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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
Актуальність обраної теми обумовлена об'єктивною необхідністю 

посилення і поглиблення забезпечення публічного порядку та безпеки, що і 
означає підвищення ролі правоохоронної діяльності, в першу чергу органів 
Національної поліції, з чітким визначення їх компетенції у досліджуваній 
сфері. Деякі проблемні питання забезпечення публічної безпеки підрозділами 
органів Національної поліції були предметом досліджень таких учених, як І. 
П. Голосніченко, Д. П. Калаянов,А.Т. Комзюк, М. В. Корнієнко, Б. Г. Литвак 
та інші. Однак приймаючи до уваги складність досліджуваної проблеми, те, 
що сфера діяльності органів Національної поліції характеризується 
можливістю прояву реальних загроз публічній безпеці унаслідок наявної 
специфіки, тому вона ще не в повному обсязі є розкритою та дослідженою, а 
отже залишається достатньо актуальною. 

Реформування Національної поліції відбувається на тлі занепаду всього 
спектру органів правоохоронної системи, різкого зростання кількості 
злочинів, дотепер немає чіткої сформованої системи забезпечення безпеки 
особи за особливих умов, присутні також й інші негативні процеси та 
чинники. 

Внаслідок процесів реформування правоохоронних органів в Україні 
було ухвалено новий закон "Про Національну поліцію" від 02.07.2015 року. 
На відміну від закону України "Про міліцію", новий закон має суттєві зміни. 
По-перше, за обсягом він став більш розширеним і включає в себе 105 статей, 
а по-друге, нашу увагу привернули актуальні питання компетенції у сфері 
забезпечення публічної безпеки та порядку новоствореної Національної 
поліції України. 

Водночас невирішеною залишається низка питань теоретичного та 
прикладного характеру, які набувають особливої актуальності, з урахуванням 
змін, яких зазнає система правоохоронних органів. 

Метою нашої роботи є всебічне дослідження компетенції органів 
Національної поліції у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку. Для 
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досягнення поставленої мети слід вирішити такі завдання: визначити правове 
поле компетенції та повноважень органів Національної поліції із 
забезпечення публічної безпеки; визначити шляхи вдосконалення 
компетенції органів Національної поліції у сфері забезпечення публічної 
безпеки та порядку.  

Розглядаючи вищезазначене питання слід згадати етимологію поняття 
«компетенція». 

У тлумачному словнику С.І. Ожегова компетенція визначається як 
«коло питань, у яких хто-небудь добре обізнаний; коло чиїхось повноважень, 
прав» [1]. «Новий тлумачний словник української мови» поняття 
«компетенція» трактує як «добра обізнаність із чим-небудь; коло 
повноважень якої-небудь організації, установи, особи» [2]. 

 Посеред інших завдань, одразу ж першим пунктом статті 2 Закону 
України «Про Національну поліцію» визначено, що завданнями поліції є 
надання поліцейських послуг у сфері забезпечення публічної безпеки і 
порядку. Це законодавчо визначене привілейоване становище забезпечення 
публічної безпеки та порядку також підсилює наукову інтерес та 
актуальність даного питання. Однак законодавець використовує термін 
«публічна безпека» не розкриваючи його змісту [3]. 

Визначення поняття «публічна безпека» є питанням наукових 
досліджень, зокрема В.Г. Фатхутдінов, провівши аналіз частотності 
операціоналізації та контекстуальності використання цього терміна, прийшов 
до висновку, що його вживання взагалі обмежене лише науковою сферою і 
не має свого аналогу й законодавчої закріпленності, оскільки 
функціонування його в чинних нормативно-правових актах України не 
зафіксовано [4]. 

Із усіх підрозділів із забезпечення публічної безпеки та порядку 
центральною, на нашу думку, є саме патрульна поліція, оскільки вони є 
ядром всіх сил, що використовуються в забезпеченні правопорядку в державі. 
Формуванню підрозділів патрульної поліції в нашій державі передувала 
необхідність вирішення таких проблемних завдань, як: 1) підвищення якості 
та ефективності роботи патрульних нарядів; 2) збільшення щільності нарядів 
поліції; 3) підвищення рівня довіри населення до Національної поліції за 
рахунок підвищення авторитету її діяльності. 

Згідно із Законом України «Про Національну поліцію», компетенцію 
сил органів Національної поліції можна поділити на три групи: 1) право, що 
сприяє безпосередньому виконанню службових обов'язків; 2) право, що 
сприяє опосередкованому виконанню службових прав; 3) право, що дозволяє 
працівникам Національної поліції реалізовувати конституційне право на 
державну службу [3]. 

До першої групи прав працівника Національної поліції слід віднести 
ознайомлення з документами, що визначають його права та обов'язки 
відповідно до посад в органах Національної поліції, ознайомлення з 
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матеріалами своєї особистої справи та право звернення до суду для 
вирішення суперечок, пов'язаних із державною службою.  

До другої групи прав працівника Національної поліції відносяться: а) 
отримання в установленому порядку інформації і матеріалів, необхідних для 
виконання посадових обов'язків; б) відвідувати в установленому порядку для 
виконання посадових обов'язків підприємств, установ, організацій незалежно 
від форм власності; в) ухвалення рішень і участь в їх підготовці відповідно 
до посадових обов'язків; г) перепідготовка (перекваліфікація) і підвищення 
кваліфікації за рахунок відповідного бюджету; д) внесення пропозицій щодо 
вдосконалення організації роботи органів Національної поліції.  

Третю групу прав працівника Національної поліції складають: а) участь 
за своєю ініціативою в конкурсі на заміщення вакантної посади; б) право на 
просування по службі; в) об'єднання в професійні союзи (асоціації) для 
захисту своїх прав, соціально-економічних і професійних інтересів та інше; г) 
пенсійне забезпечення з врахуванням стажу посадової особи в органах 
Національної поліції; д) право на грошове забезпечення, що складається з 
посадового окладу, окладу за спеціальне звання, надбавки за вислугу років та 
специфічні умови роботи, а також премій за результатами роботи [5]. 

Підсумовуючи все вищевикладене, можна запропонувати вирішення 
актуальних та проблемних питань компетенції органів Національної поліції у 
сфері забезпечення публічної безпеки та порядку, як комплексне рішення 
питання щодо організації заходів та засобів попередження і розкриття 
злочинів та адміністративних правопорушень, а саме організації 
забезпечення публічної безпеки та порядку. У зв'язку з цим, є необхідність 
розширення компетенції працівників саме патрульної поліції у даній сфері. 
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