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НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ 

ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

У статті досліджено систему органів поліції та розглянуто 
структуру спеціалізованих служб таких як: кримінальна поліція; 
патрульна поліція; органи досудового розслідування; поліція 
охорони; спеціальна поліція; поліція особливого призначення 
тощо.  
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В статье исследована система органов милиции и 

охарактеризованы специализированные службы как: 
криминальная полиция; патрульная полиция; органы 
досудебного расследования; полиция охраны; специальная 
полиция; полиция особого назначения и тому подобное. 
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полиция, Министерство внутренних дел, субъект публичного 
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In the article the system of police and examined the structure of 

specialized services such as: criminal police; police patrol; pretrial 
investigation; police protection; Special Police; Police special 
purpose products. 
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Постановка проблеми. На етапі становлення України як 

демократичної та правової держави нові державотворчі процеси 
потребують перебудови і значного підвищення рівня 
ефективності та якості діяльності правоохоронних органів. У 
першу чергу ці вимоги стосуються поліції – найчисленнішого 
загону правоохоронців, оскільки виконання нею завдань 
пов’язане передусім з реалізацією низки принципів, що 
ґрунтуються на визнанні загальнолюдських цінностей: гідного 
ставлення до особи, посилення охорони прав та свобод 
громадян, різних форм власності та інших пріоритетів 
правового, демократичного суспільства, визначених 
Конституцією України. 

Аналіз дослідження даної проблеми. Дану проблему 
досліджували у своїх працях фахівці з теорії управління та 
адміністративного права і процесу, адміністративної діяльності 
та інших галузей правових наук: В.Б. Авер’янов, О.П. Альохін, 
Г.В. Атаманчук, В.Г. Афанасьєв, О. М. Бандурка, Д. Н. Бахрах, 
О. Ю. Дрозд, Ю. П. Битяк, С.Т. Гончарук, І.П. Голосніченко, 
Є.В. Додін, О.О. Доценко, В.О. Заросило, О.В. Кузьменко, 
В.К. Колпаков, М.В. Корнієнко, М.В. Лошицький, 
О.О. Теличкін, Н.Р. Нижник, А.І. Остапенко, В.К. Шкарупа, 
Л.С. Явич та інші. 

Мета статті полягає дослідженні реформування системи 
МВС через створення поліції на зразок європейського, 
діяльність якої ґрунтуються на визнанні загальнолюдських 
цінностей: гідного ставлення до особи, посилення охорони прав 
та свобод громадян, різних форм власності та інших пріоритетів 
правового, демократичного суспільства тощо. 

Виклад основного матеріалу. Реформа в структурі 
Міністерства внутрішніх справ є давно на часі. Враховуючу 
прорахунки попередніх «реформаторських» ініціатив, діюча 
влада анонсувала кардинальні зміни, у рамках яких розпочала 
створення нової патрульної служби в Україні. У 2014 році 
почався процес складних реформ, метою яких було викорінення 
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корупції та беззаконня з судової та правоохоронної систем. Для 
проведення якісних реформ владою прийнято рішення 
використати успішний досвід закордонних партнерів. Восени 
2014 року того ж року Міністр внутрішніх справ представив 
концепт майбутньої реформи Міністерства внутрішніх справ, в 
якій передбачалось створення Національної поліції як 
центрального органу виконавчої влади. Впродовж 2014–2015 
років йшла активна робота над законом, який регулював би 
роботу поліції. Таких законів було підготовлено два, від 
президента та від уряду. Урядовий законопроект отримав назву 
«Про Національну поліцію», а його альтернатива підготовлена 
пропрезидентською більшістю «Про поліцію і поліцейську 
діяльність». 

