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гіонах світу, налагодження та розвитку військово-технічного співробітництва 
зі збройними силами інших держав, а також сприяє набуттю українськими 
військовослужбовцями цінного професійного досвіду. Попит на миротвор-
чість ООН росте дуже швидко, а покладені на миротворців завдання стають 
чимдалі багатоплановішими та складнішими.  

Україна завзято підтримує миротворчу діяльність ООН. Миротворча ді-
яльність України в рамках ООН не обходиться тільки військовими аспекта-
ми. Україна широко представлена в підрозділах Цивільних поліцейських сил 
ООН. Якщо Україна в миротворчій діяльності одночасно з ООН підіймає ав-
торитет держави на міжнародній арені, то це дає спроможність взяти участь у 
створенні колективної безпеки у світі, зробити свій внесок у підтримання ін-
тернаціонального миру та стабільності. Важливим моментом є те, що беручи 
участь у миротворчій діяльності, Україна має змогу отримати новий військо-
вий досвід, українські миротворці мають можливість набувати досвіду в єв-
ропейських та американських військових. 
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РЕФОРМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У КОНТЕКСТІ  
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ  

 
Важливу роль у забезпеченні сталого економічного, соціального та полі-

тичного розвитку здатна відігравати поліція, яку підтримує громада. Реформа 
органів та підрозділів поліції визнається світовою спільнотою як основопо-
ложний складник регулювання конфліктів. Реформа поліції також може до-
повнювати та посилювати інші заходи у напрямку реформування сфери без-
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пеки, верховенства права та належного врядування. Підхід, орієнтований на 
громаду, стосується і реформування поліції, і відновлення її репутації в очах 
громадськості [1, с. 3].  

Із метою створення нового органу, здатного надавати правоохоронний 
сервіс відповідно до вимог суспільства, керівництвом новоствореної Націо-
нальної поліції було затверджено Концепцію «100 днів якості Національної 
поліції України», за якою ці сто днів розглядалися як перехідний період для 
адаптації всіх підрозділів і працівників НП України до нового стандарту яко-
сті та оцінки результатів своєї роботи. Окрім того, основні проекти, вказані у 
Концепції, мали бути реалізовані протягом трьох місяців з дня початку робо-
ти НП України, тобто до 07.02.2016 року [2].  

Проведений нами системний аналіз чинного законодавства, відомчих 
нормативно-правових актів, фахової періодики, експертних досліджень та 
висновків на рівні громадських інституцій, матеріалів науково-практичних 
конференцій та семінарів, дозволив оцінити стан реформування системи На-
ціональної поліції України, виявити окремі її недоліки, а також запропонува-
ти можливі шляхи їх удосконалення. 

Так, нами виокремлено та надано узагальнену характеристику виріша-
льних проектів, запланованих Концепцією, що мали бути реалізовані, серед 
інших, після глобальної переатестації працівників, а саме: 1) трансформація 
критеріїв оцінки роботи поліцейських – з кількісних на якісні; 2) керівники 
територіальних підрозділів НП – менеджери; 3) проект «Лицарі честі». У на-
шому дослідженні запропоновано можливі шляхи удосконалення означених 
проектів.  

За результатами проведеної атестації 14 % (68135 підлягало атестації) 
працівників міліції не пройшли атестацію, із них: 7,7 % (5256) звільнено, 6,3 
% (4766) – понижено в посаді); 26 % керівників вищої ланки звільнено. Вод-
ночас, за результатами планової роботи органів НП України щодо очищення 
кадрів, протягом 2014 р. звільнено 24220 осіб; 2015 – 15070, 2016 – 14580, а 
всього за 3 роки – 53870, більшість із яких за нереабілітуючими підставами. 
Як наслідок – вагомий некомплект у підрозділах НП України, особливо – 
кримінальної поліції та превентивної діяльності. Окреслене зумовлює потре-
бу оновлення та підготовки кадрів за вказаними спеціальностями (криміна-
льна поліція, превентивна діяльність) у навчальних закладах зі специфічними 
умовами навчання.  

1. Трансформація критеріїв оцінки роботи поліцейських. Згідно з ч. 3 
ст. 11 Закону України «Про Національну поліцію», рівень довіри населення 
до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і під-
розділів поліції. У ч. 4 цієї статті визначено, що оцінка рівня довіри населення 
до поліції проводиться незалежними соціологічними службами в порядку, ви-
значеному Кабінетом Міністрів України. На сьогодні наказом МВС України 
від 13.11.2015 року № 1462 [3] скасовано наказ МВС України від 02.04.2013 
р. № 334 «Про подальше вдосконалення аналітичного забезпечення діяльнос-
ті підрозділів органів внутрішніх справ», яким було затверджено «Методику 
визначення ефективності та законності службової діяльності підрозділів ОВС 
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України на основі нових показників та індикаторів». Відповідно до листа 
МВС України від 27.07.2016 р. № 1 щодо надання інформації про окремі пи-
тання діяльності МВС України, міжнародним партнером упровадження нової 
системи оцінки діяльності поліції є ICITAP [4, с. 118]. Проте до сьогодні не 
напрацьовано і не прийнято передбачену програмою взаємодії на липень 
2016 року постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Поряд-
ку проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції Украї-
ни» на основі визначених Концепцією критеріїв. Також не визначено механі-
змів реалізації цього проекту (до кінця 2016 року), а саме: не розроблено від-
повідні нормативно-правові акти МВС та НП України, а також анкети внут-
рішнього опитування; не визначено порядок проведення внутрішнього опи-
тування; не розроблено індикаторів визначення ефективності роботи органів 
і підрозділів НП України за пріоритетними напрямками діяльності. 

