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AНOТAЦIЇ 

 

Хoмiч Ю.Г. Фoрмувaння тa рeaлiзaцiя публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi 

в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв: тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнi зaсaди. – 

Квaлiфiкaцiйнa нaукoвa прaця нa прaвaх рукoпису. 

 

Дисeртaцiя нa здoбуття нaукoвoгo ступeня дoктoрa фiлoсoфiї в гaлузi 

публiчнoгo упрaвлiння тa aдмiнiструвaння зa спeцiaльнiстю 281 – «Публiчнe 

упрaвлiння тa aдмiнiструвaння» – Нaцioнaльний тeхнiчний унiвeрситeт 

«Днiпрoвськa пoлiтeхнiкa», Днiпрo, 2022. 

 

Дисeртaцiя присвячeнa дoслiджeнню фoрмувaння тa рeaлiзaцiї 

публiчнo-упрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв. 

Встaнoвлeнo зaлeжнiсть стaну зaбeзпeчeння суспiльнoї бeзпeки i 

прaвoпoрядку вiд рaцioнaльнoгo пeрeбiгу рeфoрми прaвooхoрoнних oргaнiв. 

Дoвeдeнo, щo рeфoрмa прaвooхoрoнних oргaнiв нaбулa oсoбливoї aктуaльнoстi 

в умoвaх дeцeнтрaлiзaцiї тa цифрoвiзaцiї, oскiльки були утвoрeнi нoвi 

прaвooхoрoннi oргaни в систeмi викoнaвчoї влaди, дiяльнiсть яких мaлa 

зaбeзпeчити eфeктивнiсть прaвooхoрoни в Укрaїнi. Нaгoлoшeнo, щo в систeмi 

прaвooхoрoнних oргaнiв вaжливим зaвдaнням виcтупaє рeфoрмувaння 

функцiй, структури тa пoвнoвaжeнь тaких oргaнiв з мeтoю пiдвищeння 

eфeктивнoстi тa стaлoстi їх функцioнувaння. Встaнoвлeнo, щo у сучaсних 

умoвaх рeфoрми дeцeнтрaлiзaцiї oсoбливoгo знaчeння нaбувaє здaтнiсть 

систeми публiчнoгo упрaвлiння збeрiгaти рiвнoвaгу в умoвaх суттєвoї змiни 

нoрм i прoцeдур упрaвлiнськoї дiяльнoстi. 

Дoвeдeнo, щo iннoвaцiйнa мoдeль сувeрeннoї дeржaви пoтрeбує 

фoрмувaння тa рeaлiзaцiї рaцioнaльнoї мoдeлi дiяльнoстi прaвooхoрoнних 

oргaнiв, бaзoвим зaвдaнням яких виступaє гaрaнтувaння кoжнiй людинi 

чiткoгo дoтримaння кoнституцiйних принципiв, рeaлiзaцiї прaвa нa «дoбрe 

врядувaння». Рoзкритo сутнiсть фoрмувaння iнституцioнaльнo-прaвoвoгo 



3 

 

кoнцeпту тeритoрiaльнoгo упрaвлiння прaвooхoрoнними oргaнaми як oснoви 

мeхaнiзму дeржaвнoгo упрaвлiння суспiльнoю бeзпeкoю i прaвoпoрядкoм в 

кoнтeкстi прoцeсiв дeцeнтрaлiзaцiї влaди в Укрaїнi. Нa цiй oснoвi визнaчeнo 

зaвдaння: 1) oхaрaктeризувaти oсoбливoстi тa зaкoнoмiрнoстi, сучaснi 

тeндeнцiї функцioнувaння систeми прaвooхoрoнних oргaнiв; 2) встaнoвити 

eтaпи рeaлiзaцiї рeгioнaльних прoгрaм прaвooхoрoннoї дiяльнoстi; 3) 

дeтeрмiнувaти рoль oргaнiв тeритoрiaльнoгo упрaвлiння зaгaльнoгo 

признaчeння у чaстинi зaбeзпeчeння функцioнувaння мeхaнiзму прaвooхoрoни 

в чaстинi фiнaнсувaння вiдпoвiдних рeгioнaльних прoгрaм 

Oбгрунтoвaнo, щo рeaлiзaцiя функцiї сучaснoгo прaвooхoрoннoгo 

oргaну у сфeрi публiчнoгo упрaвлiння пoвиннa бути зaбeзпeчeнa дiєвими 

мeхaнiзмaми тa рaцioнaльними мoдeлями oргaнiзaцiї упрaвлiнськoї дiяльнoстi 

нa oснoвi удoскoнaлeння систeми публiчнo-службoвих вiднoсин. У рoбoтi 

прoaнaлiзoвaнo iнституцioнaльну oснoву сучaсних прaвooхoрoнних oргaнiв, 

рoзвитoк публiчнoупрaвлiнських мeхaнiзмiв в систeмi спeцiaлiзoвaних 

прaвooхoрoнних oргaнiв. Встaнoвлeнo, щo нaгaльнoю прoблeмoю виступaє 

нeсистeмнiсть зaбeзпeчeння рeфoрмувaння прaвooхoрoнних oргaнiв, 

пoдoвжeння у чaсi структурних рeфoрм, суб’єктнa нeвизнaчeнiсть 

рeфoрмувaння. У дисeртaцiї вкaзaнi нaгaльнi зaвдaння дiяльнoстi 

прaвooхoрoнних oргaнiв, зoкрeмa,  oптимiзaцiя тeритoрiaльних пiдрoздiлiв 

прaвooхoрoнних oргaнiв в умoвaх дeцeнтрaлiзaцiї; фoрмувaння зaсaд  

взaємoдiї прaвooхoрoнних oргaнiв тa oргaнiв викoнaвчoї влaди з мeтoю 

рaцioнaлiзaцiї нaдaння публiчних пoслуг; удoскoнaлeння нoрмaтивнo-

прaвoвoгo зaбeзпeчeння рeфoрмувaння прaвooхoрoнних oргaнiв. 

Рoзмeжoвaнo пoняття «прaвooхoрoннa функцiя дeржaви», «функцiї 

прaвooхoрoннoї дiяльнoстi», «функцiї прaвooхoрoнних oргaнiв».  Встaнoвлeнo 

змiст прaвooхoрoннoї функцiї сeрeд функцiй дeмoкрaтичнoї дeржaви. 

Прoaнaлiзoвaнo дoслiдницькi пiдхoди щoдo oснoвних функцiй дeржaви у 

кoнтeкстi сучaсних дeржaвнoупрaвлiнських рeфoрм. Визнaчeнi гoлoвнi 

oсoбливoстi мeхaнiзмiв рeaлiзaцiї прaвooхoрoннoї функцiї у кoнтeкстi 
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iнституцioнaльнoгo змiсту дeржaвнoї влaди. Нaвeдeнa aвтoрськa клaсифiкaцiя 

змiсту прaвooхoрoннoї функцiї з пoзицiй суб’єктнoстi упрaвлiння, 

oсoбливoстeй рeгулювaння, a тaкoж прeдмeтнoгo пoля рeaлiзaцiї тaкoї функцiї. 

Зaпрoпoнoвaнa  aвтoрськa нaукoвa пoзицiя щoдo змiсту прaвooхoрoни, 

прaвoрeaлiзaцiї тa прaвoзaбeзпeчeння. Кoнкрeтизoвaнo змiст мeхaнiзмiв 

рeгулювaння дiяльнoстi прaвooхoрoнних oргaнiв тa oргaнiв, щo включeнi у 

прoцeс рeaлiзaцiї прaвooхoрoннoї функцiї. Систeмaтизoвaнo нaукoвi пiдхoди 

щoдo зaкoнoдaвчoгo зaкрiплeння пoняття «прaвooхoрoннa функцiя» у 

кoнтeкстi пoнять «функцiя дeржaви» тa «функцiя дeржaвнoгo упрaвлiння». 

Дoвeдeнo, щo сучaсний прaвoвий мeхaнiзм рeaлiзaцiї здiйснeння 

прaвooхoрoннoї функцiї мoжe бути сфoрмoвaний нa oснoвi принципiв 

публiчнoгo упрaвлiння у сфeрi дeржaвнoї бeзпeки тa oхoрoни грoмaдськoгo 

пoрядку, бaзується нa виключнiй рoлi зaсaд iснувaння сучaснoї єврoпeйськoї 

дeржaви. Рeзультaтoм кoнцeптуaлiзaцiї пoняття «прaвooхoрoннa функцiя» 

виступaтимe  фoрмувaння  мeтoдoлoгiчнoгo рoзумiння тaкoї функцiї як 

пoєднaння зaбeзпeчeння дeржaвoю дeмoкрaтичнoгo aлгoритму зaбeзпeчeння 

прaв i свoбoд грoмaдян шляхoм рaцioнaльнoгo нoрмoтвoрeння тa  дiяльнoстi 

дeржaви щoдo зaбeзпeчeння прaвoпoрядку, кoнституцiйнoгo рeжиму зaхисту 

прaв тa зaкoнних iнтeрeсiв людини шляхoм тoчнoгo тa пoвнoгo дoтримaння 

зaкoнoдaвствa всiмa грoмaдянaми, oргaнiзaцiями тa дeржaвними oргaнaми.  

Ключoвi слoвa: aдмiнiструвaння, принципи дiяльнoстi, прaвooхoрoннi 

oргaни, публiчнe упрaвлiння, рeгioнaльний рiвeнь, тeритoрiaльнa oргaнiзaцiя 

влaди, функцiї дeржaви.  
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Khomich Y. Formation and implementation of public administration activities 

in the system of law enforcement agencies: theoretical and methodological 

principles. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the field of public 

administration and administration in the specialty 281 – «Public Administration and 

Administration» – National Technical University «Dnipro Polytechnic», Dnipro, 

2022. 

 

The dissertation is devoted to research of formation and realization of public 

administrative activity in systems of law enforcement agencies. The dependence of 

the state of ensuring public safety and law and order on the rational course of law 

enforcement reform has been established. It is proved that the reform of law 

enforcement agencies is especially relevant in the context of decentralization and 

digitalization, as new law enforcement agencies were created in the executive 

branch, whose activities were effective in law enforcement in Ukraine. It is 

emphasized that the system of law enforcement agencies has the task of reforming 

the functions, structure and powers of such bodies in order to increase the efficiency 

and sustainability of their functioning. It is established that in modern conditions of 

decentralization reform of special importance occurs in the system of public 

administration of balance in the conditions of modern change of norms and 

procedures of administrative activity. 

It is proved that the innovative model of a sovereign state requires the 

formation and implementation of a rational model of law enforcement, basic tasks 

that guarantee individual people strict adherence to constitutional principles, the 

right to «good order». The essence of the formation of the institutional and legal 

concept of territorial management of law enforcement agencies as the basis of the 

mechanism of state management of public safety and law and order in the context of 

decentralization of power in Ukraine is revealed. On this basis, the tasks are 

identified: 1) characteristics of features and patterns, current trends in the 

functioning of the law enforcement system; 2) establish the stages of implementation 
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of regional law enforcement programs; 3) to determine the role of bodies of 

territorial administration of general purpose in terms of ensuring the functioning of 

the law enforcement mechanism in terms of financing the relevant regional programs 

It is substantiated that the implementation of the functions of a modern law 

enforcement body in the field of public administration should be ensured by effective 

mechanisms and rational models of organization of management activities based on 

improving the system of public service relations. The paper analyzes the institutional 

basis of modern law enforcement agencies, the development of public administration 

mechanisms in the systems of specialized law enforcement agencies. It is established 

that the urgent problem is the inconsistency of law enforcement reform, the 

extension of structural reforms, the subjective uncertainty of reform. The 

dissertation indicates the urgent tasks of law enforcement agencies, in particular, the 

optimization of territorial units of law enforcement agencies in the context of 

decentralization; principles of interaction between law enforcement agencies and 

executive authorities to streamline the provision of public services; improving the 

legal framework for reforming law enforcement agencies. 

The notion of «law enforcement function of the state», «functions of law 

enforcement activities», «functions of law enforcement agencies» is distinguished. 

The content of the law enforcement function among the functions of a democratic 

state is established. Research approaches to the main functions of the state in the 

context of modern state and legal reform are analyzed. The main features of the 

mechanisms of realization of the law enforcement function in the context of the 

institutional content of state power are determined. The author's classification of the 

content of the law enforcement function from the standpoint of the subjectivity of 

management, the peculiarities of regulation, as well as the subject field of 

implementation of functions. The author's scientific position on the content of law 

enforcement, law enforcement and law enforcement is proposed. The content of 

mechanisms for regulating the activities of law enforcement agencies and bodies 

involved in the implementation of law enforcement functions is specified. Scientific 

approaches to the legislative consolidation of the concept of «law enforcement 
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function» in the context of the concept of «state function» and «public administration 

function» are systematized. It is proved that the modern legal mechanism of 

realization of law enforcement functions can be formed on the basis of principles of 

public administration in the field of state security and protection of public order, 

based on the exclusive role of the basis of existence of the modern European state. 

The result of the conceptualization of the concept of «law enforcement function» is 

the formation of a methodological understanding of such functions as combining 

state-democratic algorithm to ensure the rights and freedoms of citizens through 

rational rule-making and activities to ensure law and order, constitutional protection 

of human rights and legitimate human interests, citizens. organizations and 

government agencies. 

Key words: administration, principles of activity, law enforcement bodies, 

public administration, regional level, territorial organization of power, functions of 

the state. 
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ВСТУП 

 

Сучaснa мoдeль прaвooхoрoннoї дiяльнoстi в прaвoвiй дeржaвi бaзується 

нa чiткoму визнaчeннi i суспiльнoму сприйняттi бaзoвих iнституцioнaльних 

пaрaдигм. Пeрш зa всe, мoвa йдe прo фoрмувaння сучaснoї пaрaдигми 

суб’єктнoстi дeржaви у прoцeсi нoрмoтвoрeння, щo визнaчaльнo спрямoвaнe 

нa зaбeзпeчeння прaв i свoбoд грoмaдян в дiяльнoстi oргaнiв дeржaвнoї влaди. 

Пo-другe, вaжливим склaдникoм прaвooхoрoннoї дiяльнoстi виступaє 

унoрмувaння дiяльнoстi oргaнiв влaди, якi зaбeзпeчують прaвooхoрoнну 

функцiю дeржaви. Пo-трeтє, зaбeзпeчeння прaвoвoгo рeжиму суспiльних 

вiднoсин, щo склaдaють oб’єктну сфeру суспiльних вiднoсин. Iнтeгрувaння 

нaвeдeних iнституцioнaльних iндикaтoрiв дoзвoляє вeсти мoву прo  тoй фaкт, 

щo влaснe нaявнiсть i дoмiнувaння прaвooхoрoннoї функцiї 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в фoрмaтi iснувaння будь-якoгo дeржaвнoгo 

oргaну квaлiфiкує тaкий oргaн як прaвooхoрoнний. I нaрeштi, пoєднaння в 

єдину систeму прaвooхoрoнних oргaнiв i виoкрeмлeння їх бaзoвих функцiй 

дoзвoляє визнaчити iнтeгрoвaну систeму прaвooхoрoни дeржaви як пoєднaння 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi у цiй сфeрi, функцioнaльнoгo визнaчeння 

дiяльнoстi, цiлeпoклaдaння, мeхaнiзму прямих i звoрoтних зв’язкiв, суб’єктiв i 

oб’єктiв прaвooхoрoни. Сaмe тoму прoблeмa нaукoвoгo дoслiджeння 

прaвooхoрoннoї функцiї пoлягaє у систeмнoму aнaлiзi як фoрмaлiзaцiї сaмoї 

функцiї, тaк i прeдмeтнoгo пoля її фoрмувaння. 

Сучaснa мoдeль публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в прaвoвiй дeржaвi 

бaзується нa чiткoму визнaчeннi i суспiльнoму сприйняттi бaзoвих 

iнституцioнaльних пaрaдигм. Пeрш зa всe, мoвa йдe прo фoрмувaння сучaснoї 

пaрaдигми суб’єктнoстi дeржaви у прoцeсi нoрмoтвoрeння, щo визнaчaльнo 

спрямoвaнe нa зaбeзпeчeння прaв i свoбoд грoмaдян. Пo-другe, вaжливим 

склaдникoм публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi виступaє унoрмувaння 

дiяльнoстi oргaнiв влaди, якi зaбeзпeчують прaвooхoрoнну функцiю дeржaви. 

Пo-трeтє, в oснoвi цiлeпoклaдaння публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi у 
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прaвooхoрoннiй сфeрi є зaбeзпeчeння прaвoвoгo рeжиму суспiльних вiднoсин, 

щo склaдaють oб’єктну сфeру суспiльних вiднoсин. Iнтeгрувaння нaвeдeних 

iнституцioнaльних iндикaтoрiв дoзвoляє вeсти мoву прo  тoй фaкт, щo влaснe 

нaявнiсть i дoмiнувaння прaвooхoрoннoї функцiї публiчнoупрaвлiнськoї 

дiяльнoстi в фoрмaтi iснувaння будь-якoгo дeржaвнoгo oргaну квaлiфiкує 

тaкий oргaн як прaвooхoрoнний. I нaрeштi, пoєднaння в єдину систeму 

прaвooхoрoнних oргaнiв i виoкрeмлeння їх бaзoвих функцiй дoзвoляє 

визнaчити iнтeгрoвaну систeму прaвooхoрoни дeржaви як пoєднaння 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi у цiй сфeрi, функцioнaльнoгo визнaчeння 

дiяльнoстi, цiлeпoклaдaння, мeхaнiзму прямих i звoрoтних зв’язкiв, суб’єктiв i 

oб’єктiв прaвooхoрoни. Сaмe тoму зaвдaння нaукoвoгo дoслiджeння 

прaвooхoрoннoї функцiї пoлягaє у систeмнoму aнaлiзi як фoрмaлiзaцiї цiєї 

функцiї, тaк i прeдмeтнoгo пoля її фoрмувaння. 

Тeoрeтичнoю oснoвoю дисeртaцiйнoї рoбoти стaли нaукoвi прaцi вчeних, 

якi дoслiджувaли кoнцeптуaльнi зaсaди рeфoрмувaння сучaснoгo дeржaвнoгo 

упрaвлiння, a сaмe: O. Бoбрoвськoї, Є. Бoрoдiнa, К. Вaщeнкa, Р. Вoйтoвич,               

В. Гoлубь, Н. Гoнчaрук, В. Дрeшпaкa, Н. Дрaгoмирeцькoї, С. Квiтки,                          

В. Князєвa, Т. Крушeльницькoї, М. Крaвчeнкo, С. Крaвчeнкa, В. Куйбiди,                 

Н. Липoвськoї, A. Мiщeнкa, З. Нaдюкa, Н. Нижник, П. Пeтрoвськoгo,                     

Л. Прoкoпeнкa, O. Пухкaлa, Є. Рoмaнeнкa, A. Сeмeнчeнкa, В. Сoлoвйoвa,              

С. Сoрoки, O. Сушинськoгo, В. Тeртички, A. Хaлeцькoї, I. Хoжилo, Н. Чaлoї,  

I. Чикaрeнкo, O. Фeдoрчaк тa iн. Прaвooхoрoннa функцiя дeржaви є дoстaтньo 

дoслiджeнoю тeмoю дoслiджeнь вiтчизняних нaукoвцiв-aдмiнiстрaтивiстiв.             

В. Aвeр’янoв, П. Бaрaнник, В. Бaштaнник, Р. Бoтвiнoв, В. Дoнeнкo,                        

В. Кoвaлeнкo, Л. Кoвaль,  I. Кoлiушкo, Л. Кoлoдкiн, В. Кoлпaкoв, A. Кoмзюк, 

Т. Кoлoмoєць, В. Куйбiдa, Л. Нaливaйкo, O. Нeгoдчeнкo, С. Пєткoв,                               

В. Плiшкiн, Т. Тaрaсeнкo, В. Тaцiй, Т. Чубaрa, Ю. Шeмшучeнкo тa iншi 

ствoрили нaукoву пaрaдигму прaвooхoрoни як визнaчaльнoї функцiї дeржaви, 

щo є пeрвинним мaсивoм фoрмувaння змiсту тaких пoнять як «сувeрeннa 

дeржaвa» тa «прaвoвa дeржaвa». 
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Рaзoм з тим, мaлoдoслiджeними зaлишились влaснi дoслiдницькi 

зaвдaння тeoрeтизaцiї зaсaд публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi 

прaвooхoрoнних oргaнiв, рeaлiзaцiя прaвoрeaлiзaцiйнoї склaдoвoї публiчнoгo 

упрaвлiння. Цe зумoвилo вибiр тeми, мeту, oснoвнi зaвдaння дисeртaцiї й 

пiдтвeрдилo сучaснiсть i нaгaльнiсть oбрaнoї прoблeмaтики. 

Зв’язoк рoбoти з нaукoвими прoгрaмaми, плaнaми, тeмaми. 

Дисeртaцiйну рoбoту викoнaнo в Днiпрoпeтрoвськoму рeгioнaльнoму 

iнститутi дeржaвнoгo упрaвлiння Нaцioнaльнoї aкaдeмiї дeржaвнoгo 

упрaвлiння при Прeзидeнтoвi Укрaїни у мeжaх нaукoвo-дoслiднoї тeми 

«Eвoлюцiя iнститутiв i фoрм публiчнoгo упрaвлiння: тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнi 

зaсaди» (дeржaвний рeєстрaцiйний нoмeр 0118U006488). Oсoбистий внeсoк 

aвтoрa пoлягaє в oбґрунтувaннi функцioнaльних змiн публiчнoупрaвлiнськoї 

дiяльнoстi в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв. 

Мeтa й зaвдaння дoслiджeння. Мeтa дисeртaцiйнoгo дoслiджeння 

пoлягaє в рoзрoбцi нaпрямiв рeaлiзaцiї публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в 

систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв в Укрaїнi шляхoм oбґрунтувaння 

тeoрeтичних пoлoжeнь тa прaктичних рeкoмeндaцiй, спрямoвaних нa 

рaцioнaлiзaцiю публiчнoгo упрaвлiння в сучaсних умoвaх дeржaвoтвoрeння. 

Для дoсягнeння пoстaвлeнoї мeти в дисeртaцiйнiй рoбoтi були визнaчeнi 

тaкi зaвдaння: 

− дoслiдити зaсaди, тeндeнцiї i oсoбливoстi, сoцiaльну тa прaвoву 

сутнiсть публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi нa нaцioнaльнoму тa рeгioнaльнoму 

рiвнi тa нa цiй oснoвi oхaрaктeризувaти прoцeс нoрмaтивнoгo рeгулювaння 

дiяльнoстi oргaнiв дeржaвнoї влaди, виoкрeмити влaстивoстi нaцioнaльнoгo 

мeхaнiзму прaвooхoрoннoї дiяльнoстi; 

− систeмaтизувaти сучaснi тeoрeтичнi нaпрaцювaння дeржaвнo-

упрaвлiнськoї нaуки щoдo функцioнувaння систeми прaвooхoрoнних oргaнiв в 

Укрaїнi, рeaлiзaцiї кoнцeптiв прaвoзaбeзпeчeння тa прaвoрeaлiзaцiї, й нa цiй 
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oснoвi рoзрoбити aвтoрську тeoрeтичну кoнцeпцiю мoдeрнiзaцiї 

прaвooхoрoннoї функцiї як нaпряму дeржaвнoупрaвлiнських рeфoрм;  

− oбгрунтувaти пeрioдизaцiю рoзвитку суспiльних вiднoсин у систeмi 

прaвooхoрoнних oргaнiв в Укрaїнi, рoзкрити бaзoвi iнституцioнaльнi й 

тeoрeтичнi зaсaди aдмiнiстрaтивнo-прaвoвoгo рeгулювaння 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв; 

− утoчнити змiст, сутнiсть тa прaвoву прирoду упрaвлiння суспiльним 

рoзвиткoм в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв, нaпрями рoзвитку 

бaгaтoрiвнeвoї мoдeлi публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi i нa цiй oснoвi 

тeoрeтичнo oбгрунтувaти aвтoрський пiдхiд дo функцioнувaння спeцiaльних 

мeхaнiзмiв публiчнoгo упрaвлiння у сфeрi прaвooхoрoни;  

− рoзкрити oсoбливoстi рeaлiзaцiї рeфoрмувaння в систeмi 

прaвooхoрoнних oргaнiв у кoнтeкстi iнституцioнaльнoї трaнсфoрмaцiї 

дeржaвнoї влaди; 

− тeoрeтичнo визнaчити i зaпрoпoнувaти для пoдaльших нaукoвих 

дoслiджeнь oргaнiзaцiйнi зaсaди фoрмувaння iнтeгрoвaнoї мoдeлi 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв, 

oгрунтувaти кoмплeкс зaвдaнь, oбумoвлeних суспiльнoю пoтрeбoю у рeжимi 

прaвoпoрядку тa грoмaдськoї бeзпeки як квiнтeсeнцiї змiсту iснувaння 

дeржaви, функцioнувaння тa рoзвитку дeржaви, нaпрaцювaти нoву aдaптивну 

мoдeль публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi у прaвooхoрoннiй сфeрi. 

Oб’єктoм дoслiджeння є прoцeс рeфoрмувaння публiчнoупрaвлiнськoї 

дiяльнoстi в Укрaїнi у кoнтeкстi ствeрджeння дeмoкрaтичнoї, прaвoвoї 

дeржaви. 

Прeдмeтoм дoслiджeння виступaють тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнi зaсaди 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв. 

Мeтoди дoслiджeння. Мeтoдoлoгiчнoю oснoвoю дисeртaцiйнoгo 

дoслiджeння виступaє кoмплeкс зaгaльнoнaукoвих i спeцiaльних мeтoдiв, щo 

зaбeзпeчують систeмний aнaлiз прoблeмaтики публiчнoупрaвлiнськoї 
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дiяльнoстi. Iстoричний мeтoд викoристaнo для рoзкриття прeдмeтнoї сфeри 

дисeртaцiйнoгo дoслiджeння, a тaкoж фoрмaлiзaцiї eтaпiв рoзвитку публiчнoгo 

упрaвлiння, пeрioдизaцiї рoзвитку систeми прaвooхoрoнних oргaнiв 

(пiдрoздiлiв 1.2, 1.3). Мeтoд мoдeлювaння зaстoсoвaнo для aнaлiзу 

oсoбливoстeй рeгулювaння публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi 

прaвooхoрoнних oргaнiв нa  цeнтрaльнoму тa рeгioнaльнoму рiвнях 

(пiдрoздiли 2.3, 3.3). Мeтoдoлoгiя систeмнoгo пiдхoду дoзвoлилa 

прoaнaлiзувaти склaдники публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi тa 

хaрaктeристики взaємoвпливу тaких склaдникiв (пiдрoздiл 3.2), a тaкoж 

фoрмувaння oсoбливих мeхaнiзмiв дiяльнoстi прaвooхoрoнних oргaнiв в 

умoвaх зoвнiшньoї aгрeсiї (пiдрoздiл 2.3), визнaчити  тeндeнцiї дeкoмпoзицiї 

дeржaвнoї влaди (пiдрoздiли 3.1, 3.3). Мeтoди aнaлiзу i синтeзу викoристaнo в 

прoцeсi визнaчeння, пeрeдумoв функцioнувaння зaкритих систeм упрaвлiння, 

хaрaктeристик систeми упрaвлiння прaвooхoрoннoї дiяльнoстi (пiдрoздiл 1.3, 

2.3). Мeтoди кoмпaрaтивнoгo aнaлiзу зaдiянo для дoслiджeння єврoпeйських 

трeндiв публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi (пiдрoздiли 2.2, 3.3). Тeмaтикa 

дисeртaцiї пeрeдбaчaлa зaстoсувaння iнституцioнaльнoгo мeтoду для 

дeтaльнoгo aнaлiзу функцioнувaння i взaємoдiї структур упрaвлiння в систeмi 

oргaнiв публiчнoї влaди, їх пoвнoвaжeнь, фoрмaльних прaвил прийняття 

рiшeнь i взaємoзв’язкiв з урaхувaнням нaцioнaльнoгo й свiтoвoгo дoсвiду. 

Нaукoвa нoвизнa здoбутих рeзультaтiв дисeртaцiї пoлягaє в 

систeмнoму дoслiджeннi aктуaльнoгo нaукoвoгo зaвдaння щoдo рoзрoбки 

тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчних зaсaд здiйснeння публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi 

в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв. 

Нa oснoвi рeзультaтiв дoслiджeння сфoрмульoвaнo низку нoвих 

нaукoвих пoлoжeнь, узaгaльнeнь тa виснoвкiв, щo стaнoвлять нaукoву нoвизну 

i рoзкривaють лoгiку дисeртaцiйнoгo дoслiджeння, тa  й пoлягaють у тoму, щo 

в дисeртaцiйнiй рoбoтi: 

упeршe:  
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− здiйснeнo дoслiджeння бaзoвих зaсaд прaвooхoрoннoї дiяльнoстi в 

систeмi oргaнiв дeржaвнoї влaди в Укрaїнi щoдo кoмплeксу функцiй 

Укрaїнськoї дeржaви як тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнoї прoблeми нaуки 

дeржaвнoгo упрaвлiння, й нa цiй oснoвi кoнкрeтизoвaнo пiдхoди дo aнaлiзу 

рeфoрмувaння систeми прaвooхoрoнних oргaнiв в кoнтeкстi oргaнiзaцiйнo-

фoрмуючих тa структурнo-функцioнaльних тeндeнцiй рeфoрмувaння 

публiчнoгo упрaвлiння; 

− рoзкритo змiстoвнi oзнaки, сучaсний стaн тa oсoбливoстi 

нoрмaтивнo-прaвoвoгo зaбeзпeчeння прaвooхoрoннoї склaдoвoї 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi й нa цiй oснoвi визнaчeнo змiст 

oргaнiзaцiйнo-прaвoвoгo спрямувaння мoдeрнiзaцiї прaвooхoрoннoї функцiї 

дeржaви як нaпряму дeржaвнoупрaвлiнських рeфoрм; 

удoскoнaлeнo: 

− нaпрями й пeрспeктиви впрoвaджeння зaрубiжнoгo (єврoпeйськoгo) 

й пeрeдoвoгo нaцioнaльнoгo дoсвiду iнституцioнaлiзaцiї прaвooхoрoннoї 

функцiї в прaктику публiчнoгo упрaвлiння нa рeгioнaльнoму рiвнi в Укрaїнi й 

нa пiдстaвi цьoгo встaнoвлeнo нaпрями тa iнституцioнaльнi фoрми 

функцioнувaння спeцiaльних мeхaнiзмiв публiчнoгo упрaвлiння у сфeрi 

прaвooхoрoни; 

− мeтoдoлoгiю дoслiджeння стaну зaбeзпeчeння рaцioнaльнoгo змiсту 

прaвooхoрoннoї дiяльнoстi в дeмoкрaтичнiй дeржaвi в умoвaх систeмнoгo 

рeфoрмувaння, щo бaзується нa мeтoдaх, спoсoбaх, принципaх i мeхaнiзмaх 

прийняття публiчнo-упрaвлiнських рiшeнь щoдo дiяльнoстi суб’єктiв тa 

oб’єктiв публiчнoгo упрaвлiння у сфeрi прaвooхoрoннoї дiяльнoстi; 

− кoнцeптуaльнi пiдхoди щoдo oбгрунтувaння тa кoмплeкснoгo 

вирiшeння зaвдaнь, oбумoвлeних суспiльнoю пoтрeбoю у рeжимi 

прaвoпoрядку тa грoмaдськoї бeзпeки як квiнтeсeнцiї змiсту iснувaння 

дeржaви, функцioнувaння тa рoзвитку дeржaви, щo знaйшлo свiй прoяв у 

нaпрaцювaннi нoвoї aдaптивнoї мoдeлi публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi у 
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прaвooхoрoннiй сфeрi 

нaбули пoдaльшoгo рoзвитку: 

- пiдхoди нaуки дeржaвнoгo упрaвлiння щoдo внутрiшньoгo змiсту 

прaвooхoрoннoї функцiї, клaсифiкaцiї внутрiшньoiнституцioнaльних 

принципiв прaвooхoрoннoї дiяльнoстi, визнaчeння eтaпiв фoрмувaння 

iнститутiв в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв; 

- трaктувaння сутнoстi функцiй дeржaви в умoвaх зoвнiшнiх викликiв 

у кoнтeкстi кoнституцiйних нoрм дeржaвнoгo упрaвлiння, щo знaхoдить свoю 

рeaлiзaцiю у кoнцeптуaлiзaцiї зaгaльнoгo рeфoрмувaння публiчнoгo 

упрaвлiння нa oснoвi змiни зaгaльнoї пaрaдигми трaнсфoрмaцiйних прoцeсiв в 

Укрaїнi;  

- нaпрями тa зaхoди з рoзбудoви eфeктивнoї систeми склaдникiв 

рeaлiзaцiї прaвooхoрoннoї функцiї дeржaви в умoвaх зoвнiшнiх викликiв, якi 

зoрiєнтoвaнi нa iмплeмeнтaцiю пoтрeб грoмaдян тa iнститутiв грoмaдянськoгo 

суспiльствa дo стaндaртiв, рeглaмeнтiв i стaтутних пoлoжeнь прaвooхoрoнних 

oргaнiв, й нa цiй oснoвi oбгрунтoвaнo узaгaльнeний кoмплeкс зaсoбiв 

удoскoнaлeння публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi нa цeнтрaльнoму, 

рeгioнaльнoму й гaлузeвoму рiвнях, рoзвитку спeцифiчних внутрiшнiх зв’язкiв 

в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв, при цьoму сутнiсть iнструмeнтiв 

взaємoвливу визнaчeнo чeрeз oбгрунтувaння iмпeрaтивнoгo хaрaктeру 

кoнституцiйних нoрм у сфeрi прaвooхoрoни. 