21 травня 2015 року Верховна Рада України підтримала в 
першому читанні законопроект № 2822 «Про Національну 
поліцію, яка дала «зелене світло» Національній поліції. 
Паралельно з підготовкою нормативної бази для майбутніх 
реформ здійснювалися конкретні кроки в цьому напрямку. 19 
січня 2015 року МВС України оголосило першу реформу в 
правоохоронних органах – реформу ДАІ. Було відзначено, що 
ДАІ буде повністю реорганізована, зі звільненням усіх 
співробітників, а натомість уже починається набір бажаючих у 
нову патрульну службу, в тому числі з числа співробітників ДАІ 
[1]. В наступні шість місяців ішов підбір нових кадрів та їх 
підготовка. У підготовці нових патрульних поліцейських 
активно допомагали західні партнери. США направила своїх 
інструкторів з Каліфорнії та Огайо, які провели практичні та 
теоретичні заняття з новими майбутніми поліцейськими [2]. 

12 червня 2015 року в Національній академії внутрішніх 
справ міністр представив особовому складу майбутнього 
очільника Департаменту патрульної служби та керівника 
патрульної служби Києва [3]. Уже 2 липня 2015 року Верховна 
Рада проголосувала за законопроект «Закону про Національну 
поліцію», а уже 4 серпня 2015 р. Президент України підписав 
закон «Про національну поліцію», який визначає порядок 
проходження служби в Національній поліції. 

Треба відзначити, що Національну поліцію України Закон 
України «Про Національну поліцію» визначає як центральний 
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орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом 
забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. 
Водночас, поліція призначена для захисту життя, здоров’я, прав 
і свобод громадян України, іноземних громадян, осіб без 
громадянства; для протидії злочинності, охорони громадського 
порядку, власності та для забезпечення громадської безпеки.  

Діяльність поліції спрямовується та координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ 
України згідно із законом. У своїй діяльності поліція 
керується Конституцією України, міжнародними договорами 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, цим та іншими законами України, актами Президента 
України та постановами Верховної Ради України, прийнятими 
відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 
Міністрів України, а також виданими відповідно до них актами 
Міністерства внутрішніх справ України, іншими нормативно-
правовими актами. 

Основними завданнями поліції є надання поліцейських 
послуг у сферах: 

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

суспільства і держави; 
3) протидії злочинності; 
4) надання в межах, визначених законом, послуг з 

допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних 
причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої 
допомоги [4]. 

Закон визначає наступну систему поліції, яку складають: 
1) центральний орган управління поліцією; 
2) територіальні органи поліції. 
До складу апарату центрального органу управління поліції 

входять організаційно поєднані структурні підрозділи, що 
забезпечують діяльність керівника поліції, а також виконання 
покладених на поліцію завдань.  

Так, структуру центрального органу управління поліції 
затверджує керівник поліції за погодженням з Міністром 
внутрішніх справ України. 
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Територіальні органи поліції утворюються в Автономній 
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, 
районах, містах, районах у містах як юридичні особи публічного 
права в межах граничної чисельності поліції і коштів, 
визначених на її утримання. Їх утворює, ліквідовує та 
реорганізовує Кабінет Міністрів України за поданням Міністра 
внутрішніх справ України на підставі пропозицій керівника 
поліції. Структуру територіальних органів поліції затверджує 
керівник поліції за погодженням з Міністром внутрішніх справ 
України. Водночас, у системі поліції можуть утворюватися 
науково-дослідні установи та установи забезпечення. 

У складі поліції функціонують такі спеціалізовані служби 
як: 1) кримінальна поліція; 2) патрульна поліція; 3) органи 
досудового розслідування; 4) поліція охорони; 5) спеціальна 
поліція; 6) поліція особливого призначення. 

Вважаємо за необхідне охарактеризувати зазначені 
служби.  

Кримінальна поліція — центральний орган виконавчої 
влади, який спрямовується і координується міністерством, 
відповідальним за державну політику у сфері забезпечення 
публічного порядку і захисту осіб, суспільства і держави від 
протиправних посягань. Кримінальна поліція розслідує 
кримінальні правопорушення в порядку, визначеному 
Кримінальним процесуальним кодексом. До її складу входять 
підрозділи кримінального розшуку, боротьби з 
кіберзлочинністю і торгівлею людьми, незаконним обігом 
наркотиків, організованою злочинністю, економічної безпеки, 
Інтерполу, експертно-криміналістичні, а також інші підрозділи і 
служби, необхідні для здійснення оперативно-розшукової 
діяльності у справах про злочини й адміністративні проступки 
та надання допомоги поліції громадської безпеки і спеціальної 
поліції для вирішенні покладених на них обов’язків. 

Кримінальна поліція входить до складу територіальних 
відділів та управлінь поліції, а також Міністерства внутрішніх 
справ України. Також можуть створюватися міжрегіональні 
підрозділи кримінальної поліції. Для забезпечення проведення 
досліджень та експертиз за матеріалами оперативно-розшукової 
діяльності, дізнання та досудового слідства у системі МВС 
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України створюються і функціонують експертно-
криміналістичні установи і підрозділи.  

Водночас, кіберполіція – це структурний 
підрозділ Національної поліції України, який діє у складі 
кримінальної поліції та спеціалізується на попередженні, 
виявленні, припиненні та розкритті кримінальних 
правопорушень, механізмів підготовки, вчинення або 
приховування яких, передбачає використання електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів), телекомунікаційних та 
комп’ютерних інтернет-мереж і систем [5]. 

Наступним структурним підрозділом Національної поліції 
України є патрульна служба поліції – це структурний підрозділ 
Національної поліції України, що виконує функції щодо 
підтримання громадського порядку та забезпечення безпеки на 
вулицях міст і на дорогах, а також запобігання злочинам 
шляхом механізованого або пішого патрулювання. 

Отже, до її функцій слід віднести:  підтримання 
громадського порядку; забезпечення безпеки на вулицях міст і 
на дорогах; профілактика злочинів шляхом механізованого або 
пішого патрулювання.  

У її складі діють піші, автомобільні та мотопатруль, а 
також кінний патруль для паркових зон, і річковий патруль. 
Патрулювання вулиць у містах здійснюють піші патрулі, а 
також патрулі на спеціально обладнаних автомобілях і 
мотоциклах. Патрулювання паркових зон здійснює кінний 
патруль. До їхніх обов’язків входить надання інформації 
пішоходам і водіям транспортних засобів, перевірка і фіксація 
будь-яких порушень законодавства, виписування штрафів. 
Поліцейські зобов’язані оперативно реагувати на 
правопорушення, виїжджати на місце подій і ретельно вивчати 
скарги громадян. Стосується це також побутових 
правопорушень (у тому числі домашнього насильства); 
невідкладної допомоги постраждалим від суспільно 
небезпечних діянь, нещасних випадків з людьми з обмеженими 
фізичними можливостями. Крім прямих обов’язків, патрульні 
поліцейські повинні вміти надавати першу медичну допомогу і 
консультувати громадян [6]. 
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Наступним суб’єктом у системі Національної поліції 
України є органи досудового розслідування Міністерства 

внутрішніх справ України, які є структурними підрозділами 
МВС України та його територіальних органів, які згідно із 
Кримінальним процесуальним кодексом України забезпечують 
досудове розслідування кримінальних правопорушень, 
віднесених до їх підслідності. 

При цьому, ст. 38 Кримінально-процесуального кодексу 
України визначає, що органом досудового розслідування 
(органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є: 
1) слідчі підрозділи: а) органів Національної поліції; б) органів 
безпеки; в) органів, що здійснюють контроль за додержанням 
податкового законодавства; г) органів державного бюро 
розслідувань; 2) підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього 
контролю Національного антикорупційного бюро України [7]. 

Досудове розслідування здійснюють слідчі органу 
досудового розслідування одноособово або слідчою групою. 
При досудовому розслідуванні кримінальних проступків у 
встановлених законом випадках повноваження слідчого органу 
досудового розслідування можуть здійснюватися 
співробітниками інших підрозділів органів Національної поліції, 
органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за 
додержанням податкового законодавства. 

Наступною службою, у системі Національної поліції 
України є поліція охорони. Так, поліція охорони є єдина 
державна структура, яка надає повний комплекс якісних послуг 
охорони. Поліція охорони виконує свою роботу і, враховуючи 
вир змін до діючого законодавства щодо органів внутрішніх 
справ, надалі динамічно і успішно розвивається, виконуючи свої 
професійні обов’язки – захист майна та життя громадян від 
злочинних посягань. 

Після створення Національної поліції, юридичні та фізичні 
особи, котрі користувалися послугами Державної служби 
охорони перейшли під захист поліції охорони. 

Кабінет Міністрів України своєю Постановою № 834 від 13 
жовтня 2015 року «Питання функціонування органів поліції 
охорони як територіальних органів Національної поліції 
та ліквідації деяких територіальних органів Міністерства 
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внутрішніх справ» створив як територіальні органи 
Національної поліції Департамент поліції охорони як 
міжрегіональний територіальний орган Національної поліції; 
Відділ поліції охорони об’єктів стратегічного значення, а також 
управління поліції охорони в областях, Києві, Автономній 
Республіці Крим та Севастополі, Криворізький міський відділ 
Управління поліції охорони в Дніпропетровській області, 
Маріупольський міжрайонний відділ Управління поліції 
охорони в Донецькій області, а також Управління поліції 
охорони з фізичної безпеки в Києві [8]. Також в структурі 
Поліції охорони є елітний спецпідрозділ «Титан». Так, 
«Титан» — це високопрофесійна особиста охорона, супровід 
вантажів і цінностей, забезпечення майнової безпеки українців і 
іноземних громадян. Співробітники «Титану» проходять 
навчання в спеціальних навчальних центрах, володіють усіма 
видами вогнепальної зброї, прийомами бойових мистецтв. 
Рівень професіоналізму «титанівців» визнаний одним з 
найвищих у Європі. За весь час існування «Титану», його 
охоронцями не було допущено жодного випадку загибелі, 
ушкодження чи інших протиправних дій у відношенні до 
клієнтів. 

Суб’єкт охоронної діяльності на підставі отриманої у 
встановленому порядку ліцензії надає такі охоронні послуги: 1) 
охорона майна громадян; 2) охорона майна юридичних осіб; 3) 
охорона фізичних осіб. 

Треба відзначити, що охорона майна та фізичних осіб 
забезпечується персоналом охорони шляхом здійснення таких 
заходів як: 1) використання пунктів централізованого 
спостереження, технічних засобів охорони, транспорту 
реагування, службових собак; 2) контроль за станом майнової 
безпеки об’єкта охорони; 3) запобігання загрозам особистій 
безпеці фізичної особи, яка охороняється; 4) реагування в межах 
наданих законом повноважень на протиправні дії, пов’язані з 
посяганням на об’єкт охорони [9]. 

Для забезпечення громадського порядку на об’єктах і 
територіях, які мають особливе значення або постраждали від 
стихійного лиха, екологічного забруднення, катастрофи, 
Міністерством внутрішніх справ України з дозволу Кабінету 
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Міністрів України можуть створюватись спеціальні підрозділи 
поліції. До набрання чинності Закон України «Про Національну 
поліцію» 7 листопада 2015 року, спеціальні підрозділи поліції 
називалися спецпідрозділами охорони громадського порядку 
(добровольчі та під керівництвом МВС). 

У березні-травні 2014 р. внаслідок тяжкої економічної й 
політичної кризи операція російських спецслужб із організації 
збройних терористичних акцій в Україні поставила під загрозу 
здатність держави забезпечити правопорядок. Таким чином, 
у квітні 2014 року міністром МВС України було прийнято 
рішення про створення добровольчого корпусу спецпідрозділів з 
охорони громадського порядку — батальйонів та рот патрульної 
служби міліції особливого призначення (ПСМОП) — для 
захисту від злочинних посягань та охорони громадського 
порядку. Спочатку планувалося створити близько 20 
регіональних спецпідрозділів підпорядкованих ГУМВС та 
УМВС України в областях. За станом на 2016 рік згідно у 
областях України сформовано 30 регіональних 
спецпідрозділів ПСМОП плановою чисельністю 5 660 чоловік, з 
яких близько 3 000 чоловік вже проходили службу. 7 листопада 
2015 року, після набуття чинності Закону України «Про 
Національну поліцію», 30 спецбатальйонів перейшли в 
підпорядкування Національної поліції, решта була 
розформована, або увійшла до складу Нацгвардії та ЗСУ. 

При характеристиці спеціальних підрозділів поліції та 
поліції особливого призначення, на наш погляд, є не зовсім 
досконало розмежовані їх функції, не конкретизовані самі 
суб’єкти, які відносяться до спеціальної поліції, а які до поліції 
особливого призначення. 

На наш погляд, спеціальна міліція це поліція, підрозділи 
якої відповідатимуть за обслуговування залізничного, 
авіаційного, автомобільного, морського та річкового 
транспорту, дорожнього господарства та зв’язку (Міністерства 
інфраструктури України) а також за охорону об’єктів 
особливого, народногосподарського значення, стратегічного й 
військового призначення (мости, вокзали, порти) тощо. Із 
зазначеного визначення, на наш погляд, до спеціальної поліції 
має бути віднесено також й транспортну поліцію. 
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Основними завданнями транспортної міліції має бути 
боротьба зі злочинністю; охорона громадського порядку на 
транспорті; охорона вантажів та виконання інших завдань, що 
належать до її компетенції. До її складу транспортної поліції 
належать: кримінальна поліція: підрозділ карного розшуку, 
боротьби зі злочинними посяганнями на вантажі, економічної 
безпеки, експертно-криміналістичні, а також інші підрозділи та 
установи, необхідні для здійснення оперативно-розшукової 
діяльності; поліція громадської безпеки: чергові частини, 
підрозділи патрульної служби та служби спецконтролю 
авіапасажирів в аеропортах, інші підрозділи, необхідні для 
здійснення діяльності транспортної поліції. 

Водночас, поліцією особливого призначення мають бути 
спеціально навчені підрозділи державних служб, особовий склад 
яких має високу бойову, вогневу, фізичну, моральну та 
психологічну підготовку і, котрі використовують легке 
озброєння армійського типу та спеціальні тактики в операціях з 
високим ризиком та вирішення специфічних бойових завдань 
силовими методами в надзвичайно екстремальних умовах, в 
яких потрібні здібності та навички, що виходять за рамки 
можливостей звичайних поліцейських. 

До поліції особливого призначення в Україні віднесено 
підрозділ швидкого реагування Корд. Так, КОРД є підрозділ 
швидкого реагування Національної поліції, який ще перебуває в 
процесі реформування. КОРД приходить на заміну спеціальним 
підрозділам колишньої міліції таким як 
«Сокіл», »Грифон»,»Беркут», »Титан» та інших.[3] 

Отож, завданнями КОРДа є: звільнення заручників; 
забезпечення периметра безпеки проти снайперів під час візитів 
державних осіб; забезпечення більшої вогневої потужності в 
деяких ситуаціях, у тому числі проти підозрюваних, 
що забарикадувалися; порятунок поліцейських і цивільних які 
потрапили під обстріл; контртерористичні операції; 
вирішення ситуацій, що характеризуються високим ризиком при 
мінімумі смертей, поранень і пошкоджень власності; 
забезпечення підтримки при рейдах проти наркомафії, арешти за 
судовим ордером, обшуках підозрюваних;  забезпечення 
підтримки на особливих заходах; стабілізація небезпечних 
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ситуацій при зіткненні зі злочинцями (серійні вбивці і т. д.); 
боротьба з вуличними безладами; захист свідків та учасників 
судочинства. 

Відповідно до поставлених завдань КОРД поділяється на 
три групи: 1) громадської безпеки; 2) штурмових дій в 
особливих ситуаціях; 3) маршали. 

Перша група забезпечує захист громадської безпеки під 
час масових заходів. Друга група займається спеціальними 
штурмовими діями в особливих ситуаціях. Третя група це 
«маршали» – виконують завдання за програмою захисту свідків.  

Таким чином, специфіка діяльності поліції особливого 

призначення має бути обов’язково закріплена окремим 
нормативно-правовим актом. Особливі функції вимагають більш 
специфічного озброєння, устаткування, обладнання, транспорту, 
що позначається на більш високому фінансуванні на відміну від 
регулярних підрозділів. Рівень бойової підготовки вимагає 
наявності посиленою навчальної бази, окремих навчальних 
центрів. При цьому, має обов’язково бути високий рівень 
моральної, психологічної, ідеологічної, фізичної та бойової 
підготовки особового складу. Підрозділи поліції особливого 

призначення, як правило, виконують завдання у специфічних 
умовах, що вимагає високого рівня підготовки. Крім того, 
спецназ має засоби вузькоспрямованої дії (наприклад, 
спеціальні засоби розвідки, спеціальні штурмові засоби). З 
урахуванням того, що підготовка особового складу спецназу має 
значні витрати та вимагає необхідності більш високого 
забезпечення безпеки, що потребує наявності більш 
технологічних засобів захисту, забезпечення життєдіяльності та 
евакуації. Саме тому, підрозділи поліції особливого призначення 
мають озброєння, оснащення і транспорт з вузьконаправленими 
характеристиками, більш високими, ніж у тих, які є в галузевій 
службі за штатом. Це обумовлено, знову ж таки, завданнями, 
покладеними на поліцію особливого призначення.  

Так, в залежності від відомчої належності, спецпідрозділи 

мають бути призначені для вирішення наступних завдань:  

- розвідка, диверсійна діяльність. 

- контррозвідка, антидиверсійна діяльність; 
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- забезпечення перевершує вогневої потужності в 

деяких ситуаціях, у тому числі проти забарикадувалися 

підозрюваних; 

- порятунок поліцейських і цивільних, які потрапили під 

обстріл; 

- контртерористична діяльність; 

- забезпечення громадської безпеки під час масових 

заходів; 

- охорона осіб та об’єктів, відносно яких здійснюється 

державна охорона; 

- охорона та оборона особливо важливих державних 

об’єктів критичної інфраструктури; 

- стабілізація ситуацій, що характеризуються високим 

ризиком з самогубцями; 

- забезпечення підтримки при рейдах проти наркоманії; 

- забезпечення підтримки при особливих події; 

- стабілізація небезпечних ситуацій при зіткненні зі 

злочинцями (такими як расисти, серійні вбивці, гангстери). 
Висновки. Отже, проведення стратегічної реформи вбачає 

перетворення міліції з карального органу в сучасне 
правоохоронне відомство європейського зразка, завданням 
якого буде захист інтересів населення і держави, а також 
сумлінна служба на благо суспільства. Саме поліція призначена 
для захисту життя, здоров’я, прав і свобод громадян України, 
іноземних громадян, осіб без громадянства; для протидії 
злочинності, охорони громадського порядку, власності та для 
забезпечення громадської безпеки.  
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НАГЛЯДУ ПРОКУРАТУРИ ЗА ЗАКОННІСТЮ 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ ЗА 
АДМІНІСТРАТИВНІ ЕКОЛОГІЧНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ: НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА 
 

У статті досліджуються особливості адміністративно-
правового регулювання наглядової діяльності прокуратури за 
додержанням законів при застосуванні заходів впливу за 
адміністративні правопорушення у сфері охорони природи та 
використання природних ресурсів. Проаналізовано зміни у 
функціях прокуратури України в умовах її реформування. 