2. Керівники територіальних підрозділів НП мають стати менеджерами. 
Мета – виведення з-під впливу територіальних органів НП низки ключових 
структур, що має зменшити вплив керівника територіального управління по-
ліції на оперативну діяльність конкретного підрозділу. Це дозволить керівни-
кам цих підрозділів бути ефективнішими менеджерами [2]. Так, окремі під-
розділи кримінальної поліції (ДЗЕ; ДКП; ДПН) та патрульна поліція стали 
вертикально інтегрованими та підпорядкованими безпосередньо Централь-
ному органу управління НП. Однак, постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 30.11.2016 № 981 Департамент протидії наркозлочинності як міжрегіо-
нальний територіальний орган НП ліквідовано. Його функції передано в 
управління із протидії наркозлочинності, які будуть створені у кожному об-
ласному управлінні НП (на кшталт колишнього підрозділу БНОН).  

На практиці проблеми із координацією поліції на місцях стали предме-
том дискусії щодо доцільності вертикального підпорядкування, які значно 
активізувалися після трагічної загибелі працівників поліції 04.12.2016 року в 
с. Княжичі Київської області [5]. Отже, постанова Кабміну від 30.11.2016 
№ 981 не відповідає положенням Концепції, як наслідок – існує тенденція до 
прийняття аналогічних рішень щодо Департаменту захисту економіки, Кібе-
рполіції та патрульної поліції. 

3. Проект «Лицарі честі» – виявлення, оцінка і підготовка нових лідерів і 
професіоналів, здатних посісти керівні посади в територіальних органах НП 
України. Основною діяльністю в межах проекту є проведення серії тематич-
них тренінгів з метою підвищення лідерських якостей учасників, а також їх-
ньої ціннісної і етичної підготовки. Програма навчання стартувала на базі 
Київського університету економіки 01.02.2016 року [6], проте до сьогодні ві-
дсутня актуальна інформація щодо проходження такого навчання керівника-
ми територіальних підрозділів. На наш погляд, можливим та доцільним є за-
провадження програми навчання за цим проектом на базі ВНЗ системи МВС 
України, зокрема за такими напрямками: 1) професійна підготовка за на-
прямками діяльності поліції (слідство, оперативно-розшукова діяльність, 
охорона публічної безпеки та порядку); 2) територіальні органи поліції у си-
стемі державних органів; 3) правові аспекти роботи керівника територіа-
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льного органу НП України; 4) вивчення специфіки роботи поліції з урахуван-
ням демографічних, політичних і культурних особливостей регіонів; 
5) Етичний кодекс працівників поліції і керівників НП України. 

Окрім цього, потребує розробки законопроект, в якому має бути визна-
чено структуру органів поліції, їх повноваження та порядок взаємодії. Про-
понуємо до вказаного законопроекту включити статті такого змісту: 

1. «Стаття __. Загальна система поліції. 1. Систему поліції складають: 
1) центральний орган управління поліцією; 2) територіальні органи поліції; 
3) міжрегіональні територіальні органи поліції. 2. До складу апарату центра-
льного органу управління поліції входять організаційно поєднані структурні 
підрозділи, що забезпечують діяльність керівника поліції, а також виконання 
покладених на поліцію завдань. 3. У складі поліції функціонують: 
1) кримінальна поліція; 2) спеціальна поліція; 3) поліція особливого призна-
чення; 4) патрульна поліція. 4. У системі поліції мають утворюватися науко-
во-дослідні установи та установи забезпечення». 

2. «Стаття __. Структура кримінальної поліції. До складу кримінальної 
поліції входять структурні підрозділи апарату поліції (Департамент карного 
розшуку; Департамент кримінальної розвідки; Департамент боротьби зі зло-
чинами, пов’язаними з торгівлею людьми; Департамент оперативної служби; 
Департамент оперативно-технічних заходів; Департамент виявлення небез-
печних матеріалів та екологічних злочинів), територіальних органів поліції в 
Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях та місті Києві, їх 
відокремлених підрозділів (управлінь, відділів, відділень), міжрегіональних 
територіальних органів поліції (Департамент протидії наркозлочинності; Де-
партамент внутрішньої безпеки; Департамент кіберполіції; Департамент за-
хисту економіки)». 

Оскільки одним із важливих напрямів підвищення ефективності протидії 
злочинності є реформування блоку кримінальної поліції та слідства, постає 
необхідність у створенні служби детективів. Об’єднання функцій оператив-
них та слідчих підрозділів зменшить навантаження на слідчих, підвищить 
якість досудового розслідування [7, с. 49]. Створення служби детективів від-
повідатиме стандартам Європейського Союзу та сприятиме прискоренню 
впровадження європейських стандартів роботи правоохоронних органів. Са-
ме тому можливим є виключення зі складу поліції у Законі «Про Національ-
ну поліцію» органу досудового розслідування.  

Відповідно, пропонуємо окреслити поняття «кримінальна поліція – це 
визначена актами Національної поліції України система організаційно та фу-
нкціонально поєднаних структурних підрозділів апарату поліції, територіа-
льних органів поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, 
областях та місті Києві, їх відокремлених підрозділів (управлінь, відділів, 
відділень), міжрегіональних територіальних органів поліції (Департаменту 
захисту економіки, Департаменту кіберполіції, Департаменту протидії нарко-
злочинності, Департаменту внутрішньої безпеки) (далі – підрозділи криміна-
льної поліції), які відповідно до компетенції виконують завдання з виявлен-
ня, попередження, припинення та розслідування злочинів, визначені КПК 
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України, Законами України «Про Національну поліцію», «Про оперативно-
розшукову діяльність», іншими актами законодавства України». 

Поряд із цим 08.04.2017 року Указом Президента України № 103/2017 
затверджено річну національну програму під егідою Комісії Україна-НАТО 
на 2017 рік. Відповідно до п. 2.1.4. вказаної програми, одним з основних на-
прямів реформування системи силових структур в Україні є створення Наці-
ональної поліції України, <…> діяльність якої буде базуватися на принципах 
верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкрито-
сті і прозорості, політичної нейтральності, безперервності, а також взаємодії 
з населенням на засадах партнерства [8]. 

У контексті проведеного нами дослідження особливої актуальності на-
бувають окремі середньострокові цілі (ефективна координація діяльності та 
злагоджена взаємодія органів та підрозділів НП України; оптимізація струк-
тури і функціональної побудови НП України; налагодження ефективної спів-
праці НП України з населенням та місцевими громадами, а також підвищен-
ня ролі інститутів громадянського суспільства у сфері забезпечення прав і 
свобод людини та громадянина; упровадження практики здобуття освіти, пі-
двищення кваліфікації та стажування поліцейських у відповідних закладах, 
органах, установах держав – членів НАТО) та пріоритетні завдання на по-
точний рік (реформування відділу дільничних офіцерів Національної поліції 
України; реформування підрозділів НП, зокрема шляхом створення служби 
детективів).  

Отже, ефективними шляхами удосконалення окреслених проектів Кон-
цепції є такі: 1) підготовка кадрів за спеціальністю «кримінальна поліція» у 
навчальних закладах зі специфічними умовами навчання; 2) затвердження 
Порядку проведення оцінки рівня довіри населення до НП України на основі 
визначених Концепцією критеріїв, визначення механізмів реалізації цього 
проекту: розробка відповідних нормативно-правових актів МВС та НП Укра-
їни, анкети внутрішнього опитування; визначення порядку проведення внут-
рішнього опитування; розробка індикаторів визначення ефективності роботи 
органів і підрозділів НП України за пріоритетними напрямками діяльності; 
3) запровадження програми навчання за проектом «Лицарі честі» на базі ВНЗ 
МВС України за окресленими напрямками; 4) розробка законопроекту із ви-
значеною структурою органів поліції, їх повноважень та порядку взаємодії; 
5) створення служби детективів за стандартами ЄС, що сприятиме приско-
ренню впровадження європейських стандартів у роботі поліції, а також дося-
гненню сумісності органів сектора безпеки і оборони з відповідними органа-
ми держав – членів НАТО. 
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ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ З НАТО НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ  
У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА 

 
За сучасних умов становлення України, розширення співробітництва з 

НАТО, зокрема і на регіональному рівні, у сфері забезпечення прав людини 
та громадянина є вагомим чинником підвищення рівня національної безпеки 
та збереження територіальної цілісності України. Відносини Україна – НАТО 
були започатковані ще у 1991 році, коли Україна, щойно здобувши незалеж-
ність, приєдналася до Ради Євроатлантичного партнерства, але сьогодні, на 
фоні військової агресії з боку Росії, тимчасової окупації Криму та «гібрид-
ної» війни на Донбасі, інтенсивний політичний діалог між Україною та Аль-
янсом стає передумовою для створення нових оперативних форм взаємодії з 
цією організацією. 

Територіальний устрій України за Конституцією передбачає наявність 
24 областей, однак в силу географічного фактора, деякі з них, межуючи із зо-
ною конфлікту, потребують посиленої уваги з боку політичного керівництва 
та підтримки міжнародних дружніх спільнот, серед яких особливо слід від-
значити НАТО, зважаючи на потужний високотехнологічний військовий по-
тенціал цього об’єднання. До таких «критичних» областей належить і Дніп-
ропетровська область, що змушує місцеві органи державної влади та освітян-
ські установи нашої області активізувати співробітництво з НАТО. Вважає-