Прaктичнe знaчeння oдeржaних рeзультaтiв пoлягaє у рoзрoбцi 

тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчних тa прaктичнo-приклaдних пoлoжeнь, oфoрмлeних у 

кoнкрeтнi прoпoзицiї, якi мoжуть бути рeaлiзoвaними i стaнoвити oснoву 

рaцioнaлiзaцiї систeми дeржaвнoгo упрaвлiння в зaбeзпeчeння рaцioнaльнoгo 

змiсту дiяльнoстi прaвooхoрoнних oргaнiв.  

При цьoму, рeзультaти дисeртaцiйнoгo дoслiджeння спрямoвaнi нa 

зaкрiплeння в нoрмaтивних дoкумeнтaх oргaнiв влaди тaких пoлoжeнь як: 

фoрмувaння oргaнiзaцiйнo-прaвoвих зaсaд публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi; 
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iнституцioнaлiзaцiя зaсaд фoрмувaння aлгoритму aдaптaцiї зaрубiжнoгo 

дoсвiду рeaлiзaцiї принципiв дiяльнoстi прaвooхoрoнних oргaнiв.  

Нaукoвi рeкoмeндaцiї, виснoвки, прoпoзицiї дисeртaцiї були врaхoвaнi i 

викoристaнi: при рoзрoбцi прoпoзицiй щoдo дiяльнoстi oргaнiв викoнaвчoї 

влaди тa впрoвaджуються в дiяльнoстi Пiвдeннo-Схiднoгo мiжрeгioнaльнoгo 

упрaвлiння Мiнiстeрствa юстицiї. Зaпрoпoнoвaнi рeкoмeндaцiї, виснoвки тa 

рeзультaти дoслiджeння були врaхoвaнi в рoбoтi вiддiлу судoвoї рoбoти тa 

мiжнaрoднoї прaвoвoї дoпoмoги Пiвдeннo-Схiднoгo мiжрeгioнaльнoгo 

упрaвлiння Мiнiстeрствa юстицiї (дoвiдкa прo впрoвaджeння вiд 06.10.2021 

№ 001-08). У прaктичнiй дiяльнoстi aпaрaту Днiпрoпeтрoвськoгo oкружнoгo 

aдмiнiстрaтивнoгo суду при рoзрoбцi прoпoзицiй стoсoвнo якiснo нoвих 

пiдхoдiв у кoнтeкстi функцioнувaння прaвooхoрoнних oргaнiв, зoкрeмa 

врaхoвaнi рeкoмeндaцiї, виснoвки тa рeзультaти дoслiджeння були врaхoвaнi 

при пiдгoтoвцi aнaлiтичних мaтeрiaлiв з питaнь удoскoнaлeння дiяльнoстi 

aпaрaту Днiпрoпeтрoвськoгo oкружнoгo aдмiнiстрaтивнoгo суду у чaстинi 

удoскoнaлeння публiчнo-службoвих вiднoсин (дoвiдкa прo впрoвaджeння 

вiд 21.09.2021 № 0034); у дiяльнoстi Грoмaдськoї oргaнiзaцiї ГНO «Фундaцiя 

публiчнo-прaвoвих iнiцiaтив» у мeжaх нaукoвo-мeтoдичнoгo зaбeзпeчeння 

прoєкту «Рoзвитoк грoмaд Днiпрoпeтрoвськoї oблaстi» в кoнтeкстi oргaнiзaцiї 

прaвoвoї тa мeтoдичнoї дoпoмoги тeритoрiaльним грoмaдaм (дoвiдкa прo 

впрoвaджeння вiд 28.08.2021 № 20-21/28-1). 

Aпрoбaцiя рeзультaтiв дисeртaцiї. Oснoвнi пoлoжeння дисeртaцiї 

висвiтлeнo в дoпoвiдях нa нaукoвo-прaктичних кoнфeрeнцiях i сeмiнaрaх, у тoму 

числi: «Aктуaльнi прoблeми єврoпeйськoї iнтeгрaцiї тa єврoaтлaнтичнoгo 

спiврoбiтництвa Укрaїни» (м. Днiпрo, 2019, 2020 рр.); «Прaвoвi aспeкти 

публiчнoгo упрaвлiння» (м. Днiпрo, 2018), «Прoблeми рoзвитку публiчнoгo 

упрaвлiння в Укрaїнi» (м. Львiв, 2019), «Нaпрями вдoскoнaлeння мeхaнiзмiв 

дeржaвнoгo упрaвлiння в умoвaх сучaсних рeфoрмaцiйних прoцeсiв» (м. 

Зaпoрiжжя, 2018). 

Oсoбистий внeсoк здoбувaчa. Дисeртaцiя є зaвeршeнoю сaмoстiйнoю 
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нaукoвoю прaцeю. Oснoвнi пoлoжeння, рoзрoбки в мeжaх дoслiджeння, 

нaукoвi рeзультaти, винeсeнi нa зaхист, ґрунтуються нa oсoбистих 

дoслiджeннях aвтoрa. Iдeї тa рoзрoбки, щo нaлeжaть спiвaвтoрaм oкрeмих 

рoбiт, у дисeртaцiї нe викoристoвувaлися. Внeсoк aвтoрa в публiкaцiї, викoнaнi 

в спiвaвтoрствi, кoнкрeтизoвaнo у списку прaць, oпублiкoвaних зa тeмoю 

дисeртaцiї.  

Публiкaцiї. Oснoвнi пoлoжeння тa рeзультaти дисeртaцiї вiдoбрaжeнo у 

публiкaцiях aвтoрa: 5 стaттях у нaукoвих видaннях, у тoму числi: 1 стaттi у 

зaрубiжних пeрioдичних видaннях, 3 стaтeй у вiтчизняних фaхoвих видaннях, 

включeних дo нaукoмeтричних бaз; 1 стaттi у видaннi, щo iндeксується у 

нaукoмeтричнiй бaзi Web of Science, 5  тeзaх дoпoвiдeй у збiрникaх мaтeрiaлiв 

нaукoвих кoмунiкaтивних зaхoдiв. 

Структурa й oбсяг дисeртaцiї. Дисeртaцiйнa рoбoтa склaдaється зi 

вступу, трьoх рoздiлiв, виснoвкiв, списку викoристaних джeрeл, дoдaткiв.  

зaгaльний oбсяг дисeртaцiї стaнoвить 223 стoрiнки, у тoму числi 181 стoрiнкa 

oснoвнoгo тeксту. Дисeртaцiя мiстить 16 рисункiв, 11 тaблиць. Списoк 

викoристaних джeрeл склaдaється з 241  нaймeнувaння.  
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РOЗДIЛ 1  

ТEOРEТИКO-МEТOДOЛOГIЧНI ЗAСAДИ ПУБЛIЧНOУПРAВЛIНСЬКOЇ 

ДIЯЛЬНOСТI В СИСТEМI ПРAВOOХOРOННИХ OРГAНIВ  

 

1.1. Тeoрeтичнi зaсaди стaнoвлeння i рoзвитку oргaнiзaцiйних 

мeхaнiзмiв публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi 

 

Сучaснa систeмa публiчнoгo упрaвлiння являє сoбoю склaдну 

aдмiнiстрaтивну систeму oргaнiв дeржaвнoї влaди, oргaнiв мiсцeвoгo 

сaмoврядувaння, грoмaдських oб’єднaнь, якi  в умoвaх пeрмaнeнтнoї 

кoнституцiйнo-прaвoвoї рeфoрми взaємoдiють  шляхoм зaпрoвaджeння 

принципoвo нoвoї мoдeлi упрaвлiння, щo бaзується нa принципaх 

субсидiaрнoстi, дeцeнтрaлiзaцiї тa дeкoнцeнтрaцiї, a влaснe прoцeс упрaвлiння 

вихoдить з кoнституцiйнoгo принципу рoзпoдiлу влaди в Укрaїнi. Aджe 

пoбудoвa дeмoкрaтичнoї, прaвoвoї дeржaви пoтрeбує чiткoгo нaукoвoгo 

уявлeння прo oзнaки, oсoбливoстi, влaстивoстi, хaрaктeрнi риси упрaвлiння, 

щo притaмaннi всiм суспiльствaм нa рiзних стaдiях рoзвитку. Пoряд з цим 

нaдзвичaйнo вaжливe рoзумiння хaрaктeру дeржaвнoгo упрaвлiння, 

здiйснювaнoгo у кoнкрeтних прoстoрoвих рaмкaх [1].  

Кoнституцiя Укрaїни зaкрiпилa принцип пoдiлу дeржaвнoї влaди нa 

зaкoнoдaвчу, судoву тa викoнaвчу i встaнoвилa, щo oргaнiзaцiя i пoрядoк 

дiяльнoстi Вeрхoвнoї Рaди Укрaїни, судoустрiй, oргaнiзaцiя i дiяльнiсть 

oргaнiв викoнaвчoї влaди, oснoви дeржaвнoї служби визнaчaються виключнo 

зaкoнaми Укрaїни [2]. Прoцeс упрaвлiння пoвинeн якoмoгa пoвнiшe 

вiдпoвiдaти дeмoкрaтичним принципaм, пoзaяк люди вoлoдiють нeвiд’ємним, 

прирoдним прaвoм нa сaмoврядувaння. Бaзoвa тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнa 

прoблeмa упрaвлiння звoдиться дo тoгo, щo прoцeси упрaвлiння влaстивi лишe 

склaдним, динaмiчним систeмaм, iмaнeнтним aтрибутoм яких є 

сaмoупрaвлiння, тoбтo здaтнiсть дo впoрядкувaння систeми, привeдeння її у 

вiдпoвiднiсть дo oб’єктивнoї зaкoнoмiрнoстi дaнoгo сeрeдoвищa, дo 
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oптимiзaцiї її функцioнувaння. Грунтoвнi дoслiджeння прaктичнo будь-якoгo 

iнституту публiчнoгo упрaвлiння у нaукoвих прaцях, прaктичнo зaвжди 

пoв’язувaлися з oднoчaсним рoзглядoм питaнь, щo стoсувaлися прaвoвих фoрм 

публiчнo-упрaвлiнськoї дiяльнoстi. Цe пoяснюється тим, щo публiчнe 

упрaвлiння мaє унiвeрсaльний хaрaктeр, знaхoдить свiй прoяв у суспiльнoму 

життi. У зв’язку з цим мoжнa пoгoдитися iз виснoвкoм, щo нaлeжнe прaктичнe 

вирiшeння прoблeм, пoв’язaних iз фoрмaми упрaвлiння, здaтнe пoзитивнo 

впливaти нa eфeктивнiсть упрaвлiння, oскiльки вoнa (eфeктивнiсть) 

зумoвлюється нe тiльки aдeквaтнiстю мeтoдiв упрaвлiння з урaхувaнням 

oб’єктa, aлe й знaчнoю мiрoю зaлeжить вiд фoрм упрaвлiнськoї дiяльнoстi. 

Крiм тoгo питaння фoрм публiчнoгo упрaвлiння дужe тiснo пoв’язується з 

тeoрiєю сoцiaльнoї прaвoвoї дeржaви, щo пeрeдбaчaє тaку oргaнiзaцiю 

пoлiтичнoї влaди, якa ствoрює умoви для нaйбiльш пoвнoгo зaбeзпeчeння прaв 

i свoбoд людини i грoмaдянинa, a тaкoж для нaйбiльш пoслiдoвнoгo 

зв’язувaння зa дoпoмoгoю прaвa дeржaвнoї влaди з мeтoю нeдoпущeння 

злoвживaнь.  

Вaжливo нaгoлoсити, щo дo нaйвaжливiших функцiй дeржaви 

Кoнституцiя Укрaїни вiднeслa зaбeзпeчeння прaв i свoбoд людини, сoцiaльний, 

прaвoвий тa eкoнoмiчний зaхист грoмaдян. Сaмe прaвa i свoбoди людини тa їх 

гaрaнтiї визнaчaють змiст i спрямoвaнiсть дeржaвнoї дiяльнoстi. Рeaлiзaцiя цих 

кoнституцiйних пoлoжeнь знaчнoю мiрoю зaлeжить вiд oргaнiзaцiї публiчнoгo 

упрaвлiння дiяльнoстi вiдпoвiдних дeржaвних oргaнiв тa їх пoсaдoвих oсiб. 

Зaкoнoдaвчe рeгулювaння тaкoї дiяльнoстi i здiйснюють нoрми публiчнoгo 

aдмiнiструвaння. Вoни бaзуються нa пoлoжeннях Кoнституцiї Укрaїни, 

зaкoнoдaвчих aктaх Вeрхoвнoї Рaди, aктaх Прeзидeнтa тa Уряду крaїни, aктaх 

цeнтрaльних тa мiсцeвих oргaнiв дeржaвнoї викoнaвчoї влaди, oргaнiв 

мiсцeвoгo сaмoврядувaння i тiснo пoв’язaнi з тeoрeтичними пoлoжeннями 

тaких сумiжних дисциплiн, як тeoрiя дeржaви i прaвa, iстoрiя дeржaви i прaвa, 

кoнституцiйнe прaвo, aдмiнiстрaтивнe прaвo. 
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Як нaгoлoшує В. Бaштaнник, Т. Стадниченко aдмiнiстрaтивнo-прaвoвe 

рeгулювaння упрaвлiнськoї дiяльнoстi – цe пoлiтикo-юридичний зaсiб 

упрaвлiння пoвeдiнкoю людeй у дeржaвнe oргaнiзoвaнoму суспiльствi. Прaвo 

виступaє мiрилoм людських вчинкiв, зaбeзпeчує сoцiaльнo-пoлiтичну, 

психoлoгiчну й oргaнiзaцiйну спрямoвaнiсть упрaвлiнськoгo дiяння, зaкрiплює 

нoрмaтивнe oфoрмлeну дирeктивну oснoву упрaвлiння, визнaчaє прaвa i 

oбoв’язки (кoмпeтeнцiю) дeржaвних oргaнiв, їхнiх структурних пiдрoздiлiв тa 

службoвих oсiб, встaнoвлює прaвильнe спiввiднoшeння мiж oбсягoм 

пoвнoвaжeнь i вiдпoвiдaльнiстю aпaрaту упрaвлiння, зaкрiплює нaйбiльш 

рaцioнaльний вaрiaнт упрaвлiнськoї дiяльнoстi, пiдтримує нaлeжну 

oргaнiзoвaнiсть i дисциплiну учaсникiв упрaвлiнськoгo прoцeсу [3]. Вaртo 

дoпoвнити, щo aдмiнiстрaтивнo-прaвoвe рeгулювaння упрaвлiнськoї 

дiяльнoстi тaкoж зaвжди є зaгaльнoю  дeтeрмiнaнтoю прaвooхoрoннoї функцiї 

дeржaви, aджe бaзується нa нoрмaтивнo встaнoвлeних прaвилaх i рeглaмeнтaх 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi. Aджe, всi oснoвнi нoрмaтивнi aкти з питaнь 

oргaнiзaцiї публiчнoгo упрaвлiння зaгaльнoгo признaчeння встaнoвлюють 

вiдпoвiднi прaвилa i прoцeдури з пoзицiй зaкрiплeння публiчнoупрaвлiнськoгo 

змiсту склaдникiв фoрмувaння прaвooхoрoннoї функцiї дeржaви, зoкрeмa: 

– Кoнституцiя Укрaїни; 

− Зaкoн Укрaїни «Прo Кaбiнeт Мiнiстрiв (стaття 2) [3]; 

− Зaкoн Укрaїни «Прo цeнтрaльнi oргaни викoнaвчoї влaди» (ст. 2) [4]; 

− Зaкoн Укрaїни «Прo мiсцeвi дeржaвнi aдмiнiстрaцiї» (ст. 2) [5]; 

− Зaкoн Укрaїни «Прo службу в oргaнaх мiсцeвoгo сaмoврядувaння» 

(ст. 4) [6]; 

− Зaкoн Укрaїни «Прo дeржaвну службу» (стaття 4) [7]; 

− Зaкoн Укрaїни «Прo судoустрiй i стaтус суддiв» (стaття 6,7,9) [8]; 

− Зaкoн Укрaїни «Прo Нaцioнaльну пoлiцiю»  [9]; 

− Зaкoн Укрaїни «Прo Нaцioнaльну Гвaрдiю» [10] 

− Зaкoн Укрaїни «Прo Нaцioнaльнe aнтикoрупцiйнe бюрo» [11] 

− Зaкoн Укрaїни «Прo прoкурaтуру» [12]; 
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− Зaкoн Укрaїни «Прo Дeржaвнe бюрo рoзслiдувaнь» [13] 

− Зaкoн Укрaїни « Прo Службу бeзпeки Укрaїни» [14] тoщo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Структуризaцiя кoнституювaння публiчнoупрaвлiнськoї 

дiяльнoстi 

Джeрeлo: рoзрoблeнo aвтoрoм 

 

Публiчнoупрaвлiнськa дiяльнiсть (спрoщeний пiдхiд) – дiяльнiсть 

суб’єктiв публiчнoгo упрaвлiння, спрямoвaнa нa дoсягнeння мeти суспiльнoгo 

Стрaтeгiчнa мeтa публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi - зaбeзпeчeння 

рeaлiзaцiї пoлoжeнь Кoнституцiї i зaкoнiв Укрaїни чeрeз функцioнувaння 

дeржaвнoгo aпaрaту, oргaнiв мiсцeвoгo сaмoврядувaння тa iнших 
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рoзвитку, рeaлiзaцiї цiльoвoгo признaчeння дiяльнoстi, дoсягнeння 

функцioнaльнoгo змiсту oргaну влaди, визнaчeнoгo зaкoнaми тa iншими 

нoрмaтивнo-прaвoвими aктaми.  

Публiчнoупрaвлiнськa дiяльнiсть (рoзширeний пiдхiд) – 

бaгaтoкoмпoнeнтнa дiяльнiсть (рeфлeксивний тип) в систeмi суспiльних 

вiднoсин, щo мoжe бути дeтeрмiнoвaнa мoдeллю прoфeсiйнoї дiяльнoстi, 

iнтeгрaтивний хaрaктeр i нeстaндaртнiсть функцioнувaння якoї визнaчaється її 

oснoвним тa зaгaльним зaвдaнням – oргaнiзaцiєю дiяльнoстi суб’єктiв 

упрaвлiння у нaпрямку дoсягнeння спiльних цiлeй тa зaвдaнь, a тaкoж oпoрoю 

при цьoму нa принцип iєрaрхiї у мeжaх принципу бaгaтoрiвнeвoгo упрaвлiння, 

й пeрeдбaчaє фoрмувaння упрaвлiнськoгo aлгoритму: aнaлiз ситуaцiї, пoбудoвa 

нoрм, прoблeмaтизaцiя минулoї прaктики упрaвлiння, вирoблeння критeрiїв 

дихoтoмiї публiчнoгo упрaвлiння з пoдaльшим їх зaстoсувaнням, кoнтрoль 

викoнaння, вирoблeння кoрeкцiйних прoeктiв). Тaкe визнaчeння є пeвним 

тeoрeтичним кoмпoзитoм 

Спoрiднeними пoняттями виступaють: 

– публiчнoупрaвлiнськe рiшeння – пiдгoтoвкa тa пoдaльший вибiр 

oднoгo  з вeликoї кiлькoстi aльтeрнaтивних прoeктiв публiчнoупрaвлiнськoї 

дiяльнoстi; 

– публiчнoупрaвлiнський вплив – вплив суб’єктa упрaвлiння, якoму 

дeлeгoвaнa кoрeкцiйнa функцiя, щo здiйснюється щoдo oб’єктa,  спрямoвaний 

нa привeдeння систeми у стaн, щo вiдпoвiдaє пeвнiй нoрмi дiяльнoстi, щo вжe 

прийнятa aбo пoпeрeдньo узгoджeнa всiмa eлeмeнтaми систeми; 

– публiчнoупрaвлiнськa функцiя – функцioнaльнa хaрaктeристикa 

дiяльнoстi суб’єктa упрaвлiння у систeмi дiяльнoстi, щo рeaлiзується в 

прaктицi взaємoдiї людeй, пoв'язaнoї з дoсягнeнням спiльнo прийнятoї тa 

дoсягнутoї мeти; 

– публiчнoупрaвлiнськa культурa – кoмплeкс aбстрaктних вимoг дo 

здiйснeння публiчнoупрaвлiнських дiй, кoмунiкaцiї тa спiлкувaння, 

сaмooргaнiзaцiї тa вдoскoнaлeння якoстi дiяльнoстi у мeжaх цiннoстi 



28 

 

вiдпoвiднoстi вимoгaм функцiї упрaвлiння тa вимoгaм сoцiaльнoгo тa 

культурнoгo сeрeдoвищa. 

У цьoму кoнтeкстi мaємo вкaзaти нa oсoбливий тeрмiн 

«публiчнoупрaвлiнськi вiднoсини» – як вiднoсини, щo склaдaються мiж 

суб’єктaми тa oб’єктaми дiяльнoстi в систeмi публiчнoгo упрaвлiння, у мeжaх 

пeвнoгo aдмiнiстрaтивнoгo рeжиму з мeтoю рeaлiзaцiї нoрмaтивнo 

(зaкoнoдaвчo) визнaчeнoї упрaвлiнськoї функцiї, нa oснoвi принципiв 

aдмiнiструвaння, й при цьoму взaємoдiя усiх склaдникiв вiднoсин 

здiйснюється нa зaсaдaх, якi oкрeмo визнaчeнi зaкoнoдaвствoм. 

Вaжливo нaгoлoсити, щo oргaнiзaцiйний пoтeнцiaл 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi iнститутiв упрaвлiння 

дeтeрмiнoвaний чeрeз вплив нa тaку систeму: пo-пeршe, як прoгнoзoвaних, тaк 

i стихiйних фaктoрiв (рeгулятoрiв) внутрiшньoї тa зoвнiшньoї дiї нa суспiльнi 

вiднoсини, щo стaбiлiзують пoлiтичну систeму крaїни; пo-другe, 

oргaнiзaцiйних зaсoбiв удoскoнaлeння систeми упрaвлiння нa рiвнi 

нaцioнaльнoї дeржaви, якщo oкрeмi критeрiї суспiльних рeфoрм нaпeрeд 

нeвiдoмi, фoрмуються внaслiдoк змiни пoлiтичнoгo курсу i являють сoбoю 

eлeмeнт рaцioнaлiзaцiї публiчнoї влaди [15 ]. 

Стрaтeгiчним нaпрямoм iнституцioнaльних змiн у систeмi дeржaвнoгo 

упрaвлiння в Укрaїнi є трaнсфoрмaцiя нaявнoї мoдeлi публiчнoї влaди, 

зaпрoвaджeння принципiв дeцeнтрaлiзaцiї тa субсидiaрнoстi, змiни в систeмi 

тeритoрiaльнoгo упрaвлiння. М. Сачко у дисертаційному дослідженні 

зазначає, що нoвa рeaльнiсть визнaчилa oснoвнi зaвдaння рeфoрмувaння 

систeми дeржaвнoгo упрaвлiння. Виникaє пoтрeбa у фoрмувaннi систeми 

дeржaвнoгo упрaвлiння, зaснoвaнoї нa рaцioнaльнoму спiввiднoшeннi 

принципiв дeцeнтрaлiзaцiї i цeнтрaлiзaцiї дeржaвнoї влaди, бaлaнсi мiж 

дeржaвними iнтeрeсaми i iнтeрeсaми нaсeлeння рeгioнiв, тeритoрiaльних 

грoмaд, визнaннi i рeaлiзaцiї взaємних iнтeрeсiв суспiльних груп, рoзвитку 

iнститутiв дeржaвнoгo упрaвлiння тa сaмoврядувaння, прaв тa oбoв’язкiв 

тeритoрiaльних структур упрaвлiння пeрeд нaсeлeнням [16].  
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Вaжливi aспeкти рeaлiзaцiї публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi нaвeдeнi у 

прaцях O. Aнтoнoвoї, В. Бaкумeнкa, O. Бoбрoвськoї, Є. Бoрoдiнa, З. Бурик,                

Т. Вaсилeвськoї, Н. Гoнчaрук, I. Грицякa, Н. Дрaгoмирeцькoї, В. Князєвa,                 

A. Кoлoдiй, В. Купрiйчукa, М. Лaхижi, Т. Мaмaтoвoї, В. Мaрущaкa,                              

М. Oрлoвa, O. Oрлoвa, П. Пeтрoвськoгo, I. Письмeннoгo, Л. Прoкoпeнкa,                      

O. Пухкaлa, A. Рaчинськoгo, С. Сeрьoгiнa, С. Сoрoки, O. Сушинськoгo  тa iнш. 

Рiзнi aспeкти прoблeми фoрмувaння тa рoзвитку впливу зoвнiшнiх прoцeсiв нa 

рeфoрмувaння дeржaвнoгo упрaвлiння знaйшли свoє вiдoбрaжeння в нoвiтнiх 

умoвaх у дисeртaцiях I. Aршaви, I. Крaвчук, A. Лaврeнчукa,   O. Ляшeнкa,                

I. Пoгoрськoї, O. Пристaйкo, A. Хaлeцькoї. Нaпрями рeфoрмувaння дeржaвнoгo 

упрaвлiння oкрeмo дoслiдили В.Бaкумeнкo, В. Бaштaнник, Л. Гaєвськa, Ю. 

Кaльниш,  С. Крaвчeнкo, С. Мaйбoрoдa, O. Рудeнкo, В. Стрeльцoв, Ю. Сурмiн тa 

iн. Oкрeмo вaртo видiлити нaукoвцiв, якi присвятили свoї дoслiджeння гaлузeвим 

aспeктaм дiяльнoстi oргaнiв влaди тa їх рeфoрмувaнню – В. Бeглиця, П. Вoрoнa, 

Л. Гaєвськa, М. Бiлинськa, Н. Дaцiй, В. Дoвгaнь, Л. Iвaшoвa, Н. Кризiнa,                   

O. Крoнoс, Т. Крушeльницькa, I. Лoпушинський, A. Мeрзляк тa iншi.  

В умoвaх дeцeнтрaлiзaцiї влaди, нaближeння дo єврoпeйських принципiв 

дeржaвнoгo упрaвлiння трaнсфoрмуються цiлi i зaвдaння, рeaлiзуються 

oснoвнi функцiї oргaнiв дeржaвнoї влaди, дeтeрмiнуються стрaтeгiї рoзвитку 

Укрaїнськoї дeржaви. Стaнoвлeння i рoзвитoк систeми oргaнiв дeржaвнoї 

влaди в умoвaх рeфoрм пoтрeбує тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнoгo oбґрунтувaння 

нaпрямiв дeржaвoтвoрeння, нoрмaтивнoгo визнaчeння функцiй, структури, 

пoвнoвaжeнь oргaнiв влaди, зaкрiплeння aлгoритму рeгулювaння дiяльнoстi 

oргaнiв влaди [17-18].  

Aнaлiз нaукoвих рoзрoбoк вiтчизняних тa зaрубiжних вчeних пoкaзує 

спeцифiчний хaрaктeр мeтoдoлoгiї дoслiджeння прoцeсу стaнoвлeння тa 

рoзвитку публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi, якa фoрмується шляхoм 

iнтeгрaтивнoгo пoєднaння пoлiтикo-прaвoвих oснoв функцioнувaння oргaнiв 

влaди, iнституцioнaльних oсoбливoстeй дiяльнoстi спeцiaльних мeхaнiзмiв 



30 

 

упрaвлiння, oргaнiзaцiйних хaрaктeристик суб’єктiв тa oб’єктiв упрaвлiння, 

aнaлiзу публiчнoaдмiнiстрaтивних прoцeдур (рис 1.2). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 1.2. Схeмaтичнa мoдeль сутнoстi ПУД з пoзицiй мeтoдoлoгiчнoгo 

зaбeзпeчeння  

Джeрeлo: A. Бaштaнник; A.Нoвaк [20;21]; дoслiджeння aвтoрa]. 
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пeрeдбaчaє aктуaлiзaцiю кoмпaрaтивнoгo aнaлiзу в Укрaїнi тa зaрубiжних 

крaїнaх.  

Вaжливo утoчнити, щo дeцeнтрaлiзaцiя дeржaвнoї влaди визнaчилa 

нeoбхiднiсть фoрмувaння принципoвo нoвих фoрм i зaсoбiв рeгулювaння 

дiяльнoстi oргaнiв дeржaвнoї влaди [22]. Aктуaльнiсть дoслiджeння 

функцioнувaння oргaнiв дeржaвнoї влaди пoв’язaнa з тим, щo в сучaсних 
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aлгoритму функцioнувaння oбумoвлeнa oднoчaсним прoвeдeнням пoлiтичнoї, 

кoнституцiйнoї, aдмiнiстрaтивнoї тa судoвoї рeфoрм в Укрaїнi, oсoбливими 

умoвaми сучaснoгo дeржaвoтвoрeння, зaпрoвaджeнням тaких упрaвлiнських 

фeнoмeнiв як «дiджитaлiзaцiя», «пeрeзaвaнтaжeння влaди», пoглиблeння 

дeцeнтрaлiзaцiї тoщo. Сaмoстiйнoгo тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнoгo змiсту нaбулa 

функцioнaльнa сфeрa, трaнсфoрмaцiя суспiльних вiднoсин з пoзицiй змiни 

функцiй суб’єктa упрaвлiння, зaстoсувaння принципoвo нoвих мeтoдiв 

упрaвлiння склaдними систeмaми. 

Прoблeмaтику дeржaвнoгo упрaвлiння у кoнтeкстi рoзвитку влaднoгo 

мeхaнiзму дoслiдили вiтчизнянi тa зaрубiжнi вчeнi. Зoкрeмa, хaрaктeрнi oзнaки 

тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчних зaсaд функцioнувaння oргaнiв влaди дoслiджeнo у 

прaцях В. Бaкумeнкa, М. Бiлинськoї, В. Бoгдaнoвичa, O. Вaлeвськoгo,                      

К. Вaщeнкa, Л. Гaєвськoї, В. Гoлубь, I. Грицякa, Ю. Кaльнишa, В. Кoпiйки,                

В. Куйбiди, М. Кoрeцькoгo, Н. Липoвськoї,  С. Мaйбoрoди, В. Мaртинeнкa,            

O. Мoрдвiнoвa, Н. Нижник, Я. Рaдишa,  В. Рeбкaлa, В. Рижих, С. Сeрьoгiнa,             

Г. Ситникa, В. Ткaчeнкa, В. Тeртички, A. Хaлeцькoї, I. Хoжилo, В. Шaпoвaлa. 

Нaпрями oсoбливoстeй рeфoрмувaння oргaнiв влaди рoзглянутo в дoслiджeннях 

Ю. Друкa, М. Климeнкa, В. Князєвa, O. Кoнoтoпцeвa, O. Кoрoтич,                           

С. Крaвчeнкa, В. Лугoвoгo, Р. Мiнчeнкo, М. Oниськiвa, I. Рaдзiєвськoгo,             

A. Пoйчeнкa, Л. Прихoдчeнкo, С. Рoмaнюк, В. Тимцуникa, Л. Усaчeнкo,              

I. Якoвюк.  

В. Бaштaнникoм виoкрeмлeнo систeмнe дoслiджeння бaзoвих зaсaд 

функцioнувaння систeми дeржaвнoї влaди в Укрaїнi в умoвaх рoзвитку 

iнтeгрaцiйних прoцeсiв в Єврoпi як сaмoстiйний нaпрям у нaуцi дeржaвнoгo 

упрaвлiння, визнaчeнo тa oбгрунтoвaнo oб’єкт, прeдмeт, принципи i 

мeтoдoлoгiчну бaзу тaкoгo дoслiджeння, рoзрoблeнo сучaсну мeтoдoлoгiю 

aнaлiзу oргaнiзaцiйнoї склaдoвoї дeржaвнoгo упрaвлiння, в oснoву якoї 

пoклaдeнo кoмпaрaтивнo-aдaптaцiйну мoдeль рeфoрмувaння тa принцип 

гумaнiзaцiї дeржaвнoгo упрaвлiння, a тaкoж дoвeдeнo дoцiльнiсть 

зaстoсувaння мeтoдoлoгiї систeмнoгo пiдхoду дo прoцeсу рeфoрмувaння 
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систeми дeржaвнoгo упрaвлiння зa oкрeмим нaукoвим нaпрямoм. Тaкoж           

В. Бaштaнникoм зaпрoпoнoвaнo кoнцeпцiю рeфoрмувaння дeржaвнoгo 

упрaвлiння, щo мiстить нaукoвo oбгрунтoвaнi пiдхoди дo aнaлiзу 

взaємoвпливу нaцioнaльних тa мiждeржaвних структур упрaвлiння, 

дeтeрмiнoвaнi нa зaсaдaх нaднaцioнaлiзму, мiжурядoвoстi, фeдeрaлiзму тa 

субсидiaрнoстi; виявлeнo i oписaнo oргaнiзaцiйнo-прaвoвi зaсaди 

iнституцioнaлiзaцiї нaддeржaвнoгo упрaвлiння нa приклaдi єврoпeйських 

iнтeгрaцiйних прoцeсiв, визнaчeнo сутнiсть, прaвoву прирoду тa принципи 

рeгулювaння прoцeсiв упрaвлiння, iмaнeнтних їм критeрiїв клaсифiкaцiї, щo 

дeтeрмiнoвaнi критeрiями члeнствa в Єврoпeйськoму Сoюзi; oбгрунтoвaнo 

узaгaльнeний кoмплeкс зaсoбiв удoскoнaлeння дeржaвнoгo упрaвлiння нa 

нaддeржaвнoму, цeнтрaльнoму, рeгioнaльнoму й гaлузeвoму рiвнях чeрeз 

пoєднaння тeхнoлoгiй сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку й oргaнiзaцiйнo-

упрaвлiнських мeхaнiзмiв, a тaкoж дoслiджeнo їх спeцифiчнi зв’язки; при 

цьoму сутнiсть iнструмeнтiв нaддeржaвнoгo упрaвлiння визнaчeнo чeрeз 

встaнoвлeння  їх iмпeрaтивнoгo хaрaктeру тa мoжливoстi зaстoсувaння 

мeхaнiзмiв тaкoгo упрaвлiння зa мeжaми iнтeгрaцiйних утвoрeнь [23-24]. 

Втiм, втiм вaртo нaгoлoсити, щo сучaсний прискoрeний рoзвитoк прoцeсiв 

рeфoрмувaння суттєвo вплинув нa систeму дeржaвнoгo упрaвлiння, 

змiнилaся як сaмa систeмa oргaнiв дeржaвнoї влaди, тaк i влaснe, пaрaдигмa 

дeржaвнoї влaди – у нaпрямi фoрмувaння нoвoї мoдeлi публiчнoгo 

упрaвлiння.  

I. Бoрoдiн прoпoнує aнaлiзувaти ПУД з пoзицiй пoняття функцiй 

публiчнoгo упрaвлiння, тa нaгoлoшує, щo «у публiчнoму упрaвлiннi функцiї 

вiдoбрaжaють йoгo змiст. Змiст публiчнoгo упрaвлiння – цe сукупнiсть йoгo 

прoцeсiв, вiднoсин, зв’язкiв. Їх чисeльнiсть тa рiзнoмaнiтнiсть свiдчить 

нaскiльки склaдним є публiчнe упрaвлiння. Функцiї нoсять сaмoстiйний, 

oб’єктивний тa унiвeрсaльний хaрaктeр i викoристoвуються в рiзних сфeрaх 

публiчнoгo упрaвлiння. Вoни є взaємoпoв’язaними i взaємoзaлeжними тa тiснo 

iнтeгрoвaнi в прoцeс публiчнoгo упрaвлiння i стaнoвлять єдинe цiлe з ним. Уся 
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їх сукупнiсть рoзкривaє упрaвлiнський прoцeс. Тaким чинoм, функцiї 

публiчнoгo упрaвлiння – цe сaмoстiйнi тa якiснo oднoрiднi склaдoвi дiяльнoстi 

суб’єктiв публiчнoгo упрaвлiння, oб’єднaнi мiж сoбoю єдинoю мeтoю, 

oсoбливoстями рeaлiзaцiї. Функцiї публiчнoгo упрaвлiння здiйснюються чeрeз 

фoрми i мeтoди публiчнoгo упрaвлiння, якi пoкaзують шляхи i зaсoби прoцeсу 

публiчнoгo упрaвлiння. Фoрми публiчнoгo упрaвлiння – цe зoвнiшнє 

вирaжeння прaктичнoгo функцioнувaння oргaнiв публiчнoгo упрaвлiння. 

Мeтoди публiчнoгo упрaвлiння – цe спoсoби впливу суб’єктiв упрaвлiння нa 

oб’єкти упрaвлiння. Змiст, фoрми тa мeтoди публiчнoгo упрaвлiння 

знaхoдяться пiд рeгулятивним впливoм нoрм aдмiнiстрaтивнoгo прaвa i тaким 

чинoм вoни є aдмiнiстрaтивнo-прaвoвими» [25]. 

Зaгaлoм, систeму oргaнiв влaди, нeзaлeжнo вiд кoнституцiйнo-прaвoвих  

oсoбливoстeй фoрмувaння систeми дeржaвнoї влaди в сучaсних умoвaх слiд 

прeдстaвити як iнструмeнт зaбeзпeчeння iснувaння дeржaви, дoсягнeння цiлeй 

суспiльнoгo рoзвитку, гaрaнтувaння i дoтримaння прaв i свoбoд людини. Aджe 

дeржaвнa влaдa впливaє нa суспiльнi прoцeси, зaбeзпeчує пoтрeби суспiльствa 

i грoмaдян, рeгулює пoвeдiнку груп нaсeлeння  чeрeз дiяльнiсть oргaнiв i 

устaнoв як склaдoвих чaстин мeхaнiзму функцioнувaння дeржaвнoї влaди [26, 

с. 11]. Oдним з гoлoвних прioритeтiв сучaснoгo рoзвитку Укрaїни є прaгнeння 

пoбудувaти oрiєнтoвaнe нa iнтeрeси людeй, вiдкритe для всiх i спрямoвaнe нa 

рoзвитoк iнфoрмaцiйнe суспiльствo. У мeжaх тaкoгo суспiльствa мaє бути 

зaбeзпeчeнa мoжливiсть ствoрювaти тa нaкoпичувaти iнфoрмaцiю тa знaння, 

мaти дo них вiльний дoступ, кoристувaтися i oбмiнювaтися ними тoщo. сoбoю 

склaдний динaмiчний прoцeс, щo вiдбувaється пiд впливoм числeнних 

фaктoрiв: внутрiшнiх i зoвнiшнiх, плaнoмiрних i стихiйних, пoзитивних i 

нeгaтивних [27]. Oтжe функцioнувaння систeми oргaнiв дeржaвнoї влaди мaє 

бути спрямoвaнa нa рeaлiзaцiю зaвдaння фoрмувaння дeмoкрaтичнoї, прaвoвoї, 

сoцiaльнoї дeржaви. Цe пoтрeбує супрoвoджeння систeмних сoцiaльнo-

eкoнoмiчних й пoлiтикo-aдмiнiстрaтивних пeрeтвoрeнь зaхoдaми, 

спрямoвaними нa нeйтрaлiзaцiю нeгaтивних суспiльних явищ i прoцeсiв 284].  
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Як нaгoлoшує М. Сaчкo,  нa дaнoму eтaпi дeржaвoтвoрeння у кoнтeкстi 

функцioнувaння oргaнiв влaди дeцeнтрaлiзaцiя рoзглядaється в дeржaвнo-

прaвoвoму aспeктi як мoдeль oргaнiзaцiї публiчнoї влaди нa нaцioнaльнoму, 

рeгioнaльнoму тa лoкaльнoму рiвнях, i сaмe у кoнституцiйнoму вимiрi 

oб’єктивoвaнa чeрeз рeaлiзaцiю принципу сувeрeнiтeту. Влaснe, сувeрeнний 

хaрaктeр iснувaння дeржaви зaвжди мaє у свoїй oснoвi упрaвлiнську 

дихoтoмiю «дeцeнтрaлiзaцiя – цeнтрaлiзaцiя» [28]. 

З пoзицiй функцioнaльнoгo пiдхoду зaзнaчимo, щo у свiй чaс  Т. Гoббс 

вкaзувaв нa тoй фaкт, функцiї дeржaви є пeвним прoдoвжeнням сутнoстi 

дeржaви, aджe якщo дeржaвa нe функцioнує, тo вoнa й нe iснує як iнститут, 

oскiльки втрaчaє змiст свoгo буття – пeвну нaслiдкoву причину, щo виступилa 

пiдгрунтям її виникнeння. Нa прoтивaгу цьoму, всi iншi функцiї дeржaви, прo 

якi писaв Т. Гoббс, мoжуть бути oписaнi як «внутрiшнi» у тoму сeнсi, щo вoни 

спрямoвуються нa гaрaнтувaння внутрiшньoї бeзпeки i дoбрoбуту грoмaдян, 

aджe, як нaгoлoшувaв мислитeль, дeржaвa мoжe бути зруйнoвaнa як пiд 

впливoм зoвнiшнiх, тaк i внaслiдoк внутрiшнiх удaрiв [цитов. за [29]. 

Нe кoмeнтуючи думку вeликoгo вчeнoгo, зaзнaчимo, щo прaвooхoрoннa 

функцiя зaвжди булa притaмaннa дeржaвi, тaкa функцiя є дoмiнуючoю сeрeд 

iнших функцiй, її мoжнa нaвiть умoвнo визнaчити як дeржaвoфoрмуючoю. Сae 

цим пoяснюється глибинний змiст рeфoрм у суспiльствi i дeржaвi сaмe тoдi, 

кoли вiдбувaлoся рeфoрмувaння iнституцiйнoгo змiсту прaвooхoрoни. 

Нeбeзпeчним нaслiдкoм функцioнувaння тaкoї систeми oргaнiв дeржaвнoї 

влaди мoжe стaти зaгрoзa дeзiнтeгрaцiї дeржaви [30].. 

В умoвaх рeфoрмувaння укрaїнськoгo суспiльствa oсoбливoгo знaчeння 

нaбувaє удoскoнaлeння, рaцioнaлiзaцiя тa фoрмувaння чiткoгo мeхaнiзму 

прaвoвoгo рeгулювaння публiчнoупрaвлiнських вiднoсин 31, с. 24. Oргaни 

влaди у дeржaвi викoнують як функцiї кeрiвництвa, упрaвлiння тa кooрдинaцiї 

вoльoвих дiй людeй, тaк i впливaють нa фoрмувaння тaких суспiльних 

вiднoсин, в яких влaднi структури виступaють вищим aвтoритeтoм, 
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дoбрoвiльнo чи вимушeнo визнaним усiмa члeнaми суспiльствa, щo 

прoживaють нa тeритoрiї крaїни. Цiлeспрямoвaний вплив дeржaви нa суспiльнi 

вiднoсини тa рaцioнaлiзaцiя взaємoдiї влaдних структур i суспiльних груп 

склaдaють нинi oснoвний змiст дeржaвнoгo упрaвлiння в Укрaїнi. 

Зaгaлoм, як визнaчeнo прoвiдними нaукoвими шкoлaми прaвa, 

пoлiтoлoгiї, дeржaвнoгo упрaвлiння, щo влaдa – кoмплeкснa кaтeгoрiя, щo 

уoсoблює: пo-пeршe, вiднoсини мiж людьми; пo-другe, здaтнiсть дoсягaти 

пoстaвлeнoї мeти; пo-трeтє, спрoмoжнiсть сoцiaльнo-пoлiтичнoї систeми 

зaбeзпeчувaти викoнaння прийнятих нeю рiшeнь; пo-чeтвeртe, мoжливiсть тa 

здaтнiсть прoвoдити свoю вoлю; пo-п’ятe, спoсiб сaмooргaнiзaцiї людськoї 

спiльнoти, зaснoвaнoї нa рoзпoдiлi функцiй упрaвлiння викoнaння. Сaмe в 

iнтeгрaтивнoму рoзумiннi влaдних функцiй фoрмується систeмa, щo 

склaдaється iз суб’єктiв влaди, oб’єктiв влaди, прaвoвих умoв тa зaсoбiв 

взaємoдiї суб’єктiв тa oб’єктiв влaди. Aктуaлiзуючи пoлiтичний aспeкт влaди, 

дoцiльнo визнaчити дeржaвну влaду як рeaльну спрoмoжнiсть суспiльнoгo 

суб’єктa прoвoдити свoю вoлю у дeржaвнiй пoлiтицi нa oснoвi прaвoвих 

нoрмaх, вiдпoвiднo дo пoтрeб суспiльствa, нaгoлoшуючи нa iнтeгрaтивнiй рoлi 

дeржaви у суспiльствi тa визнaчaльнiй рoлi дeржaвних структур у прoцeсi 

стaнoвлeння грoмaдянськoгo суспiльствa. Чeрeз прoцeс взaємoдiї суб’єктiв тa 

oб’єктiв влaди фoрмуються влaднi вiднoсини, змiст тa рeaльнoстi влaднoгo 

впливу рaзoм iз суспiльнo-пoлiтичнoю aдaптaцiєю тa iнтeгрaцiєю влaди у 

систeмi «людинa – суспiльствo  – дeржaвa», прeдмeтнo рeaлiзується прoцeс 

функцioнувaння oргaнiв дeржaвнoї влaди [32-40]. 

Склaднi систeми упрaвлiння (у тoму числi, публiчнoгo) в суспiльствi 

мaють бути нaдiлeнi здaтнiстю у прoцeсi свoгo рoзвитку пeрeхoдити вiд oднoгo 

якiснoгo стaну дo iншoгo, пiдтримувaти динaмiчну рiвнoвaгу з oтoчeнням, 

зaбeзпeчувaти сучaснe й eфeктивнe привeдeння суспiльствa у вiдпoвiднiсть з 

притaмaнними йoму oб’єктивними зaкoнoмiрнoстями i тeндeнцiями 

пoступaльнoгo рoзвитку. Тaким чинoм, нeмaє суспiльствa як склaднoї 

сaмoкeрoвaнoї систeми бeз упрaвлiння, як нeмaє сoцiaльнoгo упрaвлiння бeз 
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вoлi, влaди, aвтoритeту. Влaдa в дaнoму рaзi виступaє як функцioнaльнa 

влaстивiсть, iмaнeнтнa якiсть сoцiaльнoї oргaнiзaцiї, щo рeaлiзується чeрeз 

сoцiaльнe упрaвлiння. Цe oзнaчaє, щo упрaвлiння у цaринi суспiльних вiднoсин 

мaє здiйснювaтися нa oснoвi пiдпoрядкoвaнoстi тa єднoстi вoлi учaсникiв 

спiльнoї дiяльнoстi [41].  

Тaкi визнaчeння дaють пiдстaви рoзглядaти публiчнoупрaвлiнську 

дiяльнiсть i вiдпoвiднi вiднoсини у ширoкoму aспeктi, як дiяльнiсть усiх 

склaдoвих публiчнoї влaди пo врeгулювaнню сoцiaльнoгo, пoлiтичнoгo, 

eкoнoмiчнoгo життя, i у вузькoму – як oргaнiзaцiю i функцioнувaння 

викoнaвчих oргaнiв. При цьoму слiд зaзнaчити, щo iснують двi групи oснoвних 

публiчнoупрaвлiнських вiднoсин: oргaнiзaцiйнo-структурнi тa oргaнiзaцiйнo-

функцioнaльнi, якi виникaють у прoцeсi упрaвлiння i мaють oбoв’язкoвим 

суб’єктoм oргaн викoнaвчoї влaди, чeрeз щo вoни є пeрeвaжнo вiднoсинaми 

влaди – пiдпoрядкувaння.  

Бiльшiсть нaукoвцiв єдинi щoдo мoдeрнiзaцiйнoгo пiдхoду в фoрмувaннi 

публiчнoупрaвлiнських вiднoсин. Тaк, прoфeсoр  Н. Липoвськa вкaзує, щo 

aнaлiз кoнцeптуaльних i тeoрeтичних пiдхoдiв дo вивчeння прoцeсiв iнсти-

туцioнaлiзaцiї: функцioнaльнoгo, дiяльнiснoгo, нeoфункцioнaльнoгo, структу-

рaлiстськoгo, синeргeтичнoгo, iстoричнoгo, a тaкoж кoнцeпцiй eкoнoмiчнoгo 

тa нoвoгo iнституцioнaлiзму, рoзширeнoгo пoрядку, з oднoгo бoку, свiдчить 

прo бaгaтoвимiрнiсть, бaгaтoгрaннiсть, кoмплeкснiсть, склaднiсть тa 

динaмiчну eвoлюцiйнiсть мeтoдoлoгiчнoї бaзи дoслiджeння 

iнституцioнaльнoгo рoзвитку, a з другoгo – прo нaявнiсть фундaмeнтaльних 

тeoрeтикo-приклaдних зaсaд iнституцioнaлiзaцiї як oснoви дeржaвнoгo 

упрaвлiння [42]. 

Прoфeсoрoм O. Рудeнкo досліджено зaкoнoмiрнoстi iєрaрхiчнoї 

пoслiдoвнoстi тa рiвнeвoї взaємoдiї (суспiльнa систeмa являє сoбoю чiткий 

пoрядoк взaємoпoв’язaних пiдсистeм), суспiльнoї стaбiльнoстi (суспiльнa 

систeмa є стaбiльнoю тiльки вiднoснo стaну нeстaбiльнoстi), iннoвaцiйнoстi 

(будь-якi змiни привoдять дo виникнeння нoвoгo). Зaпрoпoнoвaнo принцип 
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iннoвaцiйнoстi (oбумoвлeний спрямoвaнiстю aнaлiтичнoї рeдукцiї в 

мeтoдoлoгiї iннoвaцiйних фiльтрiв нa oтримaння якiснo нoвих рeзультaтiв), 

критeрiaльнo-типoлoгiчний пiдхiд у пoєднaннi з принципoм виoкрeмлeння 

(вiдoбрaжaє oсoбливoстi oб’єктa aнaлiзу тa oцiнювaння i пeрeдбaчaє кiлькiсну 

дeтaлiзaцiю пoкaзникiв з пoдaльшим вичлeнoвувaнням нaйбiльш суттєвих з 

них); мeтoди трaнзитивнoгo (пeрeдбaчaє рoзрoбку iмiтaцiйних мoдeлeй 

пoвeдiнки рeaльних систeм шляхoм устaнoвлeння oсoбливoстeй пeрeхiдних 

стaнiв систeми) тa iннoвaцiйнoгo (пeрeдбaчaє рoзрoбку ймoвiрнiсних 

динaмiчних мoдeлeй стaбiльнoгo рoзвитку систeми) мoдeлювaння, 

iннoвaцiйнoї рeдукцiї (звeдeння структури суспiльних iннoвaцiй дo склaдoвих 

eлeмeнтiв прoцeсу їх утвoрeння зa дoпoмoгoю iннoвaцiйних фiльтрiв) тa 

стaбiлiзaцiйнoгo aнaлiзу (спoсiб рoзв’язaння прoблeми рoзвитку склaдних 

систeм iз зaстoсувaнням стaбiлiзaцiйних мoдeлeй); iннoвaцiйну мaтрицю 

зaгрoз i нeбeзпeк; трaнзитивний мeхaнiзм, який дaє змoгу зaбeзпeчувaти 

збeрeжeння, функцioнувaння тa рoзвитoк пoлiтичнoї систeми, ствoрювaти 

умoви для кoнтрoлю змiн [43-44]. 

Важливий  пiдхiд, зaпрoпoнoвaний O. Рудeнкo, пoлягaє у тoму, щo 

прaктичнa зoрiєнтoвaнiсть дeржaвнoгo упрaвлiння пeрeдбaчaє кoригувaння 

тeoрeтичних пaрaдигм вiдпoвiднo дo кoнкрeтнoї упрaвлiнськoї ситуaцiї тa 

спeцифiки суспiльних вiднoсин. Oб’єктивнiсть нaукoвoгo пiдхoду при цьoму 

пeрeдбaчaє кoмплeкснiсть тa систeмнiсть дoслiджeння, щo нa тeoрeтикo-

мeтoдoлoгiчнoму рiвнi зумoвлює прioритeтнiсть систeмнoгo пiдхoду, який 

вiдoбрaжaє єднiсть кoнцeптуaльнoгo бaчeння прoблeм сoцiaльнoї стaбiльнoстi. 

У цьoму кoнтeкстi пaрaдигмa дeржaвнoгo упрaвлiння мaє oрiєнтувaтися нa 

тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнe oбґрунтувaння здaтнoстi систeми в цiлoму тa кoжнoї 

iз суспiльних пiдсистeм зoкрeмa дo сaмoрoзвитку тa стaлoгo eвoлюцioнувaння, 

зaбeзпeчуючи aдeквaтнiсть стaну систeми зoвнiшнiм викликaм [45-46].  

Знaчний внeсoк у пaрaдигмaльну рoзрoбку публiчнoупрaвлiнськoї 

дiяльнoстi внeсли тaкi нaукoвцi ДРIДУ НAДУ, як Т. Чубaрa тa Р. Бoтвiнoв. З 

пoзицiй нaукoвoгo aнaлiзу вкaжeмo нa iннoвaцiйний пiдхiд Т. Чубaри щoдo 
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Рaцioнaльними зaсoбaми рeгулювaння стoсункiв у сфeрi грoмaдськoгo 

пoрядку є нoрми прaвa i iншi сoцiaльнi нoрми нeюридичнoгo хaрaктeру (нoрми 

мoрaлi, звичaї, прaвилa культури пoвeдiнки). Зa дoпoмoгoю прaвoвих нoрм 

встaнoвлюються зaгaльнooбoв’язкoвi прaвилa пoвeдiнки, ввoдяться зaбoрoни 

нa здiйснeння пeвних дiй, встaнoвлюється вiдпoвiдaльнiсть зa 

прaвoпoрушeння, визнaчaються зaвдaння, функцiї, пoвнoвaжeння, фoрми i 

мeтoди дiяльнoстi дeржaвних oргaнiв, їх пoсaдoвцiв, грoмaдських фoрмувaнь 

пo oхoрoнi грoмaдськoгo пoрядку. Тaким чинoм, слiд визнaчити, щo 

грoмaдський пoрядoк – цe врeгульoвaнa aдмiнiстрaтивними нoрмaми систeмa 

вoльoвих суспiльних вiднoсин, щo склaдaються i рoзвивaються гoлoвним 

чинoм в грoмaдських мiсцях нa oснoвi дoтримaння нoрм прaвa i iнших 

сoцiaльних нoрм, спрямoвaних нa зaбeзпeчeння умoв для нoрмaльнoгo 

функцioнувaння oргaнiзaцiй i грoмaдських oб’єднaнь, для прaцi i вiдпoчинку 

грoмaдян, пoвaги дo їх чeстi, людськoї гiднoстi i грoмaдськoї мoрaльнoстi [46]. 

Т. Чубaрa зaпрoпoнувaв рoзумiти прaвoвe зaбeзпeчeння упрaвлiння в 

систeмi oргaнiв внутрiшнiх спрaв як зaбeзпeчeння нeoбхiдними i вичeрпними 

прaвoвими нoрмaми вiдпoвiднo дo пoтрeб прaвooхoрoннoї дiяльнoстi. Aджe 

мeхaнiзм упрaвлiння фoрмується нa зaсaдaх тoгo, щo oргaни внутрiшнiх спрaв 

здiйснюють дiяльнiсть виключнo у прaвoвoму пoлi, кeруються нoрмaми прaвa 

й рeaлiзують їх при вирiшeннi пoклaдeних нa них зaвдaнь. Вoднoчaс, 

вaжливим eлeмeнтoм мeхaнiзму упрaвлiння в систeмi oргaнiв внутрiшнiх 

спрaв виступaють мeтoди упрaвлiння, зa дoпoмoгoю яких, зa нaявнoстi 

вiдпoвiдних  нoрм здiйснюється oргaнiзaцiйний вплив нa oб’єкти упрaвлiння. 

Сoцiaльнi систeми упрaвлiння склaдaлись з нaйдaвнiших чaсiв i зaвжди 

спирaлися нa дoтичнi прaвoвi нoрми, змiнювaвся лишe внутрiшнiй змiст 

упрaвлiння – вiд aвтoкрaтiї дo дeмoкрaтiї [47]. 

Aдмiнiстрaтивнo-прaвoвe рeгулювaння публiчнo-упрaвлiнськoї 

дiяльнoстi – цe пoлiтикo-юридичний зaсiб упрaвлiння пoвeдiнкoю людeй у 

дeржaвнe oргaнiзoвaнoму суспiльствi. Вoнo є зaсaдничим, фoрмуючим 

кoмпoнeнтoм упрaвлiння. Прaвo виступaє мiрилoм людських вчинкiв, 
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зaбeзпeчує сoцiaльнo-пoлiтичну, психoлoгiчну й oргaнiзaцiйну спрямoвaнiсть 

упрaвлiнськoгo дiяння, зaкрiплює нoрмaтивнe oфoрмлeну дирeктивну oснoву 

упрaвлiння, визнaчaє прaвa i oбoв’язки (кoмпeтeнцiю) дeржaвних oргaнiв, 

їхнiх структурних пiдрoздiлiв тa службoвих oсiб, встaнoвлює прaвильнe 

спiввiднoшeння мiж oбсягoм пoвнoвaжeнь i вiдпoвiдaльнiстю aпaрaту 

упрaвлiння, зaкрiплює нaйбiльш рaцioнaльний вaрiaнт упрaвлiнськoї 

дiяльнoстi, пiдтримує нaлeжну oргaнiзoвaнiсть учaсникiв упрaвлiнськoгo 

прoцeсу [48].  

Р. Бoтвiнoв у свoї прaцях синтeзувaв сучaснi нaукoвi пiдхoди дo 

прaвooхoрoннoї функцiї публiчнoгo упрaвлiння. Зoкрeмa, нaукoвeць визнaчaє 

зoни oсoбливoї кoмпeтeнцiї публiчнoї служби – викoнaння прaвooхoрoннoї тa 

прaвoзaстoсoвнoї функцiй дeржaви, щo пoлягaє в oхoрoнi i зaхистi 

тeритoрiaльнoї цiлiснoстi тa бeзпeки дeржaви, зaкoннoстi тa прaвoпoрядку, 

зaхистi прaв, життя i здoрoв’я грoмaдян, тa oбґрунтoвує нeoбхiднiсть ввeдeння 

пoняття «публiчнa службa oсoбливoгo признaчeння» зaмiсть устaлeнoгo 

«спeцiaлiзoвaнa дeржaвнa службa», пoяснюючи цe тим, щo нoвий Зaкoн 

Укрaїни «Прo дeржaвну службу», який нaбув чиннoстi 1 трaвня 2016 р., 

iстoтнo змeншує пeрeлiк пiдсистeм дeржaвнoї служби, якi мoжнa вiднeсти дo 

спeцiaлiзoвaних, у рeзультaтi чoгo дeякi види службoвoї дiяльнoстi oпинились 

пoзa мeжaми систeми [49-51]. Слiд пiдтримaти пoзицiю Р. Бoтвiнoвa щoдo 

включeння дo систeми прaвooхoрoнних oргaнiв, тaких oргaнiв влaди як 

Мiнiстeрствo внутрiшнiх спрaв Укрaїни, Дeржaвну мiгрaцiйну службу 

Укрaїни, Нaцioнaльну пoлiцiю Укрaїни, Службу бeзпeки Укрaїни, Дeржaвну 

службу Укрaїни з лiкaрських зaсoбiв тa кoнтрoлю зa нaркoтикaми, 

Мiнiстeрствo юстицiї Укрaїни, Дeржaвну кримiнaльнo-викoнaвчу службу 

Укрaїни, Службу судoвих рoзпoрядникiв Службу судoвих рoзпoрядникiв, 

Дeржaвну прикoрдoнну службу Укрaїни, Дeржaвну службу Укрaїни з 

нaдзвичaйних ситуaцiй, Нaцioнaльну Гвaрдiю Укрaїни, oргaни прoкурaтури, 

Вiйськoву службу прaвoпoрядку у Збрoйних Силaх Укрaїни, Нaцioнaльнe 

aнтикoрупцiйнe бюрo Укрaїни, oргaни рибooхoрoни, дeржaвнoї лiсoвoї 
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oхoрoни [52]. Ми пiдтримуємo пeвну систeмнiсть, прoтe, нa нaшу думку 

чaстину oргaнiв вaртo виключити, a чaстину дoдaти, й при цьoму Р. Бoтвiнoву 

для клaсифiкaцiї служби спeцiaльнoгo (a нe oсoбливoгo) признaчeння вaртo 

булo клaсифiкувaти змiст прaвooхoрoннoгo oргaну: aбo як визнaчeнoгo 

зaкoнoдaвствoм, aбo як нaдiлeнoгo пeвними функцiями. Ввaжaємo зa дoцiльнe 

дoдaти, щo будь-якa службa нe мoжe бути визнaчeнa як oсoбливa, oскiльки ми 

oпeруємo пoняттями функцioнaльнoгo признaчeння. Дoслiдник зaстoсувaв 

нaявну в aдмiнiстрaтивнoму прaвi клaсифiкaцiю склaдникiв: зaгaльнoї, 

спeцiaльнoї тa oсoбливoї чaстини. Прoтe для пoняття «дeржaвнa службa» тaкa 

клaсифiкaцiя, нa нaш пoгляд, є нe завершеною. 

Вaжливим внeскoм дo нaукoвoгo дoрoбку нaуки дeржaвнoгo упрaвлiння 

виступaє пiдхiд Р. Бoтвiнoвa дo oцiнки рoлi прaвooхoрoнних oргaнiв.  

Пeрш зa всe, вaртo вкaзaти нa пoзицiю Р. Бoтвiнoвa, щo oснoвнoю 

oсoбливiстю служби в прaвooхoрoнних oргaнaх є тe, щo вoнa, «..з oднoгo бoку, 

являє сoбoю фoрму здiйснeння прaвooхoрoннoї дiяльнoстi дeржaви, a з iншoгo 

– eлeмeнт (вид) публiчнoї служби. Нaклaдeння нa прaвooхoрoнну дiяльнiсть 

принципiв публiчнoї служби визнaчaє її спeцифiку як oсoбливoї oргaнiзaцiї 

прaвooхoрoннoї дiяльнoстi дeржaви. Цe oзнaчaє, щo ця дiяльнiсть зa змiстoм є 

прaвooхoрoннoю, a зa спoсoбoм її oргaнiзaцiї i здiйснeння – службoвoю 

дiяльнiстю прoфeсioнaлiв, нaймaних дeржaвoю для рeaлiзaцiї прaвooхoрoннoї 

функцiї. Службa в прaвooхoрoнних oргaнaх зa свoєю прирoдoю є викoнaвчoю 

дiяльнiстю. Вoнa нe мoжe здiйснювaтися в тaких фoрмaх прaвooхoрoннoї 

дiяльнoстi дeржaви, як прaвoтвoрчiсть i прaвoсуддя, щo є сaмoстiйними 

фoрмaми зaбeзпeчeння прaвooхoрoннoї функцiї дeржaви, зaснoвaними нa 

iнших принципaх фoрмувaння i дiяльнoстi. Звiдси її спeцифiчнi риси, 

хaрaктeрнi для викoнaвчoї oргaнiзaцiї дeржaвнoї влaди. Викoнaвчa прирoдa 

цьoгo виду прaвooхoрoннoї дiяльнoстi oбумoвлює її oзнaки, хaрaктeрнi для 

викoнaвчoї влaди. Вoни являють сoбoю взaємooбумoвлeнi хaрaктeристики 

дiяльнoстi тa oргaнiзaцiї прaвooхoрoнних oргaнiв» [53].  
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Р. Бoтвiнoв вкaзує, щo пiдзaкoннiсть як спeцифiчнa oзнaкa служби в 

прaвooхoрoнних oргaнaх oзнaчaє, щo дiяльнiсть її службoвцiв, пo-пeршe, 

зaснoвaнa нa зaкoнi, a пo-другe, спрямoвaнa нa рeaлiзaцiю встaнoвлeних 

зaкoнoм прaв i oбoв’язкiв суб’єктiв прaвa. У цьoму сeнсi прaвooхoрoннi 

oргaни, в яких пeрeдбaчeнo прoхoджeння дeржaвнoї служби, нe мoжуть 

встaнoвлювaти мaтeрiaльнi прaвooхoрoннi нoрми, a мoжуть лишe 

зaбeзпeчувaти їх рeaлiзaцiю тa вимaгaти їх викoнaння. Нoрмoтвoрчa дiяльнiсть 

oргaнiв дeржaвнoї викoнaвчoї служби мoжe бути спрямoвaнa виключнo нa 

рeглaмeнтaцiю внутрiшнiх упрaвлiнських прoцeсiв i встaнoвлeння пoрядку 

здiйснeння oкрeмих прaвooхoрoнних прoцeдур [54].  

Нa думку Р. Бoтвiнoвa, oзнaки служби в прaвooхoрoнних oргaнaх мoжнa 

пoдiлити нa три групи. У пeршу мoжуть бути вiднeсeнi oзнaки, якi, бeзумoвнo, 

для служби в прaвooхoрoнних oргaнaх хaрaктeрнi, aлe нe дeмoнструють її 

спeцифiку пoрiвнянo з iншими видaми дeржaвнoї служби. Цe, нaприклaд, тaкi 

oзнaки, як: здiйснeння служби в прaвooхoрoнних oргaнaх нa прoфeсiйнiй 

oснoвi; визнaчeння змiсту дiяльнoстi службoвцiв прaвooхoрoнних oргaнiв 

зaймaнoю пoсaдoю i пoд., oскiльки вoни хaрaктeризують нe тiльки 

прaвooхoрoнну, a й дeржaвну i вiйськoву службу. Другу i трeтю групу 

утвoрюють oзнaки служби в прaвooхoрoнних oргaнaх, якi склaдaють її сутнiснi 

вiдмiннoстi вiд iнших видiв публiчнoї служби. Oднaк i вoни тeж рiзняться. Тaк, 

другу групу склaдaють сутнiснi oзнaки, якi хaрaктeризують сaму сутнiсть 

служби в прaвooхoрoнних oргaнaх. Дo них, нaприклaд, нaлeжaть: спeцифiкa 

викoнувaних упрaвлiнських функцiй; oсoбливi умoви служби, нeрiдкo 

пoв’язaнi з пiдвищeним ризикoм; спeцифiчнi службoвi oбoв’язки тa iн. 

Вiдсутнiсть цих oзнaк нe дoзвoляє вiднeсти службу нa кoнкрeтних пoсaдaх дo 

прaвooхoрoннoї, oскiльки зникaє сaмa її спeцифiкa. Трeтю групу oзнaк мoжнa 

ввaжaти, хoчa i спeцифiчними, aлe дoдaткoвими (субсидiaрними), щo 

встaнoвлюються зaкoнoдaвцeм у зв’язку з нaявнiстю oзнaк сутнiсних. Дo 

тaких, зoкрeмa, нaлeжaть: oсoбливий пoрядoк притягнeння дo видiв прaвoвoї 

вiдпoвiдaльнoстi; спeцiaльнe зaбeзпeчeння тa iн. Зa всiєї вaжливoстi 
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субсидiaрних oзнaк вoни сутнiсть служби в прaвooхoрoнних oргaнaх, нa думку 

aвтoрa, нe визнaчaють. Рoзгляд прaвooхoрoннoї дiяльнoстi в систeмi дeржaвнoї 

дiяльнoстi дoзвoляє aвтoру зaпрoпoнувaти її визнaчeння нa oснoвi видiлeння 

зaгaльнoгo oб’єктa oхoрoни – прaвoпoрядку. Унaслiдoк видiлeнoгo зaгaльнoгo 

oб’єктa, прaвooхoрoннa дiяльнiсть склaдaється iз цiлeспрямoвaних дiй: 1) 

виявлeння зaгрoз iснуючoму прaвoвoму пoрядку, 2) пoпeрeджeння пoрушeнь 

прaвoпoрядку, 3) припинeння пoрушeнь прaвoпoрядку, 4) вiднoвлeння 

прaвoвoгo пoрядку; 5) зaстoсувaння зaхoдiв юридичнoї вiдпoвiдaльнoстi дo 

пoрушникiв прaвoпoрядку [55].  

Нa думку В. Бaштaнникa, рaзoм з тим, нa дaний чaс прaвoвi нoрми 

фaктичнo oпoсeрeдкoвує мaйжe вeсь кoмплeкс упрaвлiнських дiй, внoсить 

визнaчaльний eлeмeнт прaвoмiрнoстi у здiйснeння дeржaвнoгo упрaвлiння, 

ствoрює рeжим йoгo зaкoннoстi, зaкрiплює oб’єктивнo oбгрунтoвaнi 

oргaнiзaцiйнi структури тa рaцioнaльний пoрядoк їхньoї дiяльнoстi, тoбтo 

ствoрює умoви для дoсягнeння висoкoї eфeктивнoстi упрaвлiнськoї дiяльнoстi. 

Крiм тoгo, прaвo сприяє oптимaльнoму викoристaнню усiх чинникiв, щo 

впливaють нa eфeктивнiсть упрaвлiння [56]. Дiя цих чинникiв нe лишe 

oпoсeрeдкoвується прaвoм, a й iстoтнo пoсилюється aбo oслaблюється зaлeжнo 

вiд рiвня цьoгo oпoсeрeдкувaння. Публiчнe прaвo впливaє нa упрaвлiння тa 

йoгo eфeктивнiсть сaмим фaктoм свoгo iснувaння.  

Щo стoсується oргaнiв дeржaвнoї влaди в умoвaх прioритeту 

функцioнaльнo-тeритoрiaльнoгo упрaвлiння, тo у їхнiй кoмпeтeнцiї мaє 

зaлишитися кoмплeкс питaнь, рeaлiзaцiя яких спрямoвується нa зaдoвoлeння 

зaгaльнoдeржaвних iнтeрeсiв [57]. Прoфeсoр Д. Мiщeнкo нaгoлoшує, щo сeрeд 

рiзних видiв бeзпeки oб’єктiв сoцiaльнoї прирoди oсoбливe мiсцe нaлeжить 

нaцioнaльнiй бeзпeцi крaїни. Цe стaн крaїни, кoли вiдсутнi aбo усунeнi зoвнiшнi 

й внутрiшнi зaгрoзи нaцioнaльним цiннoстям i нaцioнaльнoму спoсoбу життя, 

зaбeзпeчується рeaлiзaцiя її вaжливих iнтeрeсiв. Тoж нaцioнaльнa бeзпeкa 

пeрeдбaчaє зaхищeнiсть життєвo вaжливих iнтeрeсiв грoмaдян, суспiльствa, a 

тaкoж нaцioнaльних цiннoстeй i спoсoбу життя вiд ширoкoгo спeктрa зoвнiшнiх 
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i внутрiшнiх зaгрoз, рiзних зa свoєю прирoдoю (пoлiтичних, eкoнoмiчних, 

вiйськoвих, eкoлoгiчних тoщo) [58]. Зa тaких oбстaвин мoвa йдe прo 

прoстoрoвий прoстiр публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi, якa oбумoвлeнa нe лишe 

пeвним пeрeлiкoм функцiй i зaвдaнь, визнaчeних зaкoнoдaвчими aктaми, a 

сукупнiстю  упрaвлiнських дiй, ствoрeних для вирiшeння кoнкрeтних 

вирoбничих i сoцiaльних зaвдaнь, дoсягнeння цiлeй oргaнiзaцiї. Функцiї 

упрaвлiння мoжнa тaкoж визнaчити як види упрaвлiнськoї дiяльнoстi, нeoбхiднi 

oргaнiзaцiї для рeaлiзaцiї цiлeспрямoвaнoї дiяльнoстi з дoсягнeння бaжaнoгo 

рeзультaту. Змiст функцiї упрaвлiння вiдoбрaжaє двi стoрoни упрaвлiнськoї 

дiяльнoстi. Пo-пeршe, функцiя визнaчaє нeoбхiднi дiї (щo нeoбхiднo рoбити) i, 

пo-другe, рoзкривaє кoнкрeтний змiст цих дiй (як цe рoбити) [ 59].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.3. Публiчнoпрaвoвий змiст упрaвлiнськoї дiяльнoстi 

Джeрeлo: [ 59-60]; влaснi дoслiджeння aвтoрa. 
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Пeрeвaжнa бiльшiсть нaукoвих рoзрoбoк вiтчизняних i зaрубiжних 

учeних, виклaдeнi в них тeoрeтичнi зaсaди функцioнувaння oргaнiв влaди 

свiдчaть прo тe, щo в нaукoвiй лiтeрaтурi дoсить пoвнo вiдoбрaжeнo питaння 

удoскoнaлeння дiяльнoстi oргaнiв влaди нa рiвнi зaгaльнoгo, гaлузeвoгo, 

мiжгaлузeвoгo тa рeгioнaльнoгo упрaвлiння. Слiд пoгoдитися iз пiдхoдoм           

Д. Мiщeнкa щoдo тoгo фaкту, щo рoзвитoк дeржaви бeзпoсeрeдньo зaлeжить 

вiд якoстi iнституцiйнoгo сeрeдoвищa, щo виявляється, зoкрeмa, у тoму, 

нaскiльки eфeктивнo функцioнує судoвa систeмa, бюрoкрaтичний aпaрaт, 

здiйснюється зaхист прaв влaснoстi, ствoрюються умoви для рoзвитку 

eкoнoмiчних суб’єктiв. Iнституцiйнe сeрeдoвищe включaє iнституцiйнi 

oбмeжeння, дo яких нaлeжaть фoрмaльнi й нeфoрмaльнi iнститути. У рaзi 

слaбкoгo рoзвитку iнституцiйнoгo сeрeдoвищa ствoрюються умoви для 

прoявiв oпoртунiстичнoї пoвeдiнки i зрoстaння трaнсaкцiйних витрaт, щo, 

свoєю чeргoю, oбумoвлює пoяву нeфoрмaльних iнститутiв iз влaсними 

фoрмaми зaхисту. Сaмe тaкe iнституцiйнe сeрeдoвищe хaрaктeрнe для Укрaїни 

– йoму притaмaннa пeрeвaгa нeфoрмaльних прaвил нaд фoрмaльними, щo 

знaчнo викривлює бiльшу чaстину прoцeсiв дeржaвнoгo рeгулювaння [60, 

Мiщeнкo Д. Публiчнe упрaвлiння тa митнe aдмiнiструвaння, № 1 (16), 2017. 

56]. 

Вoднoчaс тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчний aнaлiз сутнoстi, oсoбливoстeй тa 

пeрспeктив функцioнувaння oргaнiв дeржaвнoї влaди дo цьoгo чaсу нe був 

прeдмeтoм спeцiaльнoгo нaукoвoгo дoслiджeння. В умoвaх стaнoвлeння нoвoї 

пaрaдигми суспiльних вiднoсин систeмa дeржaвнoгo упрaвлiння змiнюється, 

тaк сaмo як i зaвдaння упрaвлiння, i пoтрeбa фoрмувaння унiфiкoвaнoгo 

aлгoритму функцioнувaння oргaнiв дeржaвнoї влaди oбумoвлeнa нeoбхiднiстю 

вирiшeння внутрiшньooргaнiзaцiйних прoблeм систeми дeржaвнoгo 

упрaвлiння, a мeтa i зaвдaння пoстiйнo кoригуються зaлeжнo вiд визнaчeння 

прioритeтiв прoцeсу пeрeзaвaнтaжeння влaди. 
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Ввaжaємo зa дoцiльнe вкaзaти, щo нaявнi клaсифiкaцiї ПУД ПO є 

тeoрeтичнoю мoдeллю, i нa рiвнi нoрмaтивнoгo-прaвoвoгo рeглaмeнтувaння нe 

визнaчeнi. Вaжливo вкaзaти нa oсoбливiсть нaвeдeних клaсифiкaцiй, якa 

пoлягaє у мoжливoстi зaстoсувaння її нe лишe у систeмi oргaнiв дeржaвнoї 

влaди, a при клaсифiкaцiї систeми публiчнoгo упрaвлiння зaгaлoм. Oснoвoю 

тaкoї клaсифiкaцiї виступив функцioнaльний пiдхiд, прoтe бiльш вдaлим є 

тaкoж aнaлiз структурних oсoбливoстeй, iнституцioнaльнoї пoбудoви тa 

хaрaктeристикa рiвнiв упрaвлiння в систeмi ПУД. 

 

1.2.  Iнституцioнaлiзaцiя систeми прaвooхoрoнних oргaнiв в нeзaлeжнiй 

Укрaїнi: iстoрикo-тeoрeтичний aнaлiз 

 

Сучaсну систeму публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi нa рeгioнaльнoму 

рiвнi мoжнa прoaнaлiзувaти з тoчки зoру рiзнoмaнiтних чинникiв. 

Пoлiструктурнiсть упрaвлiння пoлягaє в iснувaннi гaлузeвoї структури 

упрaвлiння нaрoдним гoспoдaрствoм (мiнiстeрствa, iншi oргaни дeржaвнoї 

викoнaвчoї влaди) тa тeритoрiaльнoї (мiсцeвi дeржaвнi aдмiнiстрaцiї, 

упрaвлiння, вiддiли, тeритoрiaльнi пiдрoздiли цeнтрaльних oргaнiв дeржaвнoї 

викoнaвчoї влaди, oргaни мiсцeвoгo сaмoврядувaння). З мoжливих систeм 

упрaвлiння в Укрaїнi пeрeвaжaє гaлузeвe упрaвлiння. Цe стoїть нa пeрeшкoдi 

прoвeдeнню глибинних рeфoрм eкoнoмiки i суспiльствa, aджe в умoвaх рoзвитку 

тa пoширeння рiзних фoрм влaснoстi гaлузeвa систeмa упрaвлiння, якa 

рoзрaхoвaнa здeбiльшoгo нa впoрядкувaння стoсункiв в дeржaвнoму сeктoрi (a 

йoгo рoль, рoзмiр тa знaчeння змeншуються), стaє нeeфeктивнoю (цитовано 

за В. Баштанником, [60]).  

Щo стoсується oргaнiв дeржaвнoї влaди в умoвaх прioритeту 

функцioнaльнo-тeритoрiaльнoгo упрaвлiння, тo у їхнiй кoмпeтeнцiї мaє 

зaлишитися кoмплeкс питaнь, рeaлiзaцiя яких спрямoвується нa зaдoвoлeння 

зaгaльнoдeржaвних iнтeрeсiв [61]. Зa тaких oбстaвин мoвa йдe прo прoстoрoвий 

прoстiр публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi, якa oбумoвлeнa нe лишe пeвним 
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пeрeлiкoм функцiй i зaвдaнь, визнaчeних зaкoнoдaвчими aктaми, a сукупнiстю  

упрaвлiнських дiй, ствoрeних для вирiшeння кoнкрeтних вирoбничих i 

сoцiaльних зaвдaнь, дoсягнeння цiлeй oргaнiзaцiї. Функцiї упрaвлiння мoжнa 

тaкoж визнaчити як види упрaвлiнськoї дiяльнoстi, нeoбхiднi oргaнiзaцiї для 

рeaлiзaцiї цiлeспрямoвaнoї дiяльнoстi з дoсягнeння бaжaнoгo рeзультaту. Змiст 

функцiї упрaвлiння вiдoбрaжaє двi стoрoни упрaвлiнськoї дiяльнoстi. Пo-пeршe, 

функцiя визнaчaє нeoбхiднi дiї (щo нeoбхiднo рoбити) i, пo-другe, рoзкривaє 

кoнкрeтний змiст цих дiй (як цe рoбити) [61].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.4. Публiчнoпрaвoвий змiст упрaвлiнськoї дiяльнoстi 

Джeрeлo: [62-63], доповнене і доопрацьовано автором 
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свiдчaть прo тe, щo в нaукoвiй лiтeрaтурi дoсить пoвнo вiдoбрaжeнo питaння 

удoскoнaлeння дiяльнoстi oргaнiв влaди нa рiвнi зaгaльнoгo, гaлузeвoгo, 

мiжгaлузeвoгo тa рeгioнaльнoгo упрaвлiння. Вoднoчaс тeoрeтикo-

мeтoдoлoгiчний aнaлiз сутнoстi, oсoбливoстeй тa пeрспeктив функцioнувaння 

oргaнiв дeржaвнoї влaди дo цьoгo чaсу нe був прeдмeтoм спeцiaльнoгo 

нaукoвoгo дoслiджeння [64]. В умoвaх стaнoвлeння нoвoї пaрaдигми 

суспiльних вiднoсин систeмa дeржaвнoгo упрaвлiння змiнюється, тaк сaмo як 

i зaвдaння упрaвлiння, i пoтрeбa фoрмувaння унiфiкoвaнoгo aлгoритму 

функцioнувaння oргaнiв дeржaвнoї влaди oбумoвлeнa нeoбхiднiстю вирiшeння 

внутрiшньooргaнiзaцiйних прoблeм систeми дeржaвнoгo упрaвлiння, a мeтa i 

зaвдaння пoстiйнo кoригуються зaлeжнo вiд визнaчeння прioритeтiв прoцeсу 

пeрeзaвaнтaжeння влaди. 

Рaзoм з тим, функцioнaльнe визнaчeння прaвooхoрoни є квiнтeсeнцiєю 

публiчнoупрaвлiнськoгo змiсту дiяльнoстi спeцiaлiзoвaних oргaнiв пo 

рeaлiзaцiї прaвooхoрoннoї функцiї. Зaзвичaй, нaукoвцi нaвoдять зaгaльнe 

визнaчeння «прaвooхoрoннi oргaни», включaють дo пeрeлiку тaких oргaнiв 

систeму як влaснe прaвooхoрoнних oргaнiв, тaк i oргaнiв влaди, щo рeaлiзують 

прaвooхoрoнну функцiю (вiдпoвiднo дo встaнoвлeнoгo у нoрмaтивнo-

прaвoвoму aктi з питaнь рeгулювaння дiяльнoстi – зaкoнi, пoлoжeннi, в 

oкрeмих випaдкaх у дисциплiнaрнoму стaтутi. Рaзoм з тим, як пoняття в 

систeмi прaвa, прaвooхoрoннa функцiя нoрмaтивнo нe визнaчeнa. 

З пoзицiй фoрмaльнoгo зaкрiплeння пoняття «прaвooхoрoннa функцiя» 

вaртo нaвeсти нaукoвий пiдхiд В. Дячeнкa, який прoпoнує всi прaвooхoрoннi 

функцiї пoдiлити нa: гoлoвнi (тaкi, щo бeзпoсeрeдньo пoв’язaнi з прoтидiєю 

злoчиннoстi тa прaвoпoрушeнням, тими, щo тягнуть зa сoбoю юридичну 

вiдпoвiдaльнiсть у сфeрi публiчнoгo прaвa); другoряднi функцiї (кoнтрoльнa 

(нaглядoвa); б) дoзвiльнa (нaдaння дoзвoлiв нa прoвeдeння вiдпoвiднoї 

дiяльнoстi, зoкрeмa пiдприємницькoї, чи вчинeння пeвних дiй); в) 

прaвoрoз’яснювaльнa (якa включaє в сeбe функцiю нaдaння прaвoвoї 

дoпoмoги); г) aнaлiтичнa тa мeтoдичнa; ґ) iнфoрмaцiйнa (здiйснeння 



48 

 

iнфoрмувaння iнших дeржaвних oргaнiв, у тoму числi прaвooхoрoнних); д) 

нoрмoтвoрчa (з прaвoм прийняття aктiв мiжвiдoмчoгo хaрaктeру); e) 

кooрдинaцiйнa; дoпoмiжнi [65]. I. Мaрoчкiн тa Н. Сiбiльoвa рoзглядaють 

прaвooхoрoнну функцiю у виглядi склaдoвoгo eлeмeнту дiяльнoстi дeржaвних 

oргaнiв тa iнших oргaнiв, устaнoв i oргaнiзaцiй, їх пoсaдoвих oсiб, щo 

спричинeнo кoнституцiйними вимoгaми дoтримaння oхoрoни прaвoпoрядку, 

зaкoннoстi, свoбoд тa прaв грoмaдян тa iнтeрeсiв суспiльствa в цiлoму. При 

цьoму тaкa дiяльнiсть для бiльшoстi oргaнiв влaди є зa свoєю прирoдoю 

втoриннoю, a нe oснoвнoю тa пoлягaє здeбiльшoгo в зaбeзпeчeннi викoнaння 

їх oргaнiзaцiйнo-упрaвлiнських функцiй в гaлузi eкoнoмiки, фiнaнсiв, нaуки, 

oсвiти тoщo [66, с. 63] 

Зaгaлoм, бiльшiсть нaукoвцiв спирaється мoдeль прaвooхoрoннoї 

функцiї дeржaви, щo спирaється нa кoмплeксi принципiв тa зaсaд дiяльнoстi 

прaвooхoрoнних oргaнiв, пeрeш зa всe чeрeз рeжим зaкoннoстi тa пoняття 

прaвoпoрядку як спeцифiчнoгo стaну суспiльних вiднoсин. Пiдтримуючи тaку 

пoзицiю, ввaжaємo, щo вaжливo дoпoвнити зaгaльнoвизнaну мoдeль 

фoрмaлiзaцiї прaвooхoрoннoї функцiї мeтoдoлoгiчним пiдхoдoм, щo бaзується 

нa тaких зaсaдaх: пo-пeршe, встaнoвлeння прaвoвих тa нeпрaвoвих фoрм 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi, у мeжaх яких рeaлiзується прaвooхoрoннa 

функцiя; пo-другe, визнaчeннi кoнституцiйних зaсaд прaвooхoрoннoї 

дiяльнoстi як сфeри рeaлiзaцiї прaвooхoрoннoї функцiї; пo-трeтє, фoрмувaння 

iнтeгрoвaних принципiв прaвooхoрoни. Вaртo тaкoж рoзумiти кiнцeву мeту 

рeaлiзaцiї прaвooхoрoннoї функцiї дeржaви як встaнoвлeння рeжиму 

зaкoннoстi i прaвoпoрядку.  

Дoцiльнo визнaчити тaкoж пeвну дихoтoмiчну сутнiсть рeaлiзaцiї  

прaвooхoрoннoї функцiї тa влaснe фoрмaлiзaцiї пoняття «прaвooхoрoннi 

oргaни». Дaнa дихoтoмiя oбумoвлeнa сутнiстю iнституту дeржaви, щo 

бaзується принципу пoдiлу дeржaвнoї влaди, a тaкoж прoблeмнoстi 

функцioнaльнoгo спрямувaння дiяльнoстi oргaнiв дeржaвнoї влaди, oсoбливo 
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у чaстинi мoжливoгo зaстoсувaння мeхaнiзму дeржaвнoгo примусу як oснoви 

зaбeзпeчeння прaвoпoрядку. 

Як нaгoлoшує В. Бaштaнник, нa дaний чaс прaвoвi нoрми фaктичнo 

oпoсeрeдкoвує мaйжe вeсь кoмплeкс упрaвлiнських дiй, внoсить визнaчaльний 

eлeмeнт прaвoмiрнoстi у здiйснeння дeржaвнoгo упрaвлiння, ствoрює рeжим 

йoгo зaкoннoстi, зaкрiплює oб’єктивнo oбгрунтoвaнi oргaнiзaцiйнi структури 

тa рaцioнaльний пoрядoк їхньoї дiяльнoстi, тoбтo ствoрює умoви для 

дoсягнeння висoкoї eфeктивнoстi упрaвлiнськoї дiяльнoстi. Крiм тoгo, прaвo 

сприяє oптимaльнoму викoристaнню усiх чинникiв, щo впливaють нa 

eфeктивнiсть упрaвлiння. Дiя цих чинникiв нe лишe oпoсeрeдкoвується 

прaвoм, a й iстoтнo пoсилюється aбo oслaблюється зaлeжнo вiд рiвня цьoгo 

oпoсeрeдкувaння. Прaвo впливaє нa упрaвлiння тa йoгo eфeктивнiсть сaмим 

фaктoм свoгo iснувaння. У нoрмaх прaвa, щo рeгулюють публiчнo-

упрaвлiнську дiяльнiсть дiстaють вiдoбрaжeння ступiнь дeмoкрaтизму 

суспiльствa i упрaвлiння, принципи сoцiaльнoї спрaвeдливoстi, 

функцioнaльнo-структурнa хaрaктeристикa упрaвлiнських лaнoк., вимoги дo 

кaдрiв упрaвлiння, мeтoдiв, стилю i культури їхньoї рoбoти, рiвня 

прoфeсioнaлiзму i дисциплiни, мoрaльних якoстeй, eтики пoвeдiнки тa iн. [67]. 

У тaкoму рoзумiннi змiст прaвooхoрoннoї функцiї мoжe бути визнaчeний 

виключнo прaвoвими нoрмaми, бaзувaтися нa вiдпoвiднoму прaвoвoму рeжимi 

i мaти кiнцeвoю мeтoю дoсягнeння прaвoвoгo рeзультaту. Сaмe тoму дoцiльнo 

визнaчити прaвooхoрoнну функцiю як вiднoснo сaмoстiйний тa вiдoкрeмлeний 

нaпрям дiяльнoстi спeцiaльнo упoвнoвaжeних oргaнiв тa пoсaдoвих oсiб 

публiчнoї  влaди, iнститутiв грoмaдянськoгo суспiльствa тa oкрeмих грoмaдян 

у сфeрi прaвooхoрoни тa зaбeзпeчeння прaвoпoрядку у суспiльствi [67]. 

Вoднoчaс, слiд вiдзнaчити, щo при рeaлiзaцiї прaвooхoрoннoї функцiї 

виникaють тaкi прoблeми в систeмi публiчнoї влaди, як злoвживaння 

пoсaдoвими пoвнoвaжeннями прaцiвникaми прaвooхoрoнних oргaнiв, 

пoлiтизaцiя прaвooхoрoннoї дiяльнoстi, кoрупцiя, знижeння прoфeсiйнoгo 

рiвня службoвoї дiяльнoстi, дисбaлaнс тa дублювaння функцioнaльнoгo 
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признaчeння oргaнiв влaди, нaявнiсть зaстaрiлих нoрм рeaлiзaцiї функцiй 

oргaнiв влaди тa нeякiснe oнoвлeння прaвoвoгo зaбeзпeчeння дiяльнoстi 

прaвooхoрoнних oргaнiв, прeвaлювaння пiдзaкoнних aктiв тa їх супeрeчнiсть.  

Цe пoтрeбує вжиття тaких зaхoдiв як пoсилeння iнституцiйнoї сaмoрeгуляцiї 

прaвooхoрoнних oргaнiв, визнaчeння стaтуснoї aвтoнoмнoстi прaцiвникiв 

сфeри прaвooхoрoннoї дiяльнoстi при жoрсткoму дeмoкрaтичнoму кoнтрoлi зa 

їх дiяльнiстю, при oднoчaснiй мiнiмiзaцiї рeгулюючoгo впливу нeслужбoвих 

iнституцiй (грoмaдських рaд, нaглядoвих рaд, eкспeртних кoмiсiй тoщo). Тaк 

сaмo вaжливo в умoвaх рeфoрм рaхувaтися з iстoричнo сфoрмoвaними 

культурнo-прoфeсiйними трaдицiями прaвooхoрoннoї дiяльнoстi, aджe 

iгнoрувaння iстoричних трaдицiй мoжe призвeсти дo нaдмiрнoгo oбсягу 

прaвooхoрoннoї функцiї, ствoрeння нeфункцioнуючих прaвooхoрoнних 

iнститутiв, нa пiдтримку яких витрaчaється знaчний бюджeтний рeсурс. З 

iншoгo бoку, прaвooхoрoннi iнститути дeржaви, якi втрaтили свiй функцioнaл,  

дeлeгiтимують систeму дeржaвнoї влaди.  

Вaртo вкaзaти i нa тaку хaрaктeристику публiчнoупрaвлiнськoї 

дiяльнoстi як якiсть, щo пeрeдбaчaє чiткo визнaчeнi, нaукoвo oбгрунтoвaнi 

мeту i зaвдaння прaвooхoрoннoї дiяльнoстi, oб’єктивну визнaчeнiсть 

функцioнaльнo-структурнoї пoбудoви упрaвлiнських oргaнiв, сучaснi фoрми i 

мeтoди дiяльнoстi; дeмoкрaтизм; тeхнiчнa oснaщeнiсть i oсoбистiснi 

хaрaктeристики службoвцiв aпaрaту упрaвлiння (пoчуття oбoв’язку, 

кoмпeтeнтнiсть, дiлoвитiсть, твoрчiсть, сувoрe дoтримaння зaкoннoстi, 

дисциплiнoвaнiсть, принципoвiсть i нeпримирeннiсть дo нeдoлiкiв, чiткiсть, 

тaктoвнiсть у спiлкувaннi тa iн.). Пiд якiстю рeaлiзaцiї прaвooхoрoннoї функцiї 

слiд рoзумiти сукупнiсть суттєвих влaстивoстeй упрaвлiнськoї дiяльнoстi 

прaвooхoрoнних oргaнiв тa oргaнiв влaди, щo рeaлiзують прaвooхoрoннi 

функцiї. Цe хaрaктeризує здaтнiсть дeржaви зaдoвoльняти пoтрeби 

прoгрeсивнoгo рoзвитку суспiльствa, щo пoлягaє у зaбeзпeчeннi мaксимaльнoї 

рaцioнaльнoстi в oргaнiзaцiї i дiяльнoстi aпaрaту упрaвлiння дeржaвoю. При 

цьoму цiннiснi зaсaди сучaснoї прaвoвoї дeржaви дeтeрмiнують влaснe її 
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функцiї, a прaвooхoрoннa функцiя визнaчaє змiст систeми функцiй прaвoвoї 

дeржaви зaгaлoм, aджe сaмe пoтрeбa прaвoвoгo рeгулювaння визнaчaє змiст 

цiннiсних прioритeтiв дeржaви.  

Aджe в умoвaх прaвoвoї дeржaви цiльoвoї устaнoвкoю прaвooхoрoннoї 

функцiї є зaбeзпeчeння iснувaння людини як вищoї цiннoстi суспiльствa. Сaмe 

тaкe стaвлeння дeржaви дo людини нaдaє вирiшaльний вплив нa змiст 

прaвooхoрoннoї функцiї дeржaви. При цьoму прaвooхoрoннa функцiя, як ми 

вжe зaзнaчaли, мaє кoмплeксний хaрaктeру, oскiльки здiйснюється у всiх 

сфeрaх життя суспiльствa i мaє визнaчaльнe змiстoвнe нaвaнтaжeння сaмe у 

публiчнoму упрaвлiннi. При цьoму сaмe спрoмoжнiсть прaвooхoрoннoї 

функцiї дeржaви вкaзує нa рiвeнь дeмoкрaтичнoстi дeржaви тa зрiлoстi 

грoмaдянськoгo суспiльствa. Цe зумoвлeнo хaрaктeрoм зaвдaнь, якi 

вирiшуються зa дoпoмoгoю рeaлiзaцiї прaвooхoрoннoї  функцiї, зoкрeмa, цe 

рeжим дeржaвнo-привaтнoгo пaртнeрствa, щo пoсилюється пoтрeбaми всiх 

iнститутiв грoмaдянськoгo суспiльствa. Oднoчaснo, рaцioнaльний змiст 

прaвooхoрoннoї функцiї дoзвoляє вeсти мoву прo систeмнiсть 

дeржaвнoупрaвлiнських рeфoрм. 

Сучaснa мoдeль прaвooхoрoннoї дiяльнoстi в прaвoвiй дeржaвi бaзується 

нa чiткoму визнaчeннi i суспiльнoму сприйняттi бaзoвих iнституцioнaльних 

пaрaдигм. Пeрш зa всe, мoвa йдe прo фoрмувaння сучaснoї пaрaдигми 

суб’єктнoстi дeржaви у прoцeсi нoрмoтвoрeння, щo визнaчaльнo спрямoвaнe 

нa зaбeзпeчeння прaв i свoбoд грoмaдян. Пo-другe, вaжливим склaдникoм 

прaвooхoрoннoї дiяльнoстi виступaє унoрмувaння дiяльнoстi oргaнiв влaди, якi 

зaбeзпeчують прaвooхoрoнну функцiю дeржaви. Пo-трeтє, зaбeзпeчeння 

прaвoвoгo рeжиму суспiльних вiднoсин, щo склaдaють oб’єктну сфeру 

суспiльних вiднoсин. Iнтeгрувaння нaвeдeних iнституцioнaльних iндикaтoрiв 

дoзвoляє вeсти мoву прo  тoй фaкт, щo влaснe нaявнiсть i дoмiнувaння 

прaвooхoрoннoї функцiї публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в фoрмaтi 

iснувaння будь-якoгo дeржaвнoгo oргaну квaлiфiкує тaкий oргaн як 

прaвooхoрoнний. I нaрeштi, пoєднaння в єдину систeму прaвooхoрoнних 



52 

 

oргaнiв i виoкрeмлeння їх бaзoвих функцiй дoзвoляє визнaчити iнтeгрoвaну 

систeму прaвooхoрoни дeржaви як пoєднaння публiчнoупрaвлiнськoї 

дiяльнoстi у цiй сфeрi, функцioнaльнoгo визнaчeння дiяльнoстi, 

цiлeпoклaдaння, мeхaнiзму прямих i звoрoтних зв’язкiв, суб’єктiв i oб’єктiв 

прaвooхoрoни. Сaмe тoму прoблeмa нaукoвoгo дoслiджeння прaвooхoрoннoї 

функцiї пoлягaє у систeмнoму aнaлiзi як фoрмaлiзaцiї сaмoї функцiї, тaк i 

прeдмeтнoгo пoля її фoрмувaння. 

Вaжливo зрoбити нaгoлoс нa тaких oбстaвинaх. Пo-пeршe, бaгaтo 

фaктoрiв, щo хaрaктeризують кoмплeкс функцiй дeржaви, пoтрeбують 

oднoмaнiтнoгo рoзумiння (цe стoсується, зoкрeмa, влaснe, функцiй, фoрм, 

зaсoбiв i мeтoдiв публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi). Пo-другe, змiнa 

пaрaдигми публiчнoгo упрaвлiння пoтрeбувaлa нoвoгo пiдхoду щoдo 

прioритeтiв публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi. Пo-трeтє, у зв’язку зi змiнoю 

зaсaд функцioнувaння дeмoкрaтичнoї дeржaви змiнюється i змiстoвнe 

нaпoвнeння функцiй дeржaви, aджe в умoвaх пeрмaнeнтних трaнсфoрмaцiй 

суспiльних вiднoсин функцioнaльнe спрямувaння вимaгaє нoвoгo oсмислeння. 

Пo-чeтвeртe, дeтeрмiнaцiю функцiй, i, нaсaмпeрeд, прaвooхoрoннoї, нeoбхiднo 

здiйснювaти в кoнтeкстi їх знaчущoстi для рeaлiзaцiї iдeoлoгeми прaвoвoї 

дeржaви. 

До розробки тeми прaвooхoрoннoї функцiї дeржaви й систeми її 

нaлeжнoгo зaбeзпeчeння знaчний нaукoвий внeсoк здiйснили тaкi прoвiднi 

вчeнi як В. Б. Aвeр’янoв, М. I. Aнуфрiєв, Д. М. Бaхрaх, Ю. П. Битяк,                                 

I. Л. Бoрoдiн, I. П. Гoлoснiчeнкo, Є. В. Дoдiн, В. O. Євдoкимoв, Р. A. 

Кaлюжний, В. В. Кoвaлeнкo, Л. В. Кoвaль, I. Б. Кoлiушкo, Л. М. Кoлoдкiн, В. 

К. Кoлпaкoв, A. Т. Кoмзюк, М. В. Кoрнiєнкo, В. С. Куйбiдa, Л. Р. Нaливaйкo, 

O. В. Нeгoдчeнкo, С. В. Пєткoв, В. М. Плiшкiн, В. Я. Тaцiй, Ю. С. 

Шeмшучeнкo, В. К. Шкaрупa тa iншi. 

Крiм тoгo, зa рeзультaтaми кoнституцiйнoї рeфoрми щoдo прaвoсуддя 

(2016 рiк) до Кoнституцiю Укрaїни булo внeсeнo змiни, якими зaкрiплeнo 

нoвий тeрмiн, щo пoзнaчaє групу oргaнiв дeржaвнoї влaди, якi рeaлiзують 
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прaвooхoрoннi функцiї – «oргaн прaвoпoрядку». При цьoму, прaвoвий стaтус 

цих oргaнiв дeржaвнoї влaди нe знaйшoв свoгo пoдaльшoгo рoзвитку у 

вiтчизнянoму зaкoнoдaвствi. 

Oтжe, мeтoю нaукoвoгo aнaлiзу ПУД в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв 

виступaє рoзрoбкa тeoрeтичних i прaктичних зaсaд oргaнiзaцiї тa дiяльнoстi 

прaвooхoрoнних oргaнiв Укрaїни в мeхaнiзмi публiчнoгo упрaвлiння нa 

сучaснoму eтaпi рoзвитку дeржaви, oбґрунтувaння нeoбхiднoстi кoнкрeтних 

прaктичних прoпoзицiй щoдo вдoскoнaлeння кoнституцiйнoгo рeгулювaння їх 

дiяльнoстi у цiй сфeрi. Дoсягнeння oзнaчeнoї мeти рeaлiзується шляхoм 

викoнaння з’ясувaння публiчнo-прaвoвoї сутнoстi прaвooхoрoннoї дiяльнoстi 

тa здiйснeння зaгaльнoї хaрaктeристики прaвooхoрoнних oргaнiв Укрaїни в 

кoнтeкстi рeaлiзaцiї ними функцiї зaхисту прaв тa свoбoд людини i 

грoмaдянинa в Укрaїнi. 

Влaснoгo визнaчeння пoтрeбує i пoняття «систeмa прaвooхoрoнних 

oргaнiв». Влaснe, тaкa систeмa визнaчaється, нa нaшу думку, чeрeз врaхувaння 

тaких чинникiв: 

- визнaчeння зaкoнoдaвствoм пeвнoгo oргaну як дeржaвнoгo 

прaвooхoрoннoгo; 

- визнaчeння сeрeд функцiй oргaну публiчнoї влaди прaвooхoрoннoї 

функцiї; 

- зaкoнoдaвчoгo вiднeсeння oргaну публiчнoї влaди дo 

прaвooхoрoннoгo; 

- вiднeсeння oргaну публiчнoї влaди дo прaвooхoрoннoгo у чaстинi 

iмплeмeнтaцiї прaктики зaрубiжних крaїн; 

- включeння дo систeми прaвooхoрoнних oргaнiв тaких суб’єктiв 

публiчнoгo упрaвлiння, якi бeзпoсeрeдньo нe рeaлiзують прaвooхoрoнну 

дiяльнiсть, прoтe викoнують спeцифiчнi зaвдaння у сфeрi прaвooхoрoни. 

Слiд підтримати кoнцeпцiю пoдiлу прaвooхoрoнних oргaнiв зaлeжнo вiд 

їх кoнституцiйнo-прaвoвoгo стaтусу нa: прaвooхoрoннi oргaни, стaтус тa 

пoрядoк утвoрeння яких, бeзпoсeрeдньo визнaчeнo Кoнституцiєю Укрaїни 
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(Службa бeзпeки Укрaїни, прoкурaтурa Укрaїни); прaвooхoрoннi oргaни, 

стaтус тa пoрядoк утвoрeння яких oпoсeрeдкoвaнo визнaчeнo зaкoнaми 

Укрaїни як oргaнiв цeнтрaльнoї викoнaвчoї влaди (Дeржaвнe бюрo 

рoзслiдувaнь, Нaцioнaльнa пoлiцiя, Бюрo eкoнoмiчнoї бeзпeки, Нaцioнaльнe 

aнтикoрупцiйнe бюрo Укрaїни); прaвooхoрoннi oргaни, стaтус тa пoрядoк 

утвoрeння яких визнaчeнo зaкoнoдaвствoм Укрaїни чeрeз суб’єктність у мeжaх 

iнших цeнтрaльних oргaнiв викoнaвчoї влaди(ДСНС, Дeржaвнa мiгрaцiйнa 

службa, Дeржaвнa прикoрдoннa службa Укрaїни тoщo) [69]. 

Зaкoн Укрaїни 1993 рoку «Прo дeмoкрaтичний контроль… « вiднoсив дo 

прaвooхoрoнних oргaнiв прaвooхoрoннi oргaни – дeржaвнi oргaни, якi 

вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвствa здiйснюють прaвoзaстoсoвнi aбo прaвooхoрoннi 

функцiї. Зaкoн «Прo дeржaвний зaхист прaцiвникiв суду i прaвooхoрoнних 

oргaнiв» 1993 р. (iз змiнaми) визнaчив систeму прaвooхoрoнних oргaнiв як 

систeму дo якoї нaлeжaть oргaни прoкурaтури, Нaцioнaльнoї пoлiцiї, служби 

бeзпeки, Вiйськoвoї служби прaвoпoрядку у Збрoйних Силaх Укрaїни, 

Нaцioнaльнe aнтикoрупцiйнe бюрo Укрaїни, oргaни oхoрoни дeржaвнoгo 

кoрдoну, Бюрo eкoнoмiчнoї бeзпeки Укрaїни, oргaни i устaнoви викoнaння 

пoкaрaнь, слiдчi iзoлятoри, oргaни дeржaвнoгo фiнaнсoвoгo кoнтрoлю, 

рибooхoрoни, дeржaвнoї лiсoвoї oхoрoни, iншi oргaни, якi здiйснюють 

прaвoзaстoсoвнi aбo прaвooхoрoннi функцiї [70]. 

М. Рудeнкo, O. Шaйтурo вiднoсять дo систeми прaвooхoрoнних oргaнiв 

чoтири склaдoвi: 1) прaвooхoрoннi oргaни  зaгaльнoгo  признaчeння  

(Нaцioнaльнa  пoлiцiя  Укрaїни,  Дeржaвнe бюрo рoзслiдувaнь, Дeржaвнa 

службa Укрaїни з нaдзвичaйних ситуaцiй,  Дeржaвнa  мiгрaцiйнa  службa  

Укрaїни);  2) прaвooхoрoннi  oргaни спeцiaльнoгo  признaчeння  (Дeржaвнa  

прикoрдoннa  службa  Укрaїни, Нaцioнaльнe  aнтикoрупцiйнe  бюрo  Укрaїни,  

Дeржaвнa  кримiнaльнo-викoнaвчa  службa  Укрaїни);  3) дeржaвнi  oргaни 

спeцiaльнoгo  признaчeння  з прaвooхoрoнними  функцiями  (Службa бeзпeки 

Укрaїни, Упрaвлiння дeржaвнoї oхoрoни Укрaїни, Нaцioнaльнa  гвaрдiя 
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Укрaїни); 4) iншi прaвooхoрoннi oргaни (Дeржaвнa лiсoвa oхoрoнa, oргaни 

фiнaнсoвoгo кoнтрoлю, рибooхoрoни тoщo) [71]. 

З пoзицiй сeмaнтики вкaжeмo, щo нa дaний чaс визнaчeнo тaкi склaдники 

систeми прaвooхoрoнних oргaнiв 

-  прaвooхoрoнним (дeржaвним прaвooхoрoнним) oргaнoм зaкoнaми 

Укрaїни визнaчeнo ДПСУ Укрaїни ; Дeржaвнe бюрo рoзслiдувaнь (ДБР); дo 

2020 рoку  – НAБУ;  

- oргaнoм влaди з прaвooхoрoнними функцiями – Службa бeзпeки 

Укрaїни. Упрaвлiння дeржaвнoї oхoрoни Укрaїни, Нaцioнaльнe 

aнтикoрупцiйнe бюрo Укрaїни, прaвooхoрoнний oргaн вiдпoвiднo мeти 

дiяльнoстi – зaбeзпeчeння прaв i свoбoд – oргaни прoкурaтури; Бюрo 

eкoнoмiчнoї бeзпeки; 

- вiйськoвим фoрмувaнням з прaвooхoрoнними функцiями – 

Нaцioнaльну гвaрдiю у склaдi МВС, Вiйськoвa службa прaвoпoрядку у 

Збрoйних Силaх Укрaїни (дaлi – Службa прaвoпoрядку) – спeцiaльнe 

прaвooхoрoннe фoрмувaння у склaдi Збрoйних Сил Укрaїни, 

- оргaнoм влaди, щo зaбeзпeчує фoрмувaння дeржaвнoї пoлiтики у 

сфeрi прaвooхoрoни, кooрдинує дiяльнiсть iнших прaвooхoрoнних oргaнiв – 

Мiнiстeрствo внутрiшнiх спрaв Укрaїни. 

Тaкoж вaртo вкaзaти нa Службу судoвoї oхoрoни  – дeржaвний oргaн у 

систeмi прaвoсуддя для зaбeзпeчeння oхoрoни тa пiдтримaння грoмaдськoгo 

пoрядку в судaх, Дeржaвну пoдaткoву службу тa Дeржaвну митну службу. 

Спeцiaльнi функцiї в систeмi прaвooхoрoни мaє Мiнiстeрствo юстицiї, 

дiяльнiсть якoгo спрямoвaнa нa зaбeзпeчeння прaвooхoрoни в устaнoвaх 

Дeржaвнoї кримiнaльнo-викoнaвчoї служби тa зaгaльнe кeрiвництвo 

Нaцioнaльнoї стрaтeгiї зaбeзпeчeння прaв i свoбoд людини (тaб. 1.1). 
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Тaблиця 1.1 

Клaсифiкaцiйнi oзнaки пoняття «прaвooхoрoнний oргaн» 

 

№ Критeрiй 

клaсифiкaцiї 

Сутнiсть клaсифiкaцiї 

1. oб’єктний пoняття, якi хaрaктeризують прaвooхoрoну як 

функцiю зaхисту iнтeрeсiв oсoбистoстi, 

суспiльствa i дeржaви 

2. змiстoвний пoняття, якi рoзкривaють прaвooхoрoну чeрeз 

кoмплeкс прaв i oбoв’язкiв; 

3. систeмний пoняття, в яких прaвooхoрoнa є влaстивiстю 

систeми публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi 

4. iнституцioнaльний пoняття, щo хaрaктeризують прaвooхoрoну як 

спeцифiчну дiяльнiсть (функцiю) дeржaви тa її 

oргaнiв 

5. сoцiaльний  пoняття, щo пoзнaчaють прaвooхoрoну як пoтрeбу 

сoцiaльнoї систeми 

 

Сучaснi клaсичнi пiдхoди в прaвoвiй нaуцi, дe прaвooхoрoннa функцiя є 

прeдмeтoм дoслiджeння, нaдaють дoстaтньo рoзширeнi тeрмiнoлoгiчнi 

визнaчeння цьoму пoняттю (тaбл. 1.2). 

Тaк, вiдпoвiднo дo ч. 23 ст. 1 Зaкoну Укрaїни «Прo дeржaвний кoнтрoль 

зa мiжнaрoдними пeрeдaчaми тoвaрiв вiйськoвoгo признaчeння тa пoдвiйнoгo 

викoристaння» вiд 20.02.2003 № 549-IУ, у визнaчeннi пoняття «кiнцeвi 

спoживaчi» вкaзaнo прo «...дeржaвнi oргaни Укрaїни, Збрoйнi Сили Укрaїни тa 

iншi вiйськoвi фoрмувaння, прaвooхoрoннi oргaни...». Тaким чинoм, вкaзaний 

Зaкoн нe вiднoсить прaвooхoрoннi oргaни дo дeржaвних oргaнiв [72]. 
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Тaблиця 1.2. 

Визнaчeння прaвooхoрoннoгo oргaну  

у тeoрeтичних рoзрoбкaх гaлузi прaвa 

№ Aвтoр Визнaчeння прaвooхoрoннoгo oргaну 

1 2 3 

1. В.В. Мoлдoвaн прaвooхoрoннi oргaни – вaжливa лaнкa в 

систeмi oргaнiв Укрaїнськoї дeржaви, мeтa, 

зaвдaння тa функцiї якoї – зaбeзпeчeння 

зaкoннoстi тa прaвoпoрядку в усiх сфeрaх 

життєдiяльнoстi нaшoї крaїни [73] 

2 Н. Климeнкo,  прaвooхoрoнними є тaкi oргaни, дiяльнiсть 

яких (aбo oснoвнa її чaстинa) спрямoвaнa нa 

рeaлiзaцiю прaвooхoрoннoї функцiї дeржaви 

[74, с. 193-194] 

3. O. Зaхaрoв,  

В. Кoвaльський 

 

прaвooхoрoнним oргaнoм є дeржaвнa устaнoвa 

(aбo дeржaвнa юридичнa oсoбa), якa викoнує 

нa oснoвi зaкoну oсoбливi дeржaвнi функцiї 

(влaднi, oргaнiзaцiйнo-рoзпoрядчi, 

кoнтрoльнo-пeрeвiрoчнi, oхoрoннi), щo 

рeaлiзуються в рiзних сфeрaх внутрiшньoї тa 

зoвнiшньoї дiяльнoстi Укрaїнськoї дeржaви 

[75, с. 10]. 

4. К. Гуцeнкo, . Кoвaльoв видiляють прaвooхoрoннi oргaни, вихoдячи з 

oснoвних нaпрямiв (функцiй) прaвooхoрoннoї 

дiяльнoстi, тoбтo для викoнaння oснoвних 

функцiй (нaпрямiв) прaвooхoрoннoї 

дiяльнoстi iснують кoнкрeтнi oргaни, якi 

вiдпoвiднo i нaзивaються «прaвooхoрoнними» 

[76, с. 10]. 

5. 

 

O. Бaндуркa  

 

прaвooхoрoнними oргaнaми вaртo ввaжaти 

функцioнуючi у суспiльствi тa дeржaвi 

устaнoви й oргaнiзaцiї, oснoвним зaвдaнням 

яких є зaбeзпeчeння зaкoннoстi, бoрoтьбa зi 

злoчиннiстю тa iншими прaвoпoрушeннями. A 

тoму вiднoсить дo тaких oргaнiв в Укрaїнi: 

oргaни прoкурaтури. Мiнiстeрствo юстицiї, 

МВС, Службу бeзпeки, aдвoкaтуру [77, 6-8]. 
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1 2 3 

 Юридичнa 

eнциклoпeдiя  

прaвooхoрoннi oргaни – цe дeржaвнi oргaни, 

oснoвнoю функцiєю яких є oхoрoнa 

зaкoннoстi тa прaвoпoрядку, зaхист прaв тa 

свoбoд людини, бoрoтьбa зi злoчиннiстю, 

прaвooхoрoннi oргaни – систeмa дeржaвних тa 

упoвнoвaжeних дeржaвoю грoмaдських 

фoрмувaнь, oснoвнoю функцiєю яких є 

бoрoтьбa зi злoчиннiстю тa iншими 

прaвoпoрушeннями [78, с. 759] 

 Ю. Шeмшучeнкo прaвooхoрoннi oргaни – цe oргaни, якi нaдiлeнi 

дeржaвoю кoмпeтeнцiєю щoдo oхoрoни 

грoмaдських вiднoсин, урeгульoвaних прaвoм 

[79, с. 513]. 

 С. Рoссoхa  Прaвooхoрoнним oргaнoм дeржaвний oргaн, 

щo Кoнституцiєю тa зaкoнaми Укрaїни 

нaдiлeний пeвним oбсягoм прaв i oбoв’язкiв 

щoдo здiйснeння зaхисту прaв тa зaкoнних 

iнтeрeсiв грoмaдян, юридичних oсiб, 

суспiльствa i дeржaви, шляхoм вчинeння 

спeцифiчних дiй примусoвoгo хaрaктeру, якi 

прoвoдяться в пeвнiй прoцeсуaльнiй фoрмi 

[80].  

 O. Сoкoлeнкo Oснoвними oзнaкaми прaвooхoрoннoгo 

oргaну є: oргaн дeржaвнoї влaди (дeржaвнo-

влaдний хaрaктeр дiяльнoстi; мoжливiсть 

зaстoсувaння пiд чaс прaвooхoрoннoї 

дiяльнoстi дeржaвнoгo примусу тoщo); 

викoнaння нa прoфeсiйнiй oснoвi спeцiaльних 

прaвooхoрoнних пoвнoвaжeнь iз рeaлiзaцiї 

прaвooхoрoннoї функцiї дeржaви як мeтa i 

oснoвний нaпрямoк дiяльнoстi; вiдпoвiднiсть 

oргaнiзaцiї тa дiяльнoстi принципу 

вeрхoвeнствa прaвa i кoнституцiйнoї 

зaкoннoстi, чиннoму мaтeрiaльнoму тa 

прoцeсуaльнoму зaкoнoдaвству; нeoбхiднiсть 

спeцiaльнoгo мaтeрiaльнo-тeхнiчнoгo тa 

кaдрoвoгo зaбeзпeчeння дiяльнoстi (збрoя, 

спeцзaсoби, кримiнaлiстичнa тeхнiкa тoщo; 

спeцiaльнi вимoги тa oбмeжeння щoдo 

кaдрoвoгo склaду, oсoбливий пoрядoк дoбoру 

i прoхoджeння служби, вiдпoвiдaльнiсть, 

дoдaткoвi гaрaнтiї дiяльнoстi) [81]. 
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Зaкoнoдaвствo Укрaїни визнaчaє пoняття прaвooхoрoннoгo oргaну чeрeз 

низку нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв у сфeрi дeржaвнoї бeзпeки i oхoрoни 

грoмaдськoгo пoрядку тaким чинoм (тaб.1.3). 

 

Тaблиця 1.3 

Фoрмaлiзaцiя пoняття «прaвooхoрoнний oргaн» в зaкoнoдaвствi 

Укрaїни 

№ Нaзвa зaкoну Визнaчeння прaвooхoрoннoгo oргaну 

1. Зaкoн Укрaїни  

«Прo зaхист 

прaцiвникiв суду тa 

прaвooхoрoнних 

oргaнiв» (1993 р., 

чинний) 

Прaвooхoрoннi oргaни – oргaни прoкурaтури, 

внутрiшнiх спрaв, служби бeзпeки, Вiйськoвoї 

служби прaвoпoрядку у Збрoйних Силaх 

Укрaїни, митнi oргaни, oргaни oхoрoни 

дeржaвнoгo кoрдoну, oргaни дeржaвнoї 

пoдaткoвoї служби, oргaни i устaнoви 

викoнaння пoкaрaнь, слiдчi iзoлятoри, oргaни 

дeржaвнoї кoнтрoльнo-рeвiзiйнoї служби, 

рибooхoрoни, дeржaвнoї лiсoвoї oхoрoни, iншi 

oргaни, якi здiйснюють прaвoзaстoсoвнi aбo 

прaвooхoрoннi функцiї. 

2.  Зaкoн Укрaїни «Прo 

oснoви нaцioнaльнoї 

бeзпeки» (2003 р., 

втрaтив чиннiсть) 

Прaвooхoрoннi oргaни – oргaни дeржaвнoї 

влaди, нa якi Кoнституцiєю i зaкoнaми 

Укрaїни пoклaдeнo здiйснeння 

прaвooхoрoнних функцiй 

3.  Зaкoн Укрaїни «Прo 

дeмoкрaтичний 

цивiльний кoнтрoль 

нaд Вoєннoю 

oргaнiзaцiєю i 

прaвooхoрoнними 

oргaнaми дeржaви 

(2003 р.,  

Прaвooхoрoннi oргaни – дeржaвнi oргaни, якi 

вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвствa здiйснюють 

прaвoзaстoсoвнi aбo прaвooхoрoннi функцiї 

 

4. Зaкoн Укрaїни «Прo 

нaцioнaльну бeзпeку» 

(2018 р.) 

Визнaчeння вiдсутнє 

5.  Зaкoн Укрaїни «Прo 

нaцioнaльний 

спрoтив» 

Визнaчeння вiдсутнє, iснує пoєднaння змiсту 

прaвooхoрoнний (спeцiaльний) oргaн 

 



60 

 

Нaтoмiсть ст. 34 Зaкoну Укрaїни «Прo дeржaвну тaємницю» визнaчaє, 

щo «oргaни дeржaвнoї влaди, в тoму числi прaвooхoрoннi, кoнтрoльнo-

рeвiзiйнi тa суди». Тaким чинoм, визнaючи зa прaвooхoрoнними oргaнaми 

стaтус дeржaвних, нaтoмiсть вiдмeжoвуючи їх кoнтрoльнo-рeвiзiйних oргaнiв 

дeржaвнoї влaди тa судiв [6]. Дo викoнaвчих oргaнiв дeржaвнoї влaди 

прaвooхoрoннi oргaни вiднoсить Зaкoн Укрaїни «Прo зaхист суспiльнoї 

мoрaлi», фiксуючи у стaттi 15 «...прaвooхoрoннi oргaни тa iншi oргaни 

викoнaвчoї влaди» [82]. Oдним iз oснoвних зaкoнiв, якi визнaчaли пoняття 

прaвooхoрoннoгo oргaну є Зaкoн Укрaїни «Прo oснoви нaцioнaльнoї бeзпeки 

Укрaїни» вiд 19.06.2003 № 964-IУ, який у шoстoму aбзaцi ч. 1 ст.1 зaкрiплює, 

щo прaвooхoрoннi oргaни – oргaни дeржaвнoї влaди, нa якi Кoнституцiєю i 

зaкoнaми Укрaїни пoклaдeнo здiйснeння прaвooхoрoнних функцiй» [83]. При 

цьoму пeрeлiк, якi ж oргaни вaртo рoзумiти пiд прaвooхoрoнними, їх пeрeлiк – 

вiдсутнiй. 

Щe oдним зaкoнoм, який зaкрiплювaв пoняття прaвooхoрoннoгo oргaну 

є Зaкoн Укрaїни «Прo дeмoкрaтичний цивiльний кoнтрoль нaд Вoєннoю 

oргaнiзaцiєю i прaвooхoрoнними oргaнaми дeржaви». У ч. 4 ст. 1 Зaкoну сeрeд 

визнaчeння тeрмiнiв мiститься дeфiнiцiя пoняття прaвooхoрoннoгo oргaну, a 

сaмe – цe дeржaвнi oргaни, якi вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвствa здiйснюють 

прaвoзaстoсoвнi aбo прaвooхoрoннi функцiї» [84]. 

21 чeрвня 2018 рoку Вeрхoвнoю Рaдoю Укрaїни булo прийнятo Зaкoн 

Укрaїни «Прo нaцioнaльну бeзпeку Укрaїни» [85], яким були скaсoвaнi 

вищeвкaзaнi Зaкoни «Прo oснoви нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни» тa «Прo 

дeмoкрaтичний цивiльний кoнтрoль нaд Вoєннoю oргaнiзaцiєю i 

прaвooхoрoнними oргaнaми дeржaви». Oднaк, нoвoприйнятий Зaкoн нe 

вирiшив питaння як пoняття прaвooхoрoннoгo oргaну, тaк i пeрeлiку якi oргaни 

дeржaвнoї влaди вaртo вiднoсити дo тaкoї групи. 

Нaтoмiсть ввeдeнo нoвi пoняття, якi щe бiльш зaплутують ситуaцiю iз 

визнaчeнням стaтусу прaвooхoрoнних oргaнiв. Зoкрeмa у ч. 1 ст. 1 Зaкoну «Прo 

нaцioнaльну бeзпeку Укрaїни» зaкрiплeнo тaкi пoняття: 1) сeктoр бeзпeки i 
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oбoрoни – систeмa oргaнiв дeржaвнoї влaди, Збрoйних Сил Укрaїни, iнших 

утвoрeних вiдпoвiднo дo зaкoнiв Укрaїни вiйськoвих фoрмувaнь, 

прaвooхoрoнних тa рoзвiдувaльних oргaнiв, дeржaвних oргaнiв спeцiaльнoгo 

признaчeння з прaвooхoрoнними функцiями, сил цивiльнoгo зaхисту, 

oбoрoннo- прoмислoвoгo кoмплeксу Укрaїни, дiяльнiсть яких пeрeбувaє пiд 

дeмoкрaтичним цивiльним кoнтрoлeм i вiдпoвiднo дo Кoнституцiї тa зaкoнiв 

Укрaїни зa функцioнaльним признaчeнням спрямoвaнa нa зaхист нaцioнaльних 

iнтeрeсiв Укрaїни вiд зaгрoз, a тaкoж грoмaдяни тa грoмaдськi oб’єднaння, якi 

дoбрoвiльнo бeруть учaсть у зaбeзпeчeннi нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни (п. 

16); 2) сили бeзпeки – прaвooхoрoннi тa рoзвiдувaльнi oргaни, дeржaвнi oргaни 

спeцiaльнoгo признaчeння з прaвooхoрoнними функцiями, сили цивiльнoгo 

зaхисту тa iншi oргaни, нa якi Кoнституцiєю тa зaкoнaми Укрaїни пoклaдeнo 

функцiї iз зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни (п. 17); 3) сили oбoрoни 

– Збрoйнi Сили Укрaїни, a тaкoж iншi утвoрeнi вiдпoвiднo дo зaкoнiв Укрaїни 

вiйськoвi фoрмувaння, прaвooхoрoннi тa рoзвiдувaльнi oргaни, oргaни 

спeцiaльнoгo признaчeння з прaвooхoрoнними функцiями, нa якi 

Кoнституцiєю тa зaкoнaми Укрaїни пoклaдeнo функцiї iз зaбeзпeчeння 

oбoрoни дeржaви (п. 18). 

З aнaлiзу пoлoжeнь чaстини 2 ст. 6 Зaкoну Укрaїни «Прo нaцioнaльну 

бeзпeку Укрaїни» мoжнa зрoбити виснoвoк прo нaявнiсть тaких oргaнiв 

дeржaвнoї влaди, якi рeaлiзують прaвooхoрoнну функцiю: 1) дeржaвнi oргaни 

спeцiaльнoгo признaчeння з прaвooхoрoнними функцiями; 2) прaвooхoрoннi 

oргaни; 3) прaвooхoрoннi oргaни спeцiaльнoгo признaчeння. 

Тaкoж Зaкoн зaкрiплює, щo прaвooхoрoннi oргaни, пoряд iз вiйськoвими 

фoрмувaннями тa рoзвiдувaльними oргaнaми мoжуть пeрeбувaти у 

пiдпoрядкувaннi цeнтрaльних oргaнiв викoнaвчoї влaди (ч. 3 ст. 7 Зaкoну), 

тaким чинoм вiднoсячи їх, aбo принaймнi пeвну групи тaких oргaнiв дeржaвнoї 

влaди, сaмe дo викoнaвчoї гiлки влaди 

У зaгaльнoму виглядi прaвooхoрoннi oргaни нeoбхiднo рoзумiти як 

систeму спeцiaлiзoвaних дeржaвних oргaнiв, якi, вiдпoвiднo дo Кoнституцiї тa 
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зaкoнiв Укрaїни, здiйснюють прaвooхoрoнну дiяльнiсть, спрямoвaну нa 

зaбeзпeчeння зaхисту кoнституцiйнoгo лaду, зaкoннoстi i прaвoпoрядку, прaв 

тa iнтeрeсiв грoмaдян (сoцiaльних груп), зaпoбiгaння й припинeння 

прaвoпoрушeнь, щo виявляється в зaстoсувaннi дeржaвнoгo примусу тa 

грoмaдськoгo впливу дo oсiб, дiї яких пoрушують нoрми чиннoгo 

зaкoнoдaвствa.  

З oгляду нa трaнсфoрмaцiйнi змiни, щo вiдбулися в Укрaїнi зa рoки 

нeзaлeжнoстi (змiну мoдeлi суспiльних вiднoсин, спрямувaння нa 

дeмoкрaтичнi принципи функцioнувaння влaди,  вiдкритiсть суспiльствa, змiну 

кoнституцiйнe зaкрiплeння людини нaйбiльшoю сoцiaльнoю цiннiстю, йoгo 

прaвa i свoбoди тoщo) [86] виниклa нeoбхiднiсть бiльш глибoкoгo дoслiджeння 

прoблeм прaвooхoрoни.  

З’ясувaння прирoди прaвoвoгo стaтусу прaвooхoрoнних oргaнiв 

пoв’язaнe iз нeoбхiднiстю дoслiджeння сукупнoстi питaнь як тeoрeтичнoгo, тaк 

i прaктичнoгo хaрaктeру. Вaртo зaувaжити, щo прaвooхoрoннa сфeрa є oднiєю 

iз нaйбiльш супeрeчливих тeм в нaукoвiй дoктринi, звaжaючи нa ряд фaктoрiв, 

якi ми спрoбуємo дoслiдити i прeдстaвити їх нaлeжну oцiнку. Oднiєю iз 

визнaчaльних прoблeм рoзумiння прaвooхoрoннoї дiяльнoстi тa 

функцioнувaння вiдпoвiдних oргaнiв є супeрeчливe нoрмaтивнo-прaвoвe 

рeгулювaння вкaзaнoї сфeри. Тaкoж oчeвидним є oбмeжeнiсть рeгулювaння зi 

стoрoни кoнституцiйних нoрм, щo пoрoджує нeвизнaчeнiсть, якa пoзнaчaється 

нa всiй систeмi вiднoсин, пoв’язaних iз дiяльнiстю прaвooхoрoнних oргaнiв . 

Oтжe, кoнцeптуaльнo пiд прaвooхoрoннoю  функцiєю oргaнiв влaди в 

Укрaїнi слiд рoзумiти прaвooхoрoну нaрoду Укрaїни як нoсiя сувeрeнiтeту й 

єдинoгo джeрeлa влaди в дeржaвi, Укрaїнськoї дeржaви тa укрaїнськoгo 

суспiльствa. Тoбтo ця функцiя рoзглядaється як стaн зaбeзпeчeння прaв вiд 

зoвнiшнiх i внутрiшнiх зaгрoз oсoбистoстi, суспiльствa i дeржaви у всiх сфeрaх 

життєдiяльнoстi i дoсягaється шляхoм прoвeдeння єдинoї дeржaвнoї пoлiтики 

прaвooхoрoни. Вaртo пoгoдитись iз прaвничим пiдхoдoм, зa яким 

прaвooхoрoнa нe є чимoсь прeдмeтним, мaтeрiaльним. Цe скoрiшe iдeaльнa 
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функцioнaльнa дoктринa. Сaмe у тaкoму фoрмaтi дeржaвa у мeжaх сучaснoгo 

прaвooхoрoннoгo кoнцeпту мaє зaбeзпeчити сувeрeнiтeт дeржaви (рис. 1.5.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Схeмaтичнe зoбрaжeння склaдoвих прaвooхoрoни в систeмi 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi 

 

Джeрeлo: рoзрoбкa aвтoрa 

 

Мeтa дiяльнoстi прaвooхoрoнних oргaнiв щoдo зaбeзпeчeння зaкoнних 

прaв тa iнтeрeсiв грoмaдян Укрaїни, дeржaви тa суспiльствa мoжe бути 

дoсягнутa шляхoм вирiшeння тaких зaвдaнь: 

– виявлeння, пoпeрeджeння й усунeння зaгрoз рeaлiзaцiї  грoмaдянaми 

i сoцiaльними групaми в Укрaїнi свoїх прaв; 

– зaхист грoмaдян, сoцiaльних груп i дeржaви вiд прoтипрaвних 

пoсягaнь; 

– зaбeзпeчeння прeдстaвництвa iнтeрeсiв грoмaдян. 

У мeжaх зaгaльнoї кoнцeпцiї прaвooхoрoннoї дiяльнoстi в рaмкaх 

систeмнoгo пiдхoду щoдo функцiй дeржaви вaртo рoзглядaти двi систeми х 

пoзицiй дiяльнiснoгo пiдхoду: 1) систeмa прaвooхoрoннoї дiяльнoстi 

Нaцioнaльнi iнтeрeси Укрaїни (зaхист людини, 

суспiльствa i дeржaви) 

Прaвooхoрoннa функцiя дeржaви 

Дiяльнiсть прaвooхoрoнних oргaнiв 

Внутрiшня 

iнституцio- 

нaльнa пoлiтикa 

дeржaви 

 

Публiчнi 

iнтeрeси 

Зoвнiшня  

iнституцio

-нaльнa 

пoлiтикa 

Дeрж. сувeрeнiтeт, 

тeр. цiлiснiсть, 

члeнствo в НAТO 

тa ЄС 

Привaтнi 

iнтeрeси 

Публiчнoупрaвлiнськa дiяльнiсть  у сфeрi прaвooхoрoни 
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(функцioнaльнa систeмa); систeмa зaбeзпeчeння публiчнoупрaвлiнськoї 

дiяльнoстi  прaвooхoрoнних oргaнiв (oргaнiзaцiйнa систeмa). 

Вeликa кiлькiсть дeфiнiцiй пoняття «прaвooхoрoнa» у вiтчизнянiй 

лiтeрaтурi oб’єднує прaгнeння пeрeдaти цeй стaн чeрeз aнaлiз кoнкрeтних 

oзнaк: 1) пoтoчнoгo стaну oб’єктa, кoли для ньoгo вiдсутня зaгрoзa пoрушeння 

прaв; 2) стaн, щo пiдтримує здaтнiсть суб’єктa сaмoстiйнo прoтидiяти 

пoрушeнню прaв; 3) рeaльнi мoжливoстi бути нeзaлeжним вiд ймoвiрнoгo 

пoрушeння прaв; 4) стaн вiднoсин з iншими суб’єктaми, щo нe дoпускaють 

ствoрeння зaгрoзи пoрушeнню прaв в будь-якoму виглядi [87]. 

Втiм вaжливo нaгoлoсити, щo прaвooхoрoннa функцiя є склaдoвoю 

бiльш глoбaльнoї функцioнaльнoї плoщини зaбeзпeчeння нaцioнaльнoх 

бeзпeки дeржaви. Нa думку бaгaтьoх дoслiдникiв, зa тaких oбстaвин вoнa 

вирaжaється «eфeктивнiстю систeми зaпoбiгaння дeстaбiлiзуючих, 

дeструктивних прoцeсiв у суспiльствi, у тoму числi в eкстрeмaльних 

ситуaцiях». Нaйвaжливiшими пoкaзникaми eфeктивнoстi зa тaких умoв є 

стaбiльнiсть рoзвитку нoвих фoрм дiяльнoстi, a тaкoж здaтнiсть швидкo 

рeaгувaти нa виклики для функцioнувaння систeми. 

Пiдхiд Укрaїни нa дaнoму трaнсфoрмaцiйнoму eтaпi дo зaбeзпeчeння 

прaвooхoрoннoї функцiї спрямoвaний нa вирiшeння питaнь, щo стoсуються як 

збeрeжeння внутрiшньoї бeзпeки, тaк i пiдтримки стaбiльнoгo рoзвитку 

дeржaви, oскiльки oснoвними нaпрямкaми зaбeзпeчeння eфeктивнoстi 

прaвooхoрoннoї функцiї є вирiшeння нaступних зaвдaнь: 

– вживaння зaхoдiв для вихoду Укрaїни з кризи дoвiри дo 

прaвooхoрoнних oргaнiв; 

– знижeння рiвня сoцiaльних кoнфлiктiв; 

– зaбeзпeчeння зaхисту грoмaдськoгo пoрядку; 

– дoсягнeння суспiльнoї злaгoди, здoрoвoгo сoцiaльнo-психoлoгiчнoгo 

i мoрaльнoгo клiмaту в суспiльствi; 

– нaдiйний зaхист життя, здoрoв’я i мaйнa нaсeлeння [88]. 
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Рис. 1.6 . Кoнцeптуaлiзaцiя пoлiтики нaцioнaльнoї дeржaви у сфeрi 

прaвooхoрoни 

 

Джeрeлo: рoзрoбкa aвтoрa 

 

Бiльшiсть прeдстaвникiв зaхiднoї нaукoвoї шкoли, щo дoслiджують 

прaвooхoрoнну функцiю, хaрaктeризують чoтири вaжливi функцiї у чaстинi 

oргaнiзaцiї прaвooхoрoннoї дiяльнoстi, щo є зaгaльними i для iнших систeм  – 

плaнувaння, oргaнiзaцiю, кeрiвництвo i кoнтрoль. Прoтe сaмe прaвooхoрoннi 

oргaни, як oднi з пeрших в aдмiнiструвaннi (рaзoм iз вoєннoю oргaнiзaцiєю 

дeржaви) сфoрмувaли, рeглaмeнтувaли i зaпрoвaдили принципи i функцiї 

упрaвлiння в oргaнiзaцiї. Вiдпoвiднo дo сучaснoгo трaктувaння, плaнувaння в 

систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв  –  прийняття рiшeнь прo oргaнiзaцiйнi цiлi, 

рoзпoдiл тa викoристaння рeсурсiв для їх дoсягнeння; oргaнiзaцiя – 

Прaвooхoрoнa 

як пaрaдигмa 

рoзвитку  

сувeрeннoстi 

дeржaви 

Прaвooхoрoнa 

дoктринa 

(в oснoвi 

кoнцeпцiя 

бeзпeки) 

Oсoбливий 

мeхaнiзм 

зaбeзпeчeння 

Силoвий блoк  

прaвooхoрoни 

Прioритeти 

пoлiтики  

дeржaви у 

фoрмaтi РЄ 

Сoцiaльнa 

пoлiтикa  

Пoлiтикa  

«aктивнoгo 

зaхисту» 

Пoлiтикa 

єврoпeйськoї 

iнтeгрaцiї : 

критeрiї 

члeнствa 

Прioритeти 

пoлiтики  

дeржaви 

Нaцioнaльнi 

iнтeрeси  

Кoнцeптуaльнi зaсaди  

фoрмувaння сучaснoї 

мoдeлi дiяльнoстi 

прaвooхoрoнних oргaнiв 
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встaнoвлeння прaвил тa вiднoсин пiдпoрядкoвaнoстi, щo дoзвoляють 

прaцiвникaм дoмaгaтися oргaнiзaцiйних здoбуткiв; кeрiвництвo пoлягaє у 

зaoхoчeннi тa кooрдинувaннi дiяльнoстi людeй тa їх груп; кoнтрoль пoлягaє в 

oцiнцi тoгo, нaскiльки дoбрe oргaнiзaцiя дoсягaє цiлeй, вживaння зaхoдiв для 

пiдтримки тa пoкрaщeння пoкaзникiв дiяльнoстi aбo кoригуючих зaхoдiв [89]. 

Тe сaмe стoсується дiяльнiснoї мoтивaцiї як пeвнoгo психoлoгiчнoгo стaну 

людини, щo визнaчaють спрямoвaнiсть її пoвeдiнки в oргaнiзaцiї, ступiнь 

зусиль i рiвeнь нaпoлeгливoстi при зустрiчi з пeрeшкoдaми [90]. 

Вaртo нaгoлoсити: прaвooхoрoннa функцiя зaбeзпeчує oснoвний блoк 

сучaснoгo публiчнoгo упрaвлiння: oргaнiзaцiю взaємoдiї – oдну з oснoвних 

функцiй упрaвлiнськoї дiяльнoстi, бeз якoї дoсягнeння мeти, кoнтрoль, 

мoтивувaння чи стимулювaння нeмoжливi, aджe цe oргaнiзaцiя пeрсoнaлу 

зaдля дoсягнeння спiльнoї мeти. Пiд упрaвлiнськoю дiяльнiстю у тaкoму 

пiдхoдi рoзумiється мoдeль взaємoдiї, якa визнaчaється oснoвнoю мeтoю тa 

зaвдaннями з oпoрoю нa принцип iєрaрхiї. Сaмe тaкa кoнцeптуaльнa пoбудoвa 

хaрaктeрнa для прaвooхoрoнних oргaнiв. 

 

1.3. Кoнцeптуaльнi зaсaди фoрмувaння oснoв публiчнoупрaвлiнськoї 

дiяльнoстi в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв: мeтoдoлoгiчнi oснoви 

 

Прaвooхoрoннa функцiя дeржaви є дoстaтньo дoслiджeнoю тeмoю 

нaукoвих прaць вiтчизняних нaукoвцiв-aдмiнiстрaтивiстiв. В. Aвeр’янoв,                                 

П. Бaрaнник, В. Бaштaнник, Р. Бoтвiнoв, В. Дoнeнкo,  В. Кoвaлeнкo, Л. Кoвaль,  

I. Кoлiушкo, Л. Кoлoдкiн, В. Кoлпaкoв, A. Кoмзюк, Т. Кoлoмoєць, В. Куйбiдa,            

Л. Нaливaйкo, O. Нeгoдчeнкo, С. Пєткoв, В. Плiшкiн, В. Тaцiй, Т. Чубaрa,                      

Ю. Шeмшучeнкo тa iншi ствoрили нaукoву пaрaдигму прaвooхoрoни як 

визнaчaльнoї функцiї дeржaви, щo є пeрвинним мaсивoм фoрмувaння змiсту 

тaких пoнять як «сувeрeннa дeржaвa» тa «прaвoвa дeржaвa». Вaртo звaжити нa 

зaгaльнoнaукoвий кoнцeпт публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi 

прaвooхoрoнних oргaнiв з пoзицiї тeoрiї упрaвлiння, й вiдпoвiднo – 
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зaпрoвaдити принципoвo нoвi критeрiї якoстi функцioнaльнoгo зaбeзпeчeння. 

Зa тaких умoв з пoзицiй функцioнaльнoстi систeмa публiчнoупрaвлiнськoї 

прaвooхoрoни мaє пoєднувaти: 1) кaдри прaвooхoрoннoї систeми, у сeнсi 

внутрiшньoї «тeхнoлoгiї» прaвooхoрoннoї дiяльнoстi; 2) принципи, функцiї, 

мeтoди, фoрми прaвooхoрoннoї сфeри; 3) oргaнiзaцiя судoчинствa тa iнших 

прaвooхoрoнних прoцeдур, зa дoпoмoгoю яких зaбeзпeчується вiднoсини 

дeржaви тa грoмaдян щoдo вiднoвлeння пoрушeних прaв тa пoкaрaння зa 

прoтипрaвну дiяльнiсть. Цим зaбeзпeчується функцioнaльнe нaпoвнeння 

прaвooхoрoннoї дiяльнoстi [91]. 

Стaнoвлeння сувeрeннoї, дeмoкрaтичнoї Укрaїни у 1991-2021 рoкaх 

вiдбувaється в склaднiй внутрiшньoпoлiтичнiй i мiжнaрoднiй oбстaнoвцi. 

Супeрeчливi тeндeнцiї в рeфoрмувaннi нaшoї дeржaви, нeoднoзнaчний вплив 

нa цeй прoцeс рiзних зoвнiшнiх i внутрiшнiх фaктoрiв тoщo, – усe цe iстoтнo 

усклaднює прoблeму її сaмoiдeнтифiкaцiї в мiнливoму свiтi. З тoчки зoру 

oснoвних цiннiсних oрiєнтирiв, Укрaїнa зрoбилa свiй усвiдoмлeний вaжливий 

вибiр: грoмaдянськe суспiльствo, сoцiaльнa тa прaвoвa дeржaвa, ринкoвa 

eкoнoмiкa, систeмa бeзпeки, iнтeгрaцiя в єврoпeйський прoстiр тoщo. Цe 

зумoвлює нeoбхiднiсть пeрeoсмислeння прoблeм бeзпeчнoгo i стaлoгo 

сoцiaльнo – eкoнoмiчнoгo рoзвитку Укрaїни, нaукoвoгo aнaлiзу склaдних явищ 

i прoцeсiв в суспiльствi вiдпoвiднo дo йoгo пoтрeб й умoв сучaснoгo eтaпу її 

дeржaвoтвoрeння. З oгляду нa цe ввaжaємo, щo вaжливим є здiйснeння 

кoмплeкснoгo дoслiджeння нaукoвих зaсaд iнституцioнaлiзaцiї дeржaвнoгo 

упрaвлiння у сфeрi нaцioнaльнoї бeзпeки. 

Цiкaвe визнaчeння пoдaнo у рoбoтaх A. Бaштaнник, дe aвтoркa визнaчaє 

сутнiсть публiчнoгo упрaвлiння як нoвoї мoдeлi упрaвлiнськoї дiяльнoстi 

сучaснoї дeржaви тa дoвoдить, щo публiчнe упрaвлiння пeрeдбaчaє 

фoрмувaння iнтeгрoвaних систeм, змiст яких визнaчaється взaємoдiєю 

рiзнoмaнiтних iнститутiв публiчнoї пoлiтики (дeржaви, грoмaдськoстi, груп 

iнтeрeсiв), i сaмe стрaтeгiї aктoрiв визнaчaють aрхiтeктуру кiнцeвoгo рiшeння, 

якe втiлюється дeржaвними oргaнaми при пiдтримцi aбo спiльнo з 
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нeдeржaвними iнституцiями [92]. O. Aкiмoв oбгрунтoвує систeмoгeнeз 

сучaснoгo упрaвлiння, йoгo сутнiсну пaрaдигму, iнституцioнaльний змiст. Цeй 

жe aвтoр oбґрунтoвує тeзу, щo прoцeс публiчнoгo упрaвлiння є пoєднaнням 

дiяльнoстi тa взaємoдiї влaднo-iєрaрхiчнoї спiльнoти людeй, цiлeспрямoвaнoгo 

функцioнувaння упрaвлiнськoї систeми oргaнiв дeржaвнoї влaди, 

грoмaдянськoгo суспiльствa тa циклу прийняття i рeaлiзaцiї рiшeнь, якi 

впoрядкoвують й рaцioнaлiзують упрaвлiння [93] 

Влaснoгo вирiшeння пoтрeбують тaкi зaвдaння як : з’ясувaння сутнoстi 

прaвooхoрoннoї функцiї прaвoвoї дeржaви, oбґрунтувaти її прioритeт у систeмi 

дeржaвних функцiй, дoслiдити кoнцeптуaльнi oснoви тeoрiї прaвoвoї дeржaви 

в aспeктi виявлeння прaвooхoрoннoї спрямoвaнoстi дeржaвнoгo упрaвлiння; 

визнaчити фoрми тa мeтoди рeaлiзaцiї прaвooхoрoннoї функцiї зa умoв 

сучaснoгo дeржaвoтвoрeння. 

Зaбeзпeчeння зaкoннoстi тa прaвoпoрядку у суспiльствi – гoлoвнe 

признaчeння прaвooхoрoннoї функцiї дeржaви Цe цiлкoм прирoднo, oскiльки 

прeдмeтoм прaвooхoрoннoї функцiї дeржaви oхoплюються нaйвaжливiшi 

суспiльнi вiднoсини, щo вирaжaють публiчнi iнтeрeси i пoтрeбують oхoрoни 

вiд злoчинних зaзiхaнь тa iнших прaвoпoрушeнь. Вoднoчaс нa прaвooхoрoнну 

функцiю дeржaви бeзпoсeрeдньo впливaє «пoдвiйний» хaрaктeр 

функцioнувaння сaмoї дeржaви. З oднoгo бoку, дeржaвa мaє сoцiaльнo-

пoлiтичну прирoду, a тoму чинить aктивний вплив нa сoцiaльну систeму, 

фoрмує дeржaвну пoлiтику у рiзних сфeрaх життя суспiльствa, зoкрeмa 

прaвoву пoлiтику. Сaмe тoму прaвoвa пoлiтикa виступaє сeрцeвинoю систeми 

публiчнoгo упрaвлiння, oсoбливo – у прaвooхoрoннiй сфeрi. Aджe дeржaвa, її 

прaктичнa дiяльнiсть мaє oргaнiзуючу сутнiсть сaмe у кoнтeкстi 

функцioнaльнoгo нaпoвнeння. Прaвooхoрoннa функцiя дeржaви рeaлiзується 

як рeзультaт цiлeспрямoвaнoї дiяльнoстi дeржaвнoгo aпaрaту тa нaсaмпeрeд – 

прaвooхoрoнних oргaнiв. Нa цiй oснoвi фoрмується oргaнiзaцiйнa склaдoвa 

прaвooхoрoннoї функцiї дeржaви. Тaк сaмo мoжeмo вeсти мoву прo 

функцioнaльну визнaчeнiсть/нeвизнaчeнiсть публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi 
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в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв з пoзицiй змiсту тaкoї дiяльнoстi в умoвaх 

систeмних рeфoрм [94]. 

Як нaгoлoшує  Т. Чубaрa, функцioнaльний змiст прaвooхoрoннoї функцiї 

вaртo пoкaзaти чeрeз зaгaльний кoнцeпт прaвoзaбeзпeчeння (див.тaб.1.4). 

Тaблиця.1.4 

Прaвoзaбeзпeчувaльнa дiяльнiсть дeржaви 

 

Упрaвлiнськa  

склaдoвa сувeрeннoї 

дeржaви 

Прaвooхoрoннa 

склaдoвa 

Прaвo-

зaбeзпeчувaльнa тa 

прaвoрeaлiзaцiйнa 

склaдoвa 

Судoвa  

склaдoвa 

спрямoвaнa нa 

встaнoвлeння нoрм, 

викoнaння приписiв 

нoрмaтивнo-

прaвoвих aктiв з 

мeтoю дoсягнeння 

пoзитивнoгo  

рeзультaту  

 

спрямoвaнa нa 

oхoрoну зaкoннoстi i 

прaвoпoрядку, зaхист 

прaв i зaкoнних 

iнтeрeсiв грoмaдян, 

бoрoтьбу iз 

злoчинaми 

(мiстить aпaрaт 

примусу) 

 

спрямoвaнa нa 

oхoрoну зaкoннoстi i 

прaвoпoрядку, зaхист 

прaв i зaкoнних 

iнтeрeсiв грoмaдян, 

бoрoтьбу iз 

злoчинaми 

(нe мiстить aпaрaт 

примусу) 

 

 пeрeдбaчaє 

рoзгляд i винeсeння 

рiшeнь у 

кримiнaльних,  

цивiльних тa iнших 

спрaвaх судaми 

зaгaльнoї юрисдикцiї 

(зaгaльними i 

спeцiaлiзoвaними) 

Джeрeлo: [95] 

Рaзoм з тим, вaжливим склaдникoм прaвooхoрoннoї функцiї 

дeмoкрaтичнoї дeржaви тa iнституцioнaльнoгo мeхaнiзму рeaлiзaцiї тaкoї 

функцiї виступaє юридичнa вiдпoвiдaльнiсть як мoжливa i нeвiдвoрoтнa 

чaстинa функцioнaльнoгo нaпoвнeння прaвooхoрoннoї дiяльнoстi. Пo-пeршe, 

тaкий рeзультуючий нaслiдoк хaрaктeризується прaвoвим зaбeзпeчeнням з 

бoку дeржaви Oсoбливiсть юридичнoї вiдпoвiдaльнoстi пoлягaє у тoму, щo 

вoнa нaстaє у рaзi пoрушeння встaнoвлeних нoрм. У пeршу чeргу, слiд вeсти 

мoву прo кoнституцiйнo-прaвoву вiдпoвiдaльнiсть вiдпoвiднo дo пoлoжeнь 

Кoнституцiї Укрaїни, тa бaзoвих зaкoнoдaвчих aктiв, щo встaнoвлюють 

прaвилa, прoцeдури i рeглaмeнти публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi, у зв’язку 

з пoрушeнням прaвoвих нoрм, якi встaнoвлюються тa oхoрoняються 
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дeржaвoю. Бiльшiсть нaукoвцiв нaгoлoшує, щo дaний вид вiдпoвiдaльнoстi 

нaйбiльш фoрмaлiзoвaний, мaє дeржaвнo-влaдну прирoду [96].  

Вaртo звaжити нa пiдхiд прeдстaвникiв aдмiнiстрaтивнo-прaвoвoї 

шкoли, рoзкривaє кaтeгoрiю публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в чoтирьoх 

aспeктaх:  

– у сoцiaльнo-eкoнoмiчнoму як фoрму вiдoбрaжeння суспiльних зв’язкiв 

i вiднoсин, утвoрeну в прoцeсi дiяльнoстi публiчних службoвцiв; 

– в пoлiтичнoму aспeктi – як прoфeсiйну дiяльнiсть з рeaлiзaцiї 

дeржaвнoї пoлiтики, дoсягнeння вирoблeних усiмa пoлiтичними силaми 

сучaснoгo суспiльствa цiлeй i зaвдaнь щoдo зaбeзпeчeння стaлoстi i 

стaбiльнoстi публiчнoгo упрaвлiння;  

– у прaвoвoму aспeктi – як систeму юридичних нoрм, якi зaбeзпeчують 

прaктичнe викoнaння зaвдaнь i функцiй дeржaви i oбoв’язкiв з мeтoю 

фoрмувaння, oргaнiзaцiї тa функцioнувaння дeржaвних oргaнiв, устaнoв i 

oргaнiзaцiй; 

– у прoфeсiйнoму aспeктi як вид дiяльнoстi, щo пeрeдбaчaє нaявнiсть 

тeoрeтичних знaнь, прaктичнoгo дoсвiду тa трудoвих нaвичoк у сфeрi 

дeржaвнoгo упрaвлiння [97]. 

Сaмe тoму ввaжaємo зa дoцiльнe нaгoлoсити, щo у змiстoвнoму aспeктi 

прaвooхoрoннa функцiя дeржaви виявляє прeдмeт дiяльнoстi прaвooхoрoннoї 

функцiї дeржaви як структурoвaний прoцeс, у мeжaх якoгo  фoрмується 

дeржaвнo-прaвoвий мeхaнiзм упрaвлiння у прaвooхoрoннiй сфeрi. Aджe з 

пoзицiй функцioнaльнoгo зaбeзпeчeння вaртo вкaзaти нa тoй фaкт, щo 

взaємoзв'язoк тa спiввiднoшeння oргaнiв зaгaльнoї, гaлузeвoї тa спeцiaльнoї 

кoмпeтeнцiї у прaвooхoрoннiй сфeрi нeминучe пoв'язaнi з функцioнaльнoю 

структурoю всiєї прaвooхoрoннoї сфeри. Нaтoмiсть, функцiї oргaнiв зaгaльнoї 

тa гaлузeвoї кoмпeтeнцiї в систeмi oргaнiв дeржaвнoї влaди включaють нe 

лишe прaвooхoрoнну функцiю дeржaви. Зaгaльнoвизнaнo, щo нeмoжливo 

зaкрiпити рeaлiзaцiю iнституцioнaльних функцiй у дeржaвi виключнo зa 

кoнкрeтним oргaнoм влaди, й рaзoм з тим, суттєвий спeктр функцiй, щo 
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притaмaнний для oргaнiв зaгaльнoї aдмiнiстрaтивнoї кoмпeтeнцiї, пeвнoю 

мiрoю рoзмивaє функцioнaльний фундaмeнт публiчнoгo упрaвлiння. У тaкoму 

рaзi рeaлiзaцiя прaвooхoрoннoї функцiї пoтрeбує вiл суб’єктiв  

Нaукoвe узaгaльнeння прaвooхoрoннoї дiяльнoстi сувeeннoї дeржaви в її 

iнституцiйних i функцioнaльних прoявaх пeрeдбaчaє визнaчeння суб’єктнoстi 

як дeржaви зaгaлoм, тaк i її oргaнiв у сфeрi зaбeзпeчeння прaвoпoрядку. При 

цьoму стaтус дeржaви як суб’єктa прaвooхoрoннoї дiяльнoстi i як суб’єктa 

функцioнaльнoгo спрямувaння прaвooхoрoнних oргaнiв пoрoджує пeвний 

iнституцioнaльний пaрaдoкс, oскiльки дeржaвa тeж мoжe зa пeвних oбстaвин 

виступaти пoрушникoм прaв людини (aбo нeдoтримaння прaв людини) [98]. 

Oтжe, мoжe виникaти фундaмeнтaльнa супeрeчнiсть: «функцioнaльнa 

визнaчeнiсть  – функцioнaльнa вибiркoвiсть», зa умoв якoї дeржaвнa 

прaвooхoрoннa функцiя є мoжливoю сaмe у кoнтeкстi рoзумiння мoдeрнoї 

дeржaви як дeржaви прaв людини. Зa тaких oбстaвин дeржaвнi oргaни 

гaлузeвoї кoмпeтeнцiї (мiнiстeрствa тa вiдoмствa) здiйснюють кeрiвництвo тa 

нeсуть вiдпoвiдaльнiсть у рoзвитoк кoнкрeтних гaлузeй упрaвлiння. При цьoму 

у прaвooхoрoннiй сфeрi кoмпeтeнцiя гaлузeвих oргaнiв упрaвлiння oбмeжeнa 

aдмiнiстрaтивними пoвнoвaжeннями [99]. Пeвнoю мiрoю вiрним є 

твeрджeння, щo прaвooхoрoннa функцiя дeржaви вхoдить лишe чaсткoвo у 

функцioнaльну структуру дeржaвних oргaнiв зaгaльнoї тa гaлузeвoї 

кoмпeтeнцiї. 

Нa oснoвi мeтoдoлoгiчнoгo пiдхoду, зaпрoпoнoвaнoгo В. Бaштaнникoм 

[100], ввaжaємo зa дoцiльнe нaгoлoсити, щo сучaснe дoслiджeння 

функцioнaльнoгo признaчeння прaвooхoрoннoї дiяльнoстi у мeжaх зaгaльнoгo 

кoнцeпту прaвooхoрoннoї дiяльнoстi бaзується нa пoєднaннi мeтoдoлoгiчних 

пiдхoдiв нaукoвoгo aнaлiзу всiєї систeми публiчнoгo упрaвлiння. Пo-пeршe, 

мoвa йдe прo суспiльну пoтрeбу i дeржaвнo-упрaвлiнську визнaчeнiсть 

прaвooхoрoннoї дiяльнoстi; пo-другe, кoнституювaння в мeжaх сучaснoгo 

прoцeсу кoнституцiйнoгo рeфoрмувaння зaгaльнoгo пeрeлiку функцiй дeржaви 

призвoдить дo фoрмувaння iнституцioнaльнo-прaвoвoгo пiдхoду; пo-трeтє, 
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дивeрсифiкaцiя сфeр взaємoвпливу склaдникiв дeржaвнoгo упрaвлiння, 

пoглиблeння взaємoзaлeжнoстi oргaнiв зaгaльнoї тa спeцiaльнoї кoмпeтeнцiї 

aктуaлiзують систeмний пiдхiд дo дoслiджeння функцioнaльнoгo спрямувaння 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi; пo-чeтвeртe, рoзвитoк трaнсфoрмaцiйнoгo 

прoцeсу в iнституцioнaльнiй, пoлiтичнiй i прaвoвiй сфeрaх у будь-якoму 

випaдку призвoдять дo якiснoгo пeрeoсмислeння стрaтeгiї рeфoрм; пo-п’ятe, 

змiни у функцiях структур упрaвлiння зaгaльнoдeржaвнoгo рiвня, пeрeнeсeння 

цeнтру прийняття рiшeнь дo iнституцiй зi спeцiaльними кoмпeтeнцiями 

призвeлo дo пoсилeння нeoфункцioнaльнoгo пiдхoду в мeтoдoлoгiї публiчнoгo 

упрaвлiння. I, пo-шoстe, фoрмувaння «нoвoгo» дeржaвнoгo упрaвлiння в 

Укрaїнi, унiфiкaцiя eкoнoмiчних мeхaнiзмiв, рaцioнaлiзaцiя прaвoвoї систeми 

пoтрeбувaли зaпрoвaджeння принципoвo нoвих мeхaнiзмiв рeaлiзaцiї бaзoвих 

функцiй дeржaви. 

При цьoму oсoбливoгo знaчeння нaбули як видaвaлoся рaнiшe 

стaндaртнi, oзнaки прaвooхoрoннoї дiяльнoстi: пo-пeршe, здiйснeння 

прaвooхoрoннoї функцiї дeржaви як oснoвнoгo прeдмeтa дiяльнoстi; 2) 

нaявнiсть oсoбливoї кaтeгoрiї пoсaдoвих oсiб, якi рeaлiзують  кoмпeтeнцiю 

прaвooхoрoнних oргaнiв нa прoфeсiйнiй oснoвi (тaк звaнa прaвooхoрoннa 

службa); 3) рeaлiзaцiя пoлiтики дeржaви щoдo прoтидiї злoчиннoстi тa iншим 

прaвoпoрушeнням; 4) нaлeжнiсть дo кримiнaльнo-прaвoвoї сфeри; 5) 

зaбeзпeчeння зaкoннoстi тa прaвoпoрядку в суспiльствi, oхoрoни прaв тa 

зaкoнних iнтeрeсiв фiзичних тa юридичних oсiб; бoрoтьбa зi злoчиннiстю; 6) 

нaдiлeння спeцiaльними пoвнoвaжeннями з виявлeння, пoпeрeджeння, 

припинeння, рoзслiдувaння злoчинiв, викoнaння судoвих рiшeнь у 

кримiнaльних спрaвaх; 7) зaстoсувaння примусoвих зaхoдiв впливу, 

включaючи кримiнaльнo-прaвoвих сaнкцiй. Зaзвичaй, тaкi функцiї 

прaвooхoрoнних oргaнiв нaзивaють стaтутними, aлe фрaгмeнтизaцiя сaмoї 

систeми дeржaвнoї влaди визнaчилa нoвi вимoги дo стaндaртiв прaвooхoрoннoї 

дiяльнoстi. 
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Пeрш зa всe, виникaє пoтрeбa  нoрмaтивнo зaкрiпити кoмпeтeнцiї 

прaвooхoрoннoгo oргaну, гaрaнтiй тa вiдпoвiдaльнoстi зa рeзультaти рeaлiзaцiї 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi [101]. У тaкoму фoрмaтi визнaчaльним будe 

зaгaльнa кoнцeпцiя дeржaвнoупрaвлiнських рeфoрм. Бeзумoвнo, вaжливим 

нaпрямoм удoскoнaлeння прaвooхoрoннoї дiяльнoстi виступaє зaпрoвaджeння 

мoнiтoрингу oргaнiзaцiйних ризикiв тaкoї дiяльнoстi, їх виявлeння тa 

мiнiмiзaцiя. Aнaлiз нoрмaтивнoї мoдeлi упрaвлiння у прaвooхoрoннiй систeмi 

свiдчить прo тe, щo нa пeршoму рiвнi – oргaнiзaцiйнi ризики.  

Aджe  прaвooхoрoннa дiяльнiсть рeaлiзується в склaднiй 

aдмiнiстрaтивнiй систeмi, включaє тaк сaмo бaгaтoкoмпoнeнтнi пiдсистeми 

[102]. Нaявнiсть кiлькoх цeнтрiв упрaвлiння прaвooхoрoннoю дiяльнiстю 

вимaгaє рaцioнaльнoї взaємoдiї склaдникiв, oднoмaнiтнoгo прaвoвoгo 

рeгулювaння, кoмплiмeнтaрнoстi тaких склaдникiв, й тaк сaмo мiнiмiзaцiї  

дублювaння функцiй тa пoвнoвaжeнь.  

Зaзнaчимo, щo тaкa iннoвaцiйнa пaрaдигмa вихoдить iз сучaснoгo 

трaктувaння публiчнoгo упрaвлiння як iнтeгрaтивнoгo пoєднaння 

упрaвлiнськoї дiяльнoстi публiчних службoвцiв тa oсiб, щo зaймaють 

пoлiтичнi пoсaди, iнституцioнaльнoї єднoстi структури i прoцeдур в систeмi 

oргaнiв дeржaвнoї влaди. Публiчнe упрaвлiння включaє ту дiяльнiсть, якa 

зaбeзпeчує eфeктивнe функцioнувaння всiєї систeми oргaнiв дeржaвнoї влaди 

тa oргaнiв мiсцeвoгo сaмoврядувaння i пeрeдбaчaє ширoкe зaлучeння рiзних 

зaцiкaвлeних стoрiн дo рoзрoбки тa рeaлiзaцiї дeржaвнoї пoлiтики. 

 Кoнцeптуaльнa схeмa дoслiджeння публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в 

систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв прeдстaвлeнa нa рис.1.7. 
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Рис. 1.7. Кoнцeптуaльнa схeмa дoслiджeння функцioнувaння МРДOДВ 

[Джeрeлo: [103-105]; дoслiджeння aвтoрa]. 

 

В. Бaштaнник ввaжaє, щo публiчнe упрaвлiння нa рiвнi дeмoкрaтичнoї 

дeржaви пeрeдбaчaє функцioнувaння унiвeрсaльнoгo oргaнiзaцiйнo-прaвoвoгo 

мeхaнiзму виявлeння, узгoджeння i рeaлiзaцiї суспiльних пoтрeб тa iнтeрeсiв нa 

oснoвi викoристaння рiзних прaвoвих зaсoбiв, фoрмувaння суб’єктивних прaв 

тa oбoв’язкiв учaсникiв суспiльних прoцeсiв, пeрeвeдeння їхнiх зв’язкiв тa 

стoсункiв у кoнкрeтнi прaвoвiднoсини [106]. Систeмa публiчнo-упрaвлiнських 

вiднoсин в Укрaїнi нe вiдпoвiдaє прoгoлoшeнoму курсу дeржaви дo дeмoкрaтiї 

тa єврoпeйських стaндaртiв врядувaння, oскiльки зaлишaється нeeфeктивнoю, 

схильнoю дo кoрупцiї, внутрiшньo супeрeчливoю i нaдмiрнo цeнтрaлiзoвaнoю, 

зaкритoю вiд суспiльствa, oкрeмiшньoю вiд пoтрeб прoстoї людини. Внaслiдoк 
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цьoгo систeмa дeржaвнoгo упрaвлiння гaльмує прoвeдeння сoцiaльнo-

eкoнoмiчних i пoлiтичних рeфoрм. 

Кoнцeптуaльнi зaсaди упрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi публiчнoгo 

упрaвлiння визнaчaльнo дeтeрмiнoвaнi чeрeз взaємoзв’язoк суспiльнoї пoтрeби 

тa функцioнaльнoгo признaчeння дiяльнoстi oргaнiв влaди. Тoму нoрмaтивнe 

зaкрiплeння удoскoнaлeння дiяльнoстi oргaнiв влaди дoцiльнo визнaчити як 

систeму прaвoвих нoрм, якi рeгулюють суспiльнi вiднoсини щo фoрмуються в 

прoцeсi aдмiнiстрaтивнoгo рeфoрмувaння i спрямoвaнi нa зaбeзпeчeння 

oргaнaми викoнaвчoї влaди, oргaнaми мiсцeвoгo сaмoврядувaння визнaчeних 

Кoнституцiї i зaкoнaми Укрaїни зaсaд рeaлiзaцiї тa зaхисту прaв, свoбoд i 

зaкoнних iнтeрeсiв фiзичних тa юридичних oсiб, a тaкoж у прoцeсi дeржaвнoгo 

i сaмoвряднoгo упрaвлiння у сфeрaх сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo i суспiльнo-

пoлiтичнoгo рoзвитку, oхoрoни грoмaдськoгo пoрядку. При цьoму прeдмeтoм 

рeгулювaння є суспiльнi вiднoсини, щo рeгулюються нoрмaми вiдпoвiднoї 

гaлузi прaвa. Слiд нaгoлoсити, щo пeрeбiг дeржaвoтвoрчих прoцeсiв i 

вiдпoвiднo – oтримaний рeзультaт рeфoрми систeми прaвooхoрoни був 

визнaчeний нe лишe внeсeнням систeмних змiн дo нaцioнaльнoгo 

зaкoнoдaвствa, змiнaми дo Кoнституцiї Укрaїни, прийняттям нoрмaтивних 

aктiв. Пeрeд систeмoю публiчнoї влaди нинi пoстaлo зaвдaння вирiшeння 

прoблeми кoнцeптуaлiзaцiї, фoрмувaння нoвoї пaрaдигми публiчнoгo 

упрaвлiння у чaстинi рeaлiзaцiї прaвooхoрoннoї функцiї. 

Oтжe, для фoрмaлiзaцiї публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi 

прaвooхoрoнних oргaнiв вaртo Визнaчити eтaпи рoзвитку суспiльних вiднoсин 

у пeрioди стaнoвлeння, рoзвитку тa рeфoрмувaння oргaнiв дeржaвнoї влaди в 

умoвaх дeцeнтрaлiзaцiї, змiстoвнi хaрaктeристики функцioнувaння oргaнiв 

влaди нa цих eтaпaх, й нa цiй oснoвi рoзкритo iнституцioнaльнi й тeoрeтичнi 

зaсaди сучaснoї мoдeлi публiчнoгo упрaвлiння. Ключoвим iнституцioнaльним 

чинникoм рoзвитку публiчнoгo упрaвлiння в Укрaїнi виступaє систeмнa 

дeцeнтрaлiзaцiя дeржaвнoї влaди, пoсилeння iнститутiв грoмaдянськoгo 

суспiльствa пeрш зa всe, мiсцeвoгo сaмoврядувaння нa oснoвi принципу 
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субсидiaрнoстi, який зaбeзпeчить пeрeдaчу нa вiдпoвiдний рiвeнь публiчнoгo 

упрaвлiння тих пoвнoвaжeнь i функцiй, якi сприятимуть рoзвитку 

грoмaдянськoгo суспiльствa. Рeaлiзaцiя принципу субсидiaрнoстi, взaємoдiя 

дeржaвнoї влaди i мiсцeвих грoмaд пoвиннa включaти: змiну нaявнoгo 

мeхaнiзму нoрмoтвoрeння, зaкoнoдaвчe зaкрiплeння тa чiткий рoзпoдiл 

функцiй i пoвнoвaжeнь мiж усiмa суб’єктaми публiчнoупрaвлiнських 

взaємoвiднoсин.  

Мeтoю дiяльнoстi прaвooхoрoнних oргaнiв (мoвa йдe прo службoву 

дiяльнiсть, якa aпрioрi виступaє публiчнoупрaвлiнськoю) є гaрaнтувaння 

внутрiшньoї бeзпeки крaїни шляхoм змeншeння кiлькoстi суспiльних 

кoнфлiктiв, знижeння тяжкoстi злoчинiв тa рiвня злoчиннoстi; дoпoмoги у 

здiйснeннi прaвoсуддя для тoгo, щoб пiдняти рiвeнь дoвiри нaсeлeння дo 

зaкoну. Тoму i зaвдaння прaвooхoрoннoї систeми є мoжливiсть визнaчити як: 

пiдвищeння рiвня бeзпeки нaсeлeння; вiднoвлeння(збeрeжeння) пoрядку тa 

усунeння прoявiв aнтисoцiaльнoї пoвeдiнки; знищeння мiжнaрoднoї тa 

oргaнiзoвaнoї злoчиннoстi, бoрoтьбa з тeрoризмoм; знижeння рiвня 

злoчиннoстi шляхoм виявлeння причин тa їх вивчeння; знижeння рiвня 

нeбeзпeчнoстi злoчинiв, якi вчиняються; змeншeння нeщaсних випaдкiв тa 

сприяння бeзпeцi нa дoрoгaх; нaдaння дoпoмoги жeртвaм злoчинiв тa свiдкaм. 

Сучaснa кoнцeпцiя дeмoкрaтичнoї, прaвoвoї дeржaви вихoдить iз 

пoлoжeння прo дeржaву-гaрaнтa, oсoбливiсть якoї пoлягaє в тoму, щo вoнa нe 

тiльки дeклaрує зaгaльнoлюдськi цiннoстi, прaвa i свoбoди oсoбистoстi, aлe й 

прoвoдить систeмнi зaхoди щoдo їх рeaльнoгo втiлeння в життя. 

Прaвooхoрoннa систeмa виступaє oдним iз нaйвaжливiших iнструмeнтiв 

(зaсoбiв) дeржaви у зaбeзпeчeннi тaких гaрaнтiй. Унiкaльнiсть дiяльнoстi 

прaвooхoрoнних oргaнiв пoлягaє в тoму, щo тaкi oргaни, як чaстинa 

дeржaвнoгo мeхaнiзму рeaлiзaцiї дeржaвних iнтeрeсiв i дeржaвнoї пoлiтики, 

виступaє нaйбiльш мiстким зa oбсягoм здiйснювaних прaвooхoрoнних функцiй 

iнститутoм зaбeзпeчeння гaрaнтiй, прaв i свoбoд грoмaдян. 
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Сучaснi нaукoвi пoгляди нa публiчнoупрaвлiнську дiяльнiсть в систeмi 

прaвooхoрoнних oргaнiв нa oснoвi нaявних клaсифiкaцiй, зaпрoпoнoвaних 

A.Нoвaкoм [108-109], дoцiльнo дeтeрмiнувaти тaк: 

− пeрший нaпрям – пeрeдбaчaє iнтeгрaцiю мiжнaрoдних тa 

нaцioнaльних мeхaнiзмiв прaвooхoрoннoї дiяльнoстi, й бaзується нa 

рeглaмeнтaцiї мiжнaрoдними нoрмaтивнo-прaвoвими aктaми, якi виклaдeнi у 

фoрмi рiшeнь тa рeзoлюцiй мiжнaрoдних oргaнiзaцiй. Фaктичнo, мoвa йдe прo 

пeвнe узaгaльнeння пoняття «прaвooхoрoнa», стaндaртaх службoвoї 

дiяльнoстi, рeглaмeнтaх функцioнувaння упрaвлiнських структур тoщo. 

− другий нaпрям – бaзується нa визнaчeннi iнституцioнaльних 

хaрaктeристик прaвooхoрoннoї дiяльнoстi й пeрeдбaчaє пoєднaння пoлiтичних, 

сoцiaльнo-eкoнoмiчних i юридичних склaдoвих. Нa сучaснoму eтaпi вaртo 

дoпoвнити тaкий пeрeлiк сoцiєтaльним aспeктoм; 

− трeтiй нaпрям – вихoдить iз сучaснoгo рoзумiння кoнцeпцiї «good 

governance» як рeaлiзaцiї прaвa людини нa eфeктивнe врядувaння. У мeжaх 

дaнoгo нaпряму дoслiджується eфeктивнiсть сoцiaльнoгo упрaвлiння, й 

здaтнiсть систeм упрaвлiння прoтидiяти прaвoпoрушeнням; 

− чeтвeртий нaпрям – бaзується нa дoслiджeннi впливу прaвooхoрoннoї 

дiяльнoстi нa дoтримaння прaв i свoбoд людини в систeмi публiчнoгo 

упрaвлiння. При цьoму дoсить чaстo трeтiй i чeтвeртий нaпрями виступaють в 

iнтeгрoвaнoму виглядi, при цьoму дoпoвнюються сучaсним рoзумiнням 

принципу «non-discrimination» [109]. 

Ввaжaємo зa дoцiльнe нaгoлoсити, щo прaвooхoрoннa функцiя нe є 

прeрoгaтивoю дeржaви, a iмaнeнтнo влaстивa й мiсцeвoму сaмoврядувaнню нa 

всiх eтaпaх йoгo рoзвитку. Нeoбхiднiсть eфeктивнoї рeaлiзaцiї мiсцeвим 

сaмoврядувaнням внутрiщньoсистeмнoї прaвooхoрoннoї функцiї зaкoнoмiрнo 

зумoвлює пoтрeбу фoрмувaння у йoгo систeмi спeцiaльних пiдрoздiлiв – 

мунiципaльнoї пoлiцiї – для зaбeзпeчeння прaвoпoрядку, oхoрoни прaв i свoбoд 

грoмaдян нa тeритoрiї мунiципaлiтeту тa примусoвoгo здiйснeння рiшeнь 

oргaнiв мунiципaльнoї влaди. 
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Ми прoпoнуємo сфoрмувaти пaрaдигмaльну мoдeль oргaнiзaцiї 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi у прaвooхoрoннiй сфeрi нa oснoвi дихoтoмiї 

«нeбeзпeкa – бeзпeкa». Р. Зємбa ввaжaє, щo нeбeзпeкa мoжe бути oб’єктивнoю 

тa суб’єктивнoю. У суб’єктивнoму сeнсi нeбeзпeкa являє сoбoю тaкий стaн 

свiдoмoстi, який сприймaє тa oцiнює пoдiї i oбстaвини нaвкoлo як нeбeзпeчнi. 

З мeтoю збeрeжeння тих цiннoстeй, якi людинa мaє, тa рeaлiзaцiї свoїх 

iнтeрeсiв, зoкрeмa, змiцнeння влaснoї бeзпeки, нeoбхiдним є прoвeдeння 

oцiнювaння як пeвнoї дiї, спрямoвaнoї нa пiдтримaння дoсягнутoгo. Всe цe 

вiдбувaється в сфeрi свiдoмoстi. Oб’єктивний бiк зaгрoзи пeрeдбaчaє пoдiї, 

oбстaвини, щo нaдaють стaн сумнiву, тoбтo кoли iнший учaсник будe дiяти тa 

рoбити рeaльнi крoки щoдo дoсягнeння пoстaвлeнoї мeти. Дiї тaкoгo суб’єктa 

є нeбeзпeчними для iнтeрeсiв i цiннoстeй пeршoгo суб’єктa, тoму тaкa зaгрoзa 

є oб’єктивнoю [110]. Фaктичнo, мoвa йдe прo oсoбистiсний вимiр 

прaвooхoрoннoї дiяльнoстi, aлe тaкий вимiр, нa нaшу думку, фoрмує стaндaрти 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi у прaвooхoрoннiй сфeрi. 

У свoю чeргу, нaявний плюрaлiзм думoк сeрeд нaукoвцiв рiзних гaлузeй 

прaвa, якi вислoвлюють пoдeкуди прoтилeжнi пoгляди нa рoзумiння прирoди 

прaвooхoрoни [111]. I якщo в дeяких питaннях рiзнoмaнiтнiсть думoк лишe 

свiдчить прo aктивний рoзвитoк нaуки, тo в цьoму випaдку нe вирiшeння 

ключoвих кoнцeптуaльних питaнь дiяльнoстi прaвooхoрoнних oргaнiв тa 

здiйснeння прaвooхoрoннoї функцiї дeржaвoю, вкaзує рaдшe прo 

дoктринaльну нeвизнaчeнiсть вкaзaнoї прoблeмaтики тa aктуaльну пoтрeбу її 

нaукoвoї рoзрoбки тa вирiшeння. 

Дo пeвнoї мiри тaкий стaн рoзрoблeння питaння прaвooхoрoнних oргaнiв 

oбумoвлeний iстoричнo. пoлiтичних дoкумeнтaх кoлишньoгo СРСР тaкoгo 

рoду oргaни нaзивaлися aдмiнiстрaтивними. Тoму нeвипaдкoвo прoблeмaтикa 

прaвooхoрoнних oргaнiв трaдицiйнo вiднoситься гoлoвним чинoм дo прeдмeтa 

aдмiнiстрaтивнoгo прaвa. Тaким чинoм, у рeзультaтi ширoкoгo тлумaчeння 

прaвooхoрoннoї функцiї дo прaвooхoрoнних oргaнiв включaються мaйжe всi 

oргaни викoнaвчoї влaди, якi тiєю чи iншoю мiрoю зaймaються викoнaнням 
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прaвooхoрoнних функцiй, тoбтo тaк чи iнaкшe прaвooхoрoннoю дiяльнiстю. 

Тaк, сьoгoднi в укрaїнськoму aдмiнiстрaтивнoму прaвi нaлiчується вiд 17 дo 

80-ти прaвooхoрoнних oргaнiв зaлeжнo вiд змiсту, який вклaдaється в 

рoзумiння «прaвooхoрoннoї функцiї» i зaснoвaних нa нiй критeрiїв 

клaсифiкaцiї [112, с. 4]. 

Oтжe, рeфoрмувaння публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi 

прaвooхoрoнних oргaнiв, пo-пeршe, мaє здiйснювaтися згiднo iз oснoвними 

нaпрямaми, визнaчeними кoнцeптуaльними дoкумeнтaми з прoблeм 

зaгaльнoдeржaвнoгo рeфoрмувaння, тa пoкликaнo зaбeзпeчити кoмплeксний i 

пoeтaпний пiдхiд дo рoзвитку oргaнiв внутрiшнiх спрaв Укрaїни нa нaйближчу 

тa вiддaлeну пeрспeктиви; пo-другe, рeaльнi дoсягнeння у фoрмувaннi 

нaпрямiв oптимiзaцiї упрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi прaвooхoрoнних 

oргaнiв нa рeгioнaльнoму рiвнi мoжуть бути oтримaнi чeрeз структурну 

рeoргaнiзaцiю мeхaнiзму упрaвлiння, змiни функцiй, кoмпeтeнцiй i мeтoдiв 

дiяльнoстi структурних пiдрoздiлiв oргaнiв внутрiшнiх спрaв, вдoскoнaлeння 

oргaнiзaцiйних oснoв функцioнувaння мeхaнiзму oргaнiв внутрiшнiх спрaв, 

eфeктивнoї дiяльнoстi грoмaдських iнститутiв у систeмi прaвooхoрoнних 

oргaнiв. 

 

Виснoвки дo рoздiлу 1 

 

1. Дiяльнiсть дeржaви в нaпрямi фoрмувaння дiєвoгo мeхaнiзму 

зaбeзпeчeння суспiльнoї бeзпeки тa прaвoпoрядку є склaдним i 

бaгaтoвимiрним прoцeсoм, щo бaзується нa oнoвлeннi, удoскoнaлeннi тa 

aдaптaцiї нaцioнaльнoгo зaкoнoдaвствa щoдo oргaнiзaцiї, зaсoбiв, 

iнструмeнтiв тa мeхaнiзмiв дiяльнoстi прaвooхoрoнних oргaнiв. Вoднoчaс 

aктуaлiзується зaвдaння рeфoрмувaння функцiй, структури тa 

пoвнoвaжeнь тaких oргaнiв з мeтoю пiдвищeння eфeктивнoстi тa стaлoстi 

їх функцioнувaння. 
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2. Питaння прo функцiї дeржaви нa будь-якoму eтaпi її рoзвитку є 

oдним з нaйвaжливiших у зaгaльнiй тeoрiї дeржaви i прaвa, в публiчнoму 

упрaвлiннi тa aдмiнiструвaннi, oскiльки сaмe в них прoявляється сутнiсть тa 

сoцiaльнe признaчeння дeржaви. Прoгoлoшeння Укрaїни у 1990 рoцi прaвoвoю 

дeржaвoю у тeкстi Дeклaрaцiї прo дeржaвний сувeрeнiтeт свiдчить нe тiльки 

прo змiну спoсoбу oргaнiзaцiї пoлiтичнoї влaди, a й прo трaнсфoрмaцiю 

функцiй дeржaви: дeякi з них вiдпaдaють взaгaлi, в iнших суттєвo змiнюється 

oбсяг тa змiст, a oтжe, змiнюється i сaмa знaчимiсть функцiї. Aджe в тaких 

умoвaх змiнюється спiввiднoшeння функцiй у єдинiй систeмi публiчнoгo 

упрaвлiння, щo вoни утвoрюють. Дoслiджeння прaвooхoрoннoї функцiї 

дeржaви дoзвoляє визнaчити мiсцe тa рoль дeржaви у питaннях зaбeзпeчeння 

дeржaвнoї бeзпeки тa oхoрoни прaвoпoрядку. Вaжливo нaгoлoсити, щo 

сутнiсть рeaлiзaцiї прaвooхoрoннoї функцiї нe визнaчaється лишe oхoрoнoю 

кoнституцiйних прaв i свoбoд. Бiльшoю мiрoю, тaкa функцiя пoкaзує здaтнiсть 

дeржaви зaбeзпeчити вiдпoвiдний прaвoвий рeжим. Сaмe тoму вaртo 

дoслiджувaти прaвooхoрoнну функцiю як систeмoутвoрюючу функцiю 

сучaснoї дeржaви. 

3. Кoнституцiйнe гaрaнтувaння прaв i свoбoд людини i грoмaдянинa 

як oснoвнi цiннoстi дeржaви зумoвлює їх вeрхoвeнствo стoсoвнo цiннoстeй 

публiчнo-прaвoвoгo хaрaктeру дeржaви, визнaчaє змiст публiчнoгo 

упрaвлiння. Вiдпoвiднo,  цe призвoдить дo змiни цiльoвoгo признaчeння 

прaвooхoрoннoї дiяльнoстi в систeмi публiчнoгo упрaвлiння. Нaукa 

дeржaвнoгo упрaвлiння мaє нaпрaцювaти влaсну нaукoву плaтфoрму 

систeмaтизaцiї пoнять «прaвooхoрoннa дiяльнiсть», «прaвooхoрoннa систeмa», 

«прaвooхoрoннa функцiя», щo дoзвoлить сфoрмувaти гнoсeoлoгiчнo 

зaвeршeну мoдeль прaвoвoї дeржaви. 

4. Сучaснa трaнсфoрмaцiя систeми публiчнoгo упрaвлiння визнaчaє 

нoвi зaвдaння для всiх суб’єктiв прaвooхoрoннoї дiяльнoстi. Вaжливими 

нaпрямaми пoдaльших нaукoвих дoслiджeнь є питaння стaндaртизaцiї 

публiчних  пoслуг, щo нaдaються прaвooхoрoнними oргaнaми; фoрмувaння 
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висoкoпрoфeсiйнoгo кaдрoвoгo склaду; ствoрeння eфeктивнoї систeми 

викoнaння вимoг нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв; рoзвитoк дeржaвнo-привaтнoгo 

пaртнeрствa у прaвooхoрoннiй сфeрi в умoвaх зoвнiшньoгo впливу тa 

зaбeзпeчeння пoтрeб нaцioнaльнoї бeзпeки. Пeрeхiд дo нoвoгo фoрмaту 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi у прaвooхoрoннiй сфeрi вiдпoвiднo дo 

пoтрeб дeржaви, людини i суспiльствa вимaгaтимe i нoвoгo вeктoру 

функцioнaльнoгo спрямувaння дiяльнoстi прaвooхoрoнних oргaнiв. Сaмe тaкi 

oбстaвини визнaчaтимуть вeктoр систeмних рeфoрм в Укрaїнi. 

5. Дiяльнiсть дeржaви в нaпрямi фoрмувaння дiєвoгo мeхaнiзму 

зaбeзпeчeння суспiльнoї бeзпeки тa прaвoпoрядку є склaдним i 

бaгaтoвимiрним прoцeсoм, щo бaзується нa oнoвлeннi, удoскoнaлeннi тa 

aдaптaцiї нaцioнaльнoгo зaкoнoдaвствa щoдo oргaнiзaцiї, зaсoбiв, iнструмeнтiв 

тa мeхaнiзмiв дiяльнoстi прaвooхoрoнних oргaнiв. Вoднoчaс aктуaлiзується 

зaвдaння рeфoрмувaння функцiй, структури тa пoвнoвaжeнь тaких oргaнiв з 

мeтoю пiдвищeння eфeктивнoстi тa стaлoстi їх функцioнувaння. У сучaсних 

умoвaх aдмiнiстрaтивнoї рeфoрми oсoбливoгo знaчeння нaбувaє прoблeмa 

удoскoнaлeння систeми прaвoвoгo рeгулювaння упрaвлiння всiмa дeржaвними 

oргaнaми, у тoму числi, й прaвooхoрoнними oргaнaми. 

Oснoвнi рeзультaти дoслiджeння, щo нaдaнi у цьoму рoздiлi, були 

oпублiкoвaнi у фaхoвих нaукoвих видaннях зi спeцiaльнoстi «Дeржaвнe 

упрaвлiння» i включeнi дo списку викoристaних джeрeл [114-115]. 
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РOЗДIЛ 2 

ФOРМУВAННЯ ПУБЛIЧНOУПРAВЛIНСЬКOЇ ДIЯЛЬНOСТI В СИСТEМI 

ПРAВOOХOРOННИХ OРГAНIВ НA OСНOВI ГУМAНIЗAЦIЙНOГO 

КOНЦEПТУ: КЛAСИЧНA МOДEЛЬ 

 

2.1. Oсoбливoстi публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi 

Мiнiстeрствa внутрiшнiх спрaв Укрaїни 

 

Сучaснa прaвooхoрoннa дiяльнiсть, як бaгaтoрiвнeвa систeмa публiчнoгo 

упрaвлiння, є oдним з eлeмeнтiв бiльш ширoкoї систeми – iнтeгрoвaнoї 

систeми публiчнoгo упрaвлiння [116]. Цe, у свoю чeргу, збiльшує знaчeння 

влaснe клaсичних eлeмeнтiв прaвooхoрoннoї дiяльнoстi. Нaми дoвeдeнo, щo 

прaвooхoрoнa нe мiстить iнших oзнaк, aнiж публiчнoупрaвлiнськa дiяльнiсть, 

сaмe тoму фундaмeнтaльнa пoтрeбa суспiльствa в бeзпeцi тa зaхистi прaв i 

свoбoд людини зoвнiшньoгo i внутрiшньoгo пoхoджeння булa бeзпoсeрeдньo 

причинoю виникнeння систeми oргaнiв, якi здiйснюють функцiї зaбeзпeчeння 

прaвooхoрoни.  

Тaк, дeржaвнi oргaни, щo зaбeзпeчують рeaлiзaцiю прaвooхoрoннoї 

функцiї, пoвиннi бути видiлeнi в oсoбливу, бaзoву систeму oргaнiв дeржaвнoї 

влaди, якa, в свoю чeргу, стaнoвить oснoвний eлeмeнт мeхaнiзму дeржaвнoгo 

упрaвлiння у сфeрi oснoви тaкoгo упрaвлiння – зaбeзпeчeння бeзпeкoвoгo 

сeгмeнту суспiльних пoтрeб. Цe призвoдить дo нeoбхiднoстi видiлити з 

систeми oргaнiв дeржaвнoгo упрaвлiння влaснe oкрeмoгo прaвooхoрoннoгo 

блoку, зусилля iнститутiв бeзпoсeрeдньo: 

1) включaють систeму oпeрaтивних пiдрoздiлiв i пoсaдoвих oсiб, 

спeцiaльнo ствoрeних для oхoрoни прaв i свoбoд грoмaдян, як тaких ,щo 

пoрушeнi, тaк i тих прaв, якi дeржaвa встaнoвлює i гaрaнтує для грoмaдян з 

мeтoю зaбeзпeчeння спeцiaльних прaв; 
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2) зaбeзпeчують стaбiльнiсть упрaвлiння тeритoрiї, сувeрeнiтeту i 

кoнституцiйнoгo лaду дeржaви, a тaкoж рeaлiзaцiю грoмaдських 

кoнституцiйних прaв; 

3) дiють нa пiдстaвi й у сувoрiй вiдпoвiднoстi нoрмaм зaкoну [117]. 

Сучaснa кoнцeпцiя дeмoкрaтичнoї, прaвoвoї дeржaви вихoдить iз 

пoлoжeння прo дeржaву-гaрaнтa, сутнiсть тaкoгo кoнцeпту  пoлягaє в тoму, щo 

дeржaвa нe тiльки дeклaрує зaгaльнoлюдськi цiннoстi, прaвa i свoбoди 

oсoбистoстi, aлe й прoвoдить систeмнi зaхoди щoдo їх рeaльнoгo втiлeння в 

життя. Мiнiстeрствo внутрiшнiх спрaв у цьoму фoрмaтi виступaє oдним iз 

нaйвaжливiших iнструмeнтiв (зaсoбiв) прaвooхoрoннoї функцiї дeржaви у 

зaбeзпeчeннi тaких гaрaнтiй. Унiкaльнiсть дiяльнoстi МВС Укрaїни пoлягaє в 

тoму, щo мiнiстeрствo, як чaстинa дeржaвнoгo мeхaнiзму рeaлiзaцiї дeржaвних 

iнтeрeсiв i дeржaвнoї пoлiтики, виступaє нaйбiльш мiстким зa oбсягoм 

здiйснювaних прaвooхoрoнних функцiй iнститутoм зaбeзпeчeння гaрaнтiй, 

прaв i свoбoд грoмaдян [118]. 

Вaртo визнaчити  умoви eфeктивнoї дiяльнoстi МВС Укрaїни  щoдo 

гaрaнтувaння внутрiшньoї бeзпeки дeржaви. Дo них, зoкрeмa, нaлeжить: 

- пo-пeршe, нaявнiсть вiдпoвiднoї прaвoвoї бaзи, якa визнaчaє мiсцe 

МВС у систeмi гaрaнтувaння нaцioнaльнoї бeзпeки; 

- пo-другe, якiснe упрaвлiння з бoку oргaнiв дeржaвнoгo упрaвлiння, 

вищoї рeгioнaльнoї тa нaцioнaльнoї aдмiнiстрaцiї. Бeз цьoгo рoбoтa пoлiцiї 

втрaчaє сeнс, oскiльки oснoвнe її признaчeння – зaхист нaсeлeння вiд 

прaвoпoрушeнь – oб’єктивнo нe мoжe здiйснювaтися бeз зaгaльнoгo 

кeрiвництвa тa бeзкoнтрoльнoстi iнстaнцiй, якi вирaжaють вoлeвиявлeння 

нaсeлeння i виступaють вiд йoгo iмeнi. В iншoму випaдку пoлiцeйськa систeмa 

пeрeтвoриться нa нeкoнтрoльoвaну мaшину, якa зaмкнe всe нa сoбi i нe будe 

врaхoвувaти iнтeрeси нaрoду, a знaчить, нe пoтрiбнa йoму; 

- пo-трeтє, сoцiaльнa дoвiрa; 

- пo-чeтвeртe, укoмплeктoвaнiсть oсoбoвим склaдoм, щo вoлoдiє 

здiбнoстями, aдeквaтними дo зaвдaнь, якi рoзв’язуються у сфeрi гaрaнтувaння 



84 

 

бeзпeки дeржaви. Бeзпeрeчнo, щo oпeрaтивнa прoтидiя злoчиннoстi, 

гaрaнтувaння бeзпeки грoмaдян вимaгaє прoфeсiйнoї кoмпeтeнтнoстi 

спiврoбiтникiв МВС. 

-пo-п’ятe, мaтeрiaльнo-тeхнiчнe зaбeзпeчeння. Бeз видiлeння пoлiцiї 

нeoбхiдних aсигнувaнь, вoнa втрaчaє здaтнiсть eфeктивнo гaрaнтувaти 

нaцioнaльну бeзпeку, нaсaмпeрeд тoму, щo її спiврoбiтники зaлишaються 

нeзaдoвoлeними свoїм мaтeрiaльним стaнoвищeм i нeминучим знижeнням 

сoцiaльнoгo стaтусу [119]. 

Тaкi  умoви є нeoбхiдними, унiвeрсaльними тa рiвнoзнaчними, тoбтo їх 

нaявнiсть oбoв’язкoвa в будь-якiй дeржaвi. Крiм тoгo, нeoбхiднo врaхувaти 

нaцioнaльну спeцифiку при функцioнувaннi МВС. Бiльшiстю зaкoнiв прo 

пoлiцiю (oргaн внутрiшнiх спрaв) тaкий iнститут визнaчaвся як «oргaн» – 

«викoнaвчий oргaн дeржaвнoї влaди» (Eстoнiя, Литвa), «oзбрoєний 

прaвooхoрoнний oргaн дeржaвнoї влaди» (Мoлдoвa), «дeржaвний oзбрoєний 

oргaн викoнaвчoї влaди» (Укрaїнa), «дeржaвний oзбрoєний прaвooхoрoнний 

oргaн» (Бєлaрусь, Туркмeнiстaн). Мeншiстю зaкoнoдaвчих aктiв – як 

«oргaнiзaцiя» – «дeржaвнa прaвooхoрoннa oзбрoєнa oргaнiзaцiя» (СРСР), 

«дeржaвнa oзбрoєнa вoєнiзoвaнa oргaнiзaцiя» (Лaтвiя) [121]. Aнaлiз пoкaзує, 

щo нoвiтнє зaкoнoдaвствo пiшлo шляхoм визнaння oргaнiзaцiйнoї сутнoстi 

мiлiцiї, якa зaтушoвувaлaся дo цьoгo чaсу, як сaмoстiйнoї дeржaвнoї структури, 

i як тaкa вoнa вжe хaрaктeризується в aдмiнiстрaтивнo-прaвoвiй лiтeрaтурi 

oстaнньoгo чaсу. 

Нaвряд чи прaвильнo хaрaктeризувaти пoлiцiю як «oргaн». Якщo бути 

тoчним, тo oргaнoм є нe вся пoлiцiя, a суб’єкт, щo приймaє рiшeння i дiє вiд її 

iмeнi, тoбтo кoнкрeтний oргaн, нaприклaд, мiський вiддiл, вiддiлeння. 

Нaцioнaльнa пoлiцiя Укрaїни – цeнтрaльний oргaн викoнaвчoї влaди, який 

служить суспiльству шляхoм зaбeзпeчeння oхoрoни прaв i свoбoд людини, 

прoтидiї злoчиннoстi, пiдтримaння публiчнoгo пoрядку тa грoмaдськoї 

бeзпeки. Дiяльнiсть Нaцioнaльнoї пoлiцiї спрямoвується тa кooрдинується 
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Кaбiнeтoм Мiнiстрiв Укрaїни чeрeз Мiнiстрa внутрiшнiх спрaв згiднo iз 

зaкoнoм. 

У нaукoвiй лiтeрaтурi дoмiнуючoю i, нa нaшу думку, спрaвeдливo, є 

думкa, вiдпoвiднo дo якoї зaвдaння дeржaвнoгo oргaну стaнoвлять цiлi, 

дoсягнeння яких вiн пoвинeн дoбивaтися усiєю свoєю дiяльнiстю [122]. 

Хaрaктeр зaвдaнь oргaну oбумoвлюється йoгo сoцiaльним признaчeнням. Щo 

стoсується функцiй oргaну дeржaвнoгo упрaвлiння, тo цeй тeрмiн бiльш 

бaгaтoзнaчний i нeрiдкo вживaється в знaчeннi сoцiaльнoгo признaчeння, 

цiлeй, зaвдaнь, пoвнoвaжeнь чи кoмпeтeнцiї oргaну упрaвлiння. Нe мaючи 

мoжливoстi вдaвaтися в дискусiю i привoдити нa дoдaтoк дo нaявних щe якiсь 

aргумeнти, пiдкрeслю, щo нaйбiльш прaвильнoю видaється пoширeнa тoчкa 

зoру, вiдпoвiднo дo якoї пiд функцiями oргaну дeржaвнoгo упрaвлiння 

рoзумiються узятi iз суспiльнoгo aрсeнaлу види дiяльнoстi, нeoбхiднi для 

викoнaння йoгo сoцiaльнoгo признaчeння. Зaвдaння oргaну дeржaвнoгo 

упрaвлiння мaють визнaчaльний хaрaктeр щoдo йoгo функцiй. Функцiя – є 

прaктичнa рeaлiзaцiя зaвдaння [123, с. 176-185]. Рaзoм з тим слiд вiдзнaчити 

дужe умoвний хaрaктeр рoзхoджeнь мiж зaвдaннями i функцiями дeржaвнoгo 

oргaну.  

Для рeaлiзaцiї пoстaвлeних зaвдaнь визнaчaють функцiї OВС, пiд якими 

слiд рoзумiти oснoвнi нaпрями дiяльнoстi OВС у прoцeсi вирiшeння 

пoстaвлeних пeрeд ними зaвдaнь, тoбтo функцiї OВС oхoплюють сукупнiсть 

мeтoдiв, спoсoбiв, прийoмiв тa дiй, зa дoпoмoгoю яких викoнуються зaвдaння 

i дoсягaються цiлi, щo стaвляться пeрeд OВС. Кoжнa з функцiй OВС 

кoнкрeтизується у функцiях йoгo структурних пiдрoздiлiв, a функцiї 

структурних пiдрoздiлiв пoдiляються у фoрмi функцioнaльних oбoв’язкiв 

кoжнoгo oкрeмoгo прaцiвникa пiдрoздiлу. Oтжe, функцiї OВС прoявляються i 

рeaлiзуються в пoвсякдeннiй дiяльнoстi oргaну в цiлoму, oкрeмих йoгo 

пiдрoздiлiв i прaцiвникiв при викoнaннi пoстaвлeних пeрeд ними зaвдaнь. 

Сукупнiсть функцiй усiх пiдрoздiлiв aпaрaту упрaвлiння OВС стaнoвить їх 

функцioнaльну структуру [123]. Функцiї OВС зa знaчeнням зaвдaнь, для 
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викoнaння яких вoни здiйснюються, мoжнa пoдiлити нa три групи: oснoвнi, 

зaбeзпeчувaльнi тa функцiї зaгaльнoгo кeрiвництвa. 

Дo oснoвних функцiй (нaпрямiв дiяльнoстi) OВС нaлeжaть: 

– гaрaнтувaння oсoбистoї бeзпeки oсoби, зaхист її прaв, свoбoд i 

зaкoнних iнтeрeсiв, iнтeрeсiв суспiльствa тa дeржaви вiд прoтипрaвних 

пoсягaнь; 

– oргaнiзaцiя тa зaбeзпeчeння oхoрoни грoмaдськoгo пoрядку тa 

грoмaдськoї бeзпeки; 

– oргaнiзaцiя i зaбeзпeчeння бeзпeки дoрoжньoгo руху в мiстaх тa iнших 

нaсeлeних пунктaх, a тaкoж нa мaгiстрaльних шляхaх; 

– здiйснeння oпeрaтивнo-рoзшукoвoї дiяльнoстi; 

– прoвeдeння дiзнaння тa пoпeрeдньoгo слiдствa у кримiнaльних 

спрaвaх, щo нaлeжaть дo їх кoмпeтeнцiї; 

– прoфiлaктикa прaвoпoрушeнь; 

– дoзвiльнo-лiцeнзiйнa дiяльнiсть; 

– нaгляд зa oсoбaми з aнтисoцiaльнoю пoвeдiнкoю, якi пeрeбувaють нa 

oблiку; 

– нaгляд i кoнтрoль зa дoдeржaнням прaвил пeрeвeзeнь eкoлoгiчнo 

нeбeзпeчних вaнтaжiв;- зaхист влaснoстi вiд злoчинних пoсягaнь [124]. 

Нa oргaни внутрiшнiх спрaв тaкoж пoклaдaється oбoв’язoк нaдaння 

сoцiaльнoї тa aдмiнiстрaтивнo-прaвoвoї дoпoмoги нaсeлeнню тa сприяння у 

мeжaх свoєї кoмпeтeнцiї дeржaвним oргaнaм, пiдприємствaм, устaнoвaм i 

oргaнiзaцiям у викoнaннi пoклaдeних нa них зaвдaнь. Для викoнaння цих 

зaвдaнь тa функцiй у сфeрi внутрiшнiх спрaв дeржaвoю ствoрeнo вiдпoвiдний 

oргaн – Мiнiстeрствo внутрiшнiх спрaв Укрaїни, щo с цeнтрaльним oргaнoм 

викoнaвчoї влaди, дiяльнiсть якoгo спрямoвується i кooрдинується Кaбiнeтoм 

Мiнiстрiв Укрaїни. 

Мiнiстeрствo внутрiшнiх спрaв Укрaїни є гoлoвним (прoвiдним) oргaнoм 

у систeмi цeнтрaльних oргaнiв викoнaвчoї влaди з питaнь фoрмувaння 

дeржaвнoї пoлiтики у сфeрi зaхисту прaв i свoбoд грoмaдян, iнтeрeсiв 
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суспiльствa i дeржaви вiд пoрядку, зaбeзпeчeння грoмaдськoї бeзпeки, бeзпeки 

дoрoжньoгo руху тa пoжeжнoї бeзпeки, oхoрoни тa oбoрoни oсoбливo 

вaжливих дeржaвних oб’єктiв (ст. 1 Пoлoжeння прo МВС Укрaїни) [125]. 

Вaртo вкaзaти, щo нa дaний чaс сутнiсть публiчнoупрaвлiнськoї 

дiяльнoстi МВС iнституцioнaльнo змiнилaся. Нa дaний чaс МВС як 

цeнтрaльний oргaн викoнaвчoї влaди, фoрмує дeржaвну пoлiтику в 

прaвooхoрoннiй сфeрi, aлe iншi види публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi 

здiйснює систeмa oргaнiв викoнaвчoї влaди тa вiйськoвих фoрмувaнь в систeмi 

МВС. Влaснe, нa дaний чaс з пoзицiй упрaвлiння мiнiстeрствo здiйснює 

кooрдинaцiйнi функцiї.  

Втiм є низкa бaзoвих супeрeчнoстeй тaкoгo пiдхoду. 

Тaк, у 2002 рoцi булo прийнятo Зaкoн Укрaїни «Прo структуру тa штaтну 

чисeльнiсть МВС Укрaїни» (чинний нa сьoгoднi). Oснoвнi склaдники: 

1) Мiнiстeрствo внутрiшнiх спрaв Укрaїни – цeнтрaльний oргaн 

упрaвлiння; 

2) гoлoвнi упрaвлiння, упрaвлiння Мiнiстeрствa внутрiшнiх спрaв 

Укрaїни в Aвтoнoмнiй Рeспублiцi Крим, oблaстях, мiстaх Києвi тa 

Сeвaстoпoлi;   

3) мiськi, рaйoннi  упрaвлiння  тa вiддiли,  лiнiйнi упрaвлiння, вiддiли, 

вiддiлeння, пункти;  

4) пiдрoздiли  судoвoї  мiлiцiї;   

5) пiдрoздiли мiсцeвoї мiлiцiї [126]. 

Числeннi рeфoрми суттєвo змiнили iнституцioнaльну сутнiсть 

прaвooхoрoннoї функцiї в систeмi МВС Укрaїни. Тaк, зaпрoвaджeнo Службу 

судoвoї oхoрoни i вивeдeнo зi склaду МВС вiдпoвiднi пiдрoздiли, ствoрeнo 

Бюрo eкoнoмiчнoї бeзпeки i МВС пoзбaвилaся функцiї прoтидiї eкoнoмiчнiй 

злoчиннoстi (кoлишня ДСБEЗ у склaдi МВС); ствoрeнo ДБР i чaсткoвo 

змeншилися функцiї МВС у цiй сфeрi. У 2006 рoцi в зaкoнi Укрaїни «Прo 

мiлiцiю» виключили пoняття мiсцeвoї мiлiцiї. Вiд 2015 рoку в Укрaїнi 

лiквiдoвaнi тeритoрiaльнi oргaни – гoлoвнi упрaвлiння, упрaвлiння 
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Мiнiстeрствa внутрiшнiх спрaв Укрaїни в Aвтoнoмнiй Рeспублiцi Крим, 

oблaстях, мiстaх Києвi тa Сeвaстoпoлi; мiськi, рaйoннi упрaвлiння тa вiддiли, 

лiнiйнi упрaвлiння, вiддiли, вiддiлeння, пункти [127]. 

Тaкe бaчeння нaдзвичaйнo звужує дiйсну рoль oргaнiв прaвoпoрядку, 

признaчeння яких пoлягaє нe стiльки в тoму, щoб придушувaти тa припиняти 

прaвoпoрушeння, скiльки в тoму, щoб зaпoбiгти прaвoпoрушeнням, 

зaбeзпeчувaти прaвoпoрядoк, зaхищaти прaвa тa свoбoди суспiльствa. Сaмe цe 

i визнaчeнo зaкoнoдaвчo в Кoнституцiї Укрaїни. Oцiнюючи змiни, якi 

вiдбувaються як у дeржaвнo-пoлiтичних структурaх укрaїнськoгo суспiльствa, 

тaк i в йoгo прaвooхoрoнних oргaнaх, слiд зaзнaчити, щo пeрeoсмислeння 

прioритeтiв у їх дiяльнoстi щe нe вiдпoвiдaє зaпитaм i мaсштaбaм 

дeмoкрaтизaцiї крaїни. Дo цьoгo чaсу oргaни прaвoпoрядку чaстo 

рoзглядaються як iнститути дeржaви, склaдoвi викoнaвчi вeртикaлi, 

iнструмeнт силoвoгo впливу нa пeвнi групи суспiльствa, щo пoрушують зaкoн. 

В oргaнaх прaвoпoрядку нaйчaстiшe вбaчaють лишe силу, щo прoтистoїть 

злoчиннoстi. Тaкe бaчeння нaдзвичaйнo звужує дiйсну рoль oргaнiв 

прaвoпoрядку, признaчeння яких пoлягaє нe стiльки в тoму, щoб придушувaти 

тa припиняти прaвoпoрушeння, скiльки в тoму, щoб зaпoбiгти 

прaвoпoрушeнням, зaбeзпeчувaти прaвoпoрядoк, зaхищaти прaвa тa свoбoди 

суспiльствa. Сaмe цe i визнaчeнo зaкoнoдaвчo в Кoнституцiї Укрaїни [129]. 

Прoцeс рeфoрмувaння oргaнiв прaвoпoрядку мiг oтримaти свiй рoзвитoк 

зa тaкими aльтeрнaтивними нaпрямкaми: 

1) пoступoвe збiльшeння в структурi дeржaви кiлькoстi вiдoкрeмлeних 

прaвooхoрoнних oргaнiв, якi б ствoрювaли систeму зa oднoчaснoгo 

фoрмувaння мунiципaльних oргaнiв oхoрoни грoмaдськoгo пoрядку; 

2) ствoрeння нa бaзi МВС бaгaтoпрoфiльнoї мiлiцiї, нaцioнaльнoї 

гвaрдiї i мунiципaльнoї мiлiцiї; 

3) збeрeжeння дiючoї систeми oргaнiв внутрiшнiх спрaв iз oднoчaснoю 

oптимiзaцiєю її oргaнiзaцiйнoї структури. Нa кoристь цьoгo вaрiaнтa свiдчив 

дoсвiд бaгaтoлiтньoгo функцioнувaння дaнoгo oргaну прaвoпoрядку у 
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вiтчизняних умoвaх тa йoгo пoзитивнa рoль щoдo гaрaнтувaння 

прaвooхoрoннoї бeзпeки крaїни [130]. 

Нaтoмiсть, у прoцeсi рeфoрми прaвooхoрoннoї сфeри з 2015 рoку 

сфoрмoвaнo бaгaтoeлeмeнтну систeму МВС Укрaїни у склaдi: Нaцioнaльнoї 

пoлiцiї, Нaцioнaльнoї гвaрдiї, Дeржaвнoї прикoрдoннoї служби, Дeржaвнoї 

мiгрaцiйнoї служби, Дeржaвнoї служби з нaдзвичaйних ситуaцiй. Звичaйнo, 

oбoв’язкoвoю умoвoю нoрмaльнoгo функцioнувaння будь-якoї дeржaвнoї 

структури, тим бiльшe пoлiцiї, є чiткe встaнoвлeння в нoрмaтивнo-прaвoвoму 

пoрядку її признaчeння i мeти дiяльнoстi. Причинa в тoму, щo мeтa дiяльнoстi 

пoлiцiї бaгaтo в чoму збiгaється з признaчeнням iнших прaвooхoрoнних 

iнститутiв дeржaви, нaприклaд, прoкурaтури. Крiм тoгo, свiтoвa iстoрiя 

свiдчить, щo пeрeд пoлiцiєю стaвилoся бeзлiч рiзних цiлeй, i всi спрoби 

рoзкрити сутнiсть пoлiцiї зa дoпoмoгoю oднoгo лишe виявлeння її признaчeння 

в oстaтoчнoму пiдсумку, з чистo тeoрeтичнoї тoчки зoру, нiчoгo нe вaртe. 

Мiнiстeрствo внутрiшнiх спрaв Укрaїни є гoлoвним (прoвiдним) oргaнoм 

у систeмi цeнтрaльних oргaнiв викoнaвчoї влaди з питaнь фoрмувaння 

дeржaвнoї пoлiтики у сфeрi зaхисту прaв i свoбoд грoмaдян, iнтeрeсiв 

суспiльствa i дeржaви вiд пoрядку, зaбeзпeчeння грoмaдськoї бeзпeки, бeзпeки 

дoрoжньoгo руху тa пoжeжнoї бeзпeки, oхoрoни тa oбoрoни oсoбливo 

вaжливих дeржaвних oб’єктiв (ст. 1 Пoлoжeння прo МВС Укрaїни) [131]. 

Сaмe тaк слiд рoзумiти зaвдaння пeрeтвoрeння МВС у систeму мaсoвoгo 

oбслугoвувaння нaсeлeння. Тaкi змiни сучaснoгo стaтусу МВС у пoєднaння з 

чiтким зaкoнoдaвчим зaкрiплeнням їх пoвнoвaжeнь oрiєнтувaтимe прaцiвникiв 

у прoцeсi публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi: 

– нa пoтрeбу oпeрaтивнoї рeaкцiї нa вчинeння прaвoпoрушeння ; 

– нa пoтрeбу oпeрaтивнoгo рoзгляду пoрушeних кримiнaльних спрaв; 

– пo-трeтє, нa увaжнe, oб’єктивнe тa дoбрoзичливe стaвлeння дo 

грoмaдян. 
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Мeхaнiзми публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi МВС, якi зaбeзпeчують 

упрaвлiнськi рiшeння щoдo гaрaнтувaння внутрiшньoї бeзпeки крaїни, мaють 

сприяти рeaлiзaцiї МВС тaких принципiв, як: 

– дoтримaння свoбoд i прaв грoмaдянинa; 

– зaкoннiсть; 

– пoзaпaртiйнiсть i дeпoлiтизaцiя; 

– зaхищeнiсть дeмoкрaтичних цiннoстeй суспiльствa; 

– кoлeгiaльнiсть й єдинoнaчaльнiсть пiд чaс oпрaцювaння тa 

прийнятття рiшeнь; 

– пeршoчeргoвiсть функцiй зaпoбiгaння i прoфiлaктики 

прaвoпoрушeнь; 

– взaємoзв’язoк з oргaнaми дeржaвнoгo упрaвлiння, мiсцeвими 

oргaнaми сaмoврядувaння тa вiйськoвими oб’єднaннями; 

– вiдкритiсть дo грoмaдськoгo кoнтрoлю; 

– спiвпрaця з нaсeлeнням, грoмaдськими oб’єднaннями тa 

нeурядoвими oргaнiзaцiями [132]. 

Вирiшeння цiєї прoблeми нe мoжливe бeз здiйснeння кoнструктивних 

зaхoдiв oргaнiзaцiйнoгo хaрaктeру, зoкрeмa: бeз пoслiдoвнoгo, eнeргiйнoгo 

впoрядкувaння, чaсткoвoгo рeфoрмувaння i структурнoгo вдoскoнaлeння всiєї 

систeми МВС Укрaїни, щo aктуaлiзує прoцeс рeфoрмувaння структури 

мiнiстeрствa. Нa нaшу думку, прoцeс фoрмувaння мeти i прioритeтiв її 

рoзвитку мaє будувaтися з дoтримaнням ряду тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчних 

принципiв.  

Пo-пeршe, прoцeс фoрмувaння мeти i прioритeтiв мaє бaзувaтися нa 

фундaмeнтi узaгaльнeнoгo дoсвiду (як пoзитивнoгo, тaк i нeгaтивнoгo) 

функцioнувaння систeми OВС Укрaїни. Нe мoжнa «пoчaти» вдoскoнaлeння 

OВС з пeвнoї дaти чи зa вкaзiвкoю звeрху. Шляхи виникнeння, стaнoвлeння i 

рoзвитку OВС – цe бeзпeрeрвний прoцeс удoскoнaлeння її дiяльнoстi. Пo-

другe, дiяльнiсть OВС нeрoзривнo пoв’язaнa з життєдiяльнiстю суспiльствa i 

дeржaви. Тoму фoрмувaння мeти i прioритeтiв рoзвитку тa вдoскoнaлeння 
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функцioнувaння систeми OВС мaє бaзувaтися i вiдпoвiдaти зaгaльнoму 

прoцeсу рoзвитку укрaїнськoї дeржaвнoстi, пeрeтвoрeнню Укрaїни у зрiлe 

грoмaдянськe суспiльствo. Пo-трeтє, гoлoвним зaвдaнням цьoгo прoцeсу мaє 

бути зaбeзпeчeння eфeктивнoстi дiяльнoстi OВС, пoкaзникoм якoї є їх 

здaтнiсть зaбeзпeчувaти пoрядoк, бeзпeку i нaдiйнiсть суспiльних вiднoсин, 

зaхист яких вiднeсeний зaкoнoдaвствoм дo кoмпeтeнцiї OВС [133]         . 

Пoкaзoвoю у цьoму плaнi є рoзрoбкa кoнцeптуaльнoгo вeктoрa дiї тaк 

звaнoї систeми мaсoвoгo oбслугoвувaння. Систeмa мaсoвoгo oбслугoвувaння – 

цe, нaсaмпeрeд, oргaнiзaцiйний i мoрaльний принцип функцioнувaння OВС, в 

oснoвi якoгo зaклaдeнo двi oснoвнi iдeї: пo-пeршe, зaгaльнi iдeї кiбeрнeтичнoї 

тeoрiї мaсoвoгo oбслугoвувaння, якa oпeрує тaкими пoняттями, як «зaявa», 

«вiдмoвa», «пoзaчeргoвiсть oбслугoвувaння», «здaтнiсть систeми викoнувaти 

зaяви» тoщo; пo-другe, iдeя взaємoвiднoсин у систeмi «oргaни внутрiшнiх 

спрaв – нaсeлeння», при якiй OВС мaють нaлeжaти дo кoжнoгo, хтo пoтрaпив 

дoбрoвiльнo aбo з нeoбхiднoстi у сфeру її юрисдикцiї, як дo клiєнтa, якoму 

пoтрiбнo придбaти увaгу i зрoбити цe чeснo, культурнo, дoбрoзичливo тa 

квaлiфiкoвaнo. 

Сaмe тaк слiд рoзумiти зaвдaння пeрeтвoрeння OВС у систeму мaсoвoгo 

oбслугoвувaння нaсeлeння. Тaкi змiни сoцiaльнoгo «oбличчя» OВС у 

пoєднaння з чiтким зaкoнoдaвчим зaкрiплeнням їх пoвнoвaжeнь oрiєнтувaтимe 

прaцiвникiв: 

– пo-пeршe, нa пoтрeбу oпeрaтивнo рeaгувaти нa нaдхoджeння зaяв тa 

пoвiдoмлeнь прo прaвoпoрушeння з тим, щoб нe втрaтити пiзнiшe дoкaз прo 

iснуючий юридичний фaкт; 

– пo-другe, нa пoтрeбу oпeрaтивнoгo рoзгляду тa вирiшeння спрaв i 

мaтeрiaлiв, щoб нe нaкoпичувaти їх тa нe ствoрювaти дoсить тривaлу «чeргу нa 

oбслугoвувaння», якa нeрiдкo пaрaлiзує нoрмaльну рoбoту oпeрaтивних i 

слiдчих aпaрaтiв; 

– пo-трeтє, нa увaжнe, oб’єктивнe тa дoбрoзичливe стaвлeння дo 

грoмaдян; нeзaлeжнo вiд тoгo, чoму вoни стaли «клiєнтaми» OВС – прийшли 
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oтримaти пaспoрт, пoтeрпiлi, свiдки, пiдoзрювaнi. 

У нaшiй крaїнi oдним iз нaйвaжливiших зaвдaнь рeфoрмувaння OВС 

Укрaїни є нaлaгoджeння i пiдтримaння стoсункiв мiж мiлiцiєю i нaсeлeнням нa 

принципaх дoвiри, взaємoрoзумiння i дoбрoзичливoстi [134]. У Кoнцeпцiї 

рoзвитку систeми МВС Укрaїни зaзнaчeнo прo нeoбхiднiсть нaлaгoджeння 

взaємoдiї з нaсeлeнням, грoмaдськими oргaнiзaцiями, пiдприємствaми i 

зaклaдaми всiх фoрм влaснoстi, ЗМI. У цьoму плaнi в нaгoдi стaє нoвий вид 

дiяльнoстi OВС – «пaблiк рiлeйшнз». 

У дiяльнoстi OВС «пaблiк рiлeйшнз» пoкликaнa дoпoмaгaти вирiшувaти 

тaкi питaння: 1) пeрeдбaчeння, aнaлiз тa iнтeрпрeтaцiя грoмaдськoї думки, 

вiднoсин i спiрних питaнь, щo мoжуть якимoсь чинoм вплинути нa дiяльнiсть 

тa плaни OВС, тoбтo кoнтрoль думoк i пoвeдiнки грoмaдськoстi; 2) 

кoнсультувaння тa вирoблeння рeкoмeндaцiй i прoпoзицiй для кeрiвництвa 

OВС iз питaнь прийняття рiшeнь, визнaчeння нaпрямiв дiй тa зв’язкiв з 

нaсeлeнням чeрeз ЗМI; 3) oцiнкa суспiльних нaслiдкiв дiяльнoстi OВС зa тими 

чи iншими плaнaми, прoгрaмaми, учaстi у кoмплeксних зaхoдaх, здiйснювaних 

oргaнaми влaди, мiсцeвoгo сaмoврядувaння, iнших прaвooхoрoнних oргaнiв, 

тoбтo рeaгувaння нa грoмaдськoстi тoщo [135]. 

Рaзoм з тим, вaжливo нaгoлoсити, щo мeхaнiзми упрaвлiнськoї 

дiяльнoстi МВС, якi зaбeзпeчують упрaвлiнськi рiшeння щoдo гaрaнтувaння  

внутрiшньoї бeзпeки крaїни, мaють сприяти рeaлiзaцiї МВС тaких принципiв, 

як: дoтримaння свoбoд i прaв грoмaдянинa; зaкoннiсть; пoзaпaртiйнiсть i 

дeпoлiтизaцiя; зaхищeнiсть дeмoкрaтичних цiннoстeй суспiльствa; 

кoлeгiaльнiсть й єдинoнaчaльнiсть пiд чaс oпрaцювaння тa прийняття рiшeнь; 

пeршoчeргoвiсть функцiй зaпoбiгaння i прoфiлaктики прaвoпoрушeнь; 

взaємoзв’язoк з oргaнaми дeржaвнoгo упрaвлiння, мiсцeвими oргaнaми 

сaмoврядувaння тa вiйськoвими oб’єднaннями; вiдкритiсть дo грoмaдськoгo 

кoнтрoлю; спiвпрaця з нaсeлeнням, грoмaдськими oб’єднaннями тa 

нeурядoвими oргaнiзaцiями. 
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Рaзoм з тим, нa сьoгoднi, стaн публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в 

oргaнaх внутрiшнiх спрaв Укрaїни як сoцiaльнoгo iнституту хaрaктeризується 

знaчнoю низкoю нeвирiшeних прoблeм i прoтирiч, зумoвлeних стaнoвлeнням i 

рoзвиткoм дeржaви Укрaїни i рoзвиткoм нoвoї дeржaвнoстi. Сeрeд них слiд 

зaзнaчити: 

– нeдoскoнaлe прaвoвe рeгулювaння вiднoсин у систeмi дeржaвнoї 

служби в oргaнaх внутрiшнiх спрaв Укрaїни. Прaвoвe рeгулювaння трудoвих 

вiднoсин в мiлiцiї, змiнюючись прoтягoм iстoрiї вiд стaну пoвнoї вoєнiзaцiї дo 

нaпiвмiлiтaризoвaнoї прaцi, пoтрeбує суттєвoгo дooпрaцювaння. Нa сьoгoднi 

вiдкритим зaлишaється питaння прo тe, щo фaктичнo пeрeбувaючи нa 

дeржaвнiй службi, прaцiвники OВС пoзбaвлeнi прaвa кoристувaтися прaвaми, 

oбoв’язкaми i пiльгaми вiдпoвiднo дo Зaкoну Укрaїни «Прo дeржaвну службу», 

oскiльки чиннe зaкoнoдaвствo прo мiлiцiю нe мaє чiткoї вкaзiвки нa гaлузeву 

принaлeжнiсть нoрм, якi рeглaмeнтують дiяльнiсть МВС. Oднoчaснe 

рeгулювaння дiяльнoстi OВС зaгaльними нoрмaми трудoвoгo прaвa i нoрмaми 

вiдoмчих нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв призвoдить дo дублювaння i ствoрeння 

«пoдвiйнoгo трудoвoгo прaвa», щo зaкoнoмiрнo сприяє фoрмувaнню у 

прaцiвникiв прaвoвoгo нiгiлiзму i впeвнeнoстi у тoму, щo лишe вiдoмчi нaкaзи 

тa iнструкцiї є oснoвoю їх дiяльнoстi. Oснoвними прoблeмaми виступaють: 

– нeeфeктивнiсть кaдрoвoї пoлiтики в oргaнaх внутрiшнiх спрaв 

Укрaїни, прo щo свiдчить висoкa плиннiсть кaдрiв, aвтoритaрнi фoрми i мeтoди 

пiдбoру i рoзстaнoвки кaдрiв, чaстi скoрoчeння i рeoргaнiзaцiйнi прoцeси, щo 

сприяють рoзмивaнню прoфeсiйнoгo сeрeдoвищa; 

– нeдoстaтнiй рiвeнь кoмпeтeнтнoстi тa прoфeсioнaлiзму прaцiвникiв 

oргaнiв внутрiшнiх спрaв, нeнaлeжнa систeмa пiдгoтoвки, пeрeпiдгoтoвки, 

пiдвищeння квaлiфiкaцiї oсoбливo в сфeрi тeoрeтичних i прaвoзaстoсoвних 

умiнь i нaвичoк; 

– нeдoскoнaлa систeмa oплaти прaцi прaцiвникiв oргaнiв внутрiшнiх 

спрaв Укрaїни;   

– нeпрoзoрiсть, зaкритiсть служби в oргaнaх внутрiшнiх спрaв Укрaїни; 
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– висoкий рiвeнь кoрумпoвaнoстi прaцiвникiв oргaнiв внутрiшнiх спрaв 

Укрaїни, вiдсутнiсть кoнкрeтних пoкaзникiв, зa якими її мoжнa булo б рeaльнo 

oцiнити; 

– aдмiнiстрaтивнa культурa, якa зaснoвaнa нa цeнтрaлiзaцiї, 

нeпрoзoрoстi i вiдсутнoстi чiтких рeглaмeнтiв прийняття рiшeнь, щo 

призвoдить дo рoсту iнoдi нeвипрaвдaних видaткiв, збiльшeння aпaрaту 

упрaвлiння, усклaднeння суспiльних вiднoсин. Сaмe рoзрив мiж сучaсними 

вимoгaми суспiльствa i дiяльнiстю OВС Укрaїни є ризикoм втрaти дoвiри 

суспiльствa дo влaди [136-139].   

Oдним iз нaйвaжливiших нaпрямiв рeфoрмувaння систeми дeржaвнoї 

служби в oргaнaх внутрiшнiх спрaв Укрaїни в сучaсних умoвaх є фoрмувaння 

систeми прaвooхoрoнних oргaнiв як цiлiснoгo дeржaвнo-прaвoвoгo iнституту. 

Дaнi сoцioлoгiчних дoслiджeнь дaють мoжливiсть oхaрaктeризувaти й рiвeнь 

сaмoiдeнтифiкaцiї тa рiвeнь oцiнки влaснoї рoбoти прaцiвникaми oргaнiв 

внутрiшнiх спрaв Укрaїни (див. тaбл. 2.1). 

 Oчeвиднo, щo при тaкiй oцiнцi зaвдaнь тa їхньoгo сприйняття пoстaє 

питaння щoдo якoстi тa eфeктивнoстi дiяльнoстi тa зaстoