
Актуальні питання забезпечення публічного порядку та безпеки в сучасних умовах …

185

Після закінчення заходу починається заключний етап , під час якого по-
ліцейські організовують вихід і проведення людей, розсадження їх по гро-
мадському транспорту та відправлення по домівках. На цій стадії дуже важ-
ливо відразу виявити недоброзичливо налаштованих, роздратованих або ін-
ших емоційно збуджених та небезпечних для суспільства громадян і здійсни-
ти особливий контроль за їх діями і напрямком руху. Переконавшись у вико-
нанні вище зазначених умов, а також розході основного скупчення учасників 
та глядачів масового заходу поліція вважає даний захід завершеним і направ-
ляється у раніше визначенні місця для проведення підсумків виконаної робо-
ти та оцінки їх діяльності.

Отже, досліджуючи питання вимог до працівників поліції щодо забезпе-
чення публічного порядку під час проведення масових заходів можливо вио-
кремити наступні принципи їх діяльності: професіоналізм, високий рівень 
швидкого реагування, охорона конституційних прав і свобод людини і гро-
мадянина, взаємодія з населенням та законність. Забезпечення публічного 
порядку й безпеки під час проведення масових заходів, а також швидка деес-
калація конфлікту у разі його настання в багатьох аспектах залежить від го-
товності поліцейських до швидких професійних дій у складних та надзви-
чайних умовах їх роботи. У зв’язку із зазначеним вище, питання боєздатнос-
ті, належного спорядження, готовності та справності спеціальних засобів і 
тактичної підготовки працівника Національної поліції стає дуже актуальним і 
вимагає замислення над ним й над можливими негативними наслідками у ра-
зі неналежного та халатного відношення до даного питання.
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Реформування держави – переймання досвіду попередників  та ознайом-
лення із світовими стандартами. Поліцейська діяльність у сучасній демокра-
тичній державі окреслюється двома моделями її організації: «континенталь-
но-європейською» і «англосаксонською (британською)» [3, c.201]. Спільна 
риса для цих країн континентальної правової сім’ї це є  залежність поліції у 
своїй діяльності від спеціального вищого галузевого органу виконавчої влади 
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- Міністерства внутрішніх справ 
Актуальність обраної теми полягає у дослідженні діяльності органів На-

ціональної поліції з безпосереднім порівнянням здобутків та стандартів євро-
пейських країн, а також здійснення аналізу рівня довіри населення суспільст-
ва до такого. Щодо рівня дослідженої цього питання вартує відзначити на-
ступні прізвища: Ярмолюк А. А., Добровінський А.В., Ярмиш О. Н.,                  
Біленчук П. Д.,  Холод Ю. А., Курко М. Н. та ін. Також вивченню цьому пи-
танню достатню увагу приділяють громадські організації та прес-центри Мі-
ністерств, через організацію опитувань населення  та соціологічні дослі-
дження та ін.

Так на думку, Добровінського А.В. - цінність запозичення європейського 
досвіду у вітчизняну площину правового регулювання діяльності поліції 
обумовлена необхідністю покращення рівня забезпечення прав людини пра-
воохоронними органами; уніфікації принципів організації та виконання ос-
новних завдань органами Національної поліції; розширення рівнів співпраці 
Національної поліції із аналогічними зарубіжними органами з метою проти-
дії транснаціональній злочинності[1, c. 102].

Перш за все, реорганізація державних органів, зокрема поліції, а також 
визначення його основного завдання – надання поліцейських послуг, має на 
меті поліпшення реагування на всі звернення громадян, покращання вико-
нання публічно-сервісної функції поліції шляхом надання якісних послуг на-
селенню,  здійснюється з урахуванням міжнародних законодавчих стандар-
тів, таких як: Резолюція № 690 (1979) Парламентської асамблеї Ради Європи 
«Декларація про поліцію», що прийнята 08.05.1979, Рекомендація Rec (2001) 
10 Комітету Міністрів державам-учасницям Ради Європи «Про Європейський 
кодекс поліцейської етики» від 19.09.2001; документи ООН – Резолюція 
34/169 Генеральної Асамблеї ООН «Кодекс поведінки посадових осіб з підт-
римання правопорядку» від 17.12.1979 р.; Основні принципи застосування 
сили та вогнепальної зброї посадовими особами з підтримання правопорядку, 
прийняті восьмим Конгресом ООН 07.09.1990 р.

Як зазначає Попова Л.М., спираючись на досвід американського поліце-
їста Д. Бейлі, основними вимогами суспільства до поліцейських є:

5) ефективне реагування поліції на заяви окремих громадян, підтри-
мання з ними постійного зв’язку та інформування про хід розгляду їх справ; 

6) здійснення постійного моніторингу ситуації щодо потреб вразливих 
груп населення, які потребують підвищеної уваги та додаткового захисту 
своїх прав з боку поліції, розроблення відповідних програм або планів захо-
дів щодо надання їм додаткової допомоги, відслідковування їх ефективності;

7) захист прав людини, особливо ті, які є необхідними для вільної полі-
тичної діяльності у демократичному суспільстві;

8) прозорість та відкритість для форм зовнішнього контролю, в тому 
числі громадського контролю[3, c. 202].

Функціонування Національної поліції вже триває 5-й рік, і оцінка рівня 
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довіри населення до поліції - зміст одного з принципів діяльності поліції (ч. 
4,  ст. 11 ЗУ «Про Національну поліцію»)[5], допоможе найкраще пересвід-
читися у недоліках роботи, таким інструментом перевірки є соціологічні дос-
лідження. Так, за інформацією Національного звітом 2018 року Харківського 
інституту соціальних досліджень, було здійснено оцінку діяльності Націона-
льної поліції України за допомогою опитування громадської думки так,  17,8 
% респондентів не змогли відповісти, 52, 7 % - оцінили діяльність поліції не-
ефективною, та лише 29,5 % опитуваних відмітили її ефективність[4, c. 20].  
Хоча в свою чергу, соціологи Центру Разумкова зафіксували високий рівень 
довіри громадян до органів системи МВС, станом на  лютий 2019 року: Наці-
ональній поліції довіряють 37,8% опитаних. Рівень довіри збільшився на 
4,9% у порівняні з 2018 роком.

Отже, підвищення рівня професіоналізму діяльності поліції – першоче-
ргове завдання, як законодавця у формуванні та впровадженні законодавчих 
новел, так і правоохоронців, у чіткому їх практичному відтворенні, що гаран-
тує успіх реформування поліції України відповідно до європейських та між-
народних стандартів. 
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