та громадської безпеки, 
виявлення, попередження та припинення дрібних право-
порушень, підготовка матеріалів для розгляду в судах та 
інша діяльність [7, с. 28]. 

Американські вчені, проаналізувавши діяльність полі-
цейських США в процесі виконання ними своїх службо-
вих обов'язків, визначили, що кількість часу, яку витрачає 
в середньому за добу поліцейський США на різні види 
діяльності під час виконання своїх службових обов'язків, 
розподіляється таким чином: 

1. Робота по розкриттю злочинів проти особи - 3%. 
2. Робота по розкриттю злочинів проти власності -

15%. 
3. Регулювання дорожнього руху - 9%. 
4. Спостереження за станом громадського порядку -

10%. 
5. Соціальна допомога - 12%. 
6. Адміністративна діяльність, тобто підготовка ма-

теріалів для розгляду в судах, збирання різних довідок, 
написання рапортів та допит свідків і потерпілих, прове-
дення нарад, доставления правопорушників до суду, свід-
чення в судах - 5 1 % [8, с.124-128]. 

У цілому на сьогоднішній день кількість часу на «адмі-
ністративну діяльність», «регулювання дорожнього руху» 
та «соціальну допомогу» збільшується, тому що основний 
напрямок роботи поліції США, як і багатьох поліцій ін-
ших країн Заходу, - це так зване «комунальне» або міс-
цеве (зональне) поліціювання. Така система, насамперед, 
передбачає постійне перебування поліцейського у зоні об-
слуговування (районі, комуні), бажано пішки, а головною 
метою його діяльності є налагодження тісної взаємодії з 
населенням даної зони з метою попередження правопору-
шень. 

У США правовими основами діяльності поліції є Кон-
ституція країни, Федеральний кримінальний кодекс та 
правила, Конституції штатів, а також збірники стандарт-
них ситуацій, які виготовлені на основі законодавства 
штатів і передбачають діяльність поліції в кожному окре-
мому аспекті. 
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Поліція Канади діє на підставі Статутів, затверджених 
парламентом. Основними законами можна вважати Канад-
ський білль про права та Конституційний Статут 1987 року. 

Але поліція Канади поділяється на декілька типів. Є фе-
деральна, провінціальна та муніципальна поліція. У своїй ді-
яльності кожна з цих поліцейських організацій керується не 
тільки Кримінальним кодексом Канади, а й законами провін-
цій та муніципальними законами, тому ці закони також мож-
на вважати правовою основою діяльності поліції Канади. 

Так, у США і Канаді практично при кожній поліцей-
ській дільниці створено відділення, які займаються пи-
таннями комунального поліціювання. В окремому виданні 
для користування поліцейськими розроблена система так 
званих стандартних ситуацій. У цьому збірнику окремим 
розділом виділена програма спільних дій поліції, держави 
та приватних організацій з питань комунального поліцію-
вання. Ця програма складається з 9 розділів, і в ній кон-
кретно визнано, який поліцейський офіцер за який розділ 
відповідає. При цьому у кожному розділі розроблено кон-
кретні напрями діяльності. 

Таким чином, ми бачимо, що комунальне поліціюван-
ня спрямоване на роботу не з порушниками, а на роботу 
із залучення населення до профілактичної роботи, тобто 
поліція перетворюється у профілактичний орган та орган 
соціальної допомоги населенню, що буде сприяти зрос-
танню авторитету поліції в очах населення. 

У Французькій Республіці поліція до початку XX ст. 
складалася з двох частин: державної і муніципальної. Пер-
ша, більш чисельна, обслуговувала регіони і міста, друга 
функціонувала паралельно з поліцейськими установами 
центрального підпорядкування лише в містах. Поліцей-
ські функції від імені держави реалізовувалися власне по-
ліцією і Корпусом жандармів, своєрідною організованою 
і озброєною за армійським зразком структурою [9, с.107]. 

У Франції немає кодексу про адміністративні правопо-
рушення, всі правопорушення, які виявляються поліцією, 

зафіксовані в кримінальному кодексі. Але у Франції є та-
кож спеціальні нормативні акти, які наділяють адміністра-
тивну поліцію Франції певними повноваженнями у сфері 
торгівлі продовольчими товарами, проведення лотерей, 
ігор, організації та проведення відпочинку, проведення 
природоохоронних заходів та ін. 

Правовою основою діяльності і поліції, і жандармерії 
Франції є, в першу чергу, Конституція Франції, Декрет 
уряду Франції «Про поліцію», який останній раз був змі-
нений 18 березня 1986 року, Декрети «Про жандармерію» 
1970 року, «Про муніципальну поліцію та виправні робо-
ти» 1791 року, «Про повітряну поліцію» 1929 року та ба-
гато інших. 

Як бачимо, і у Великобританії, і в Канаді, і в США, 
і у Франції існують нормативні документи, які чітко ви-
значають, що таке громадський порядок, які місця вва-
жаються громадськими, на кого покладається обов'язок 
з охорони громадського порядку і яким чином забезпечу-
ється громадський порядок. Також існують нормативні 
документи - певні інструкції - які визначають, як діяти 
поліцейським у тій чи іншій ситуації. Такі документи пев-
ним чином забезпечують дотримання законності поліцей-
ськими при охороні громадського порядку та гарантують 
дотримання прав людини і громадянина поліцейським у 
різних ситуаціях. Проте, з іншої сторони, такі документи 
обмежують самостійність поліцейського і не сприяють 
розвитку адекватної реакції у нестандартних ситуаціях у 
виконавців, що може призвести до певних казусів, адже не 
всі ситуації можна передбачити. 

Якщо говорити про Україну, то новостворена поліція 
ще не пройшла перевірку часом, щоб можна було зроби-
ти певні висновки. Але з упевненістю можна сказати, що 
попереду чекає плідна праця як з боку поліцейських за-
для «завоювання» їх довіри до суспільства, так і з боку 
державних органів щодо вдосконалення національного 
законодавства задля дієвої роботи новоствореного органу. 
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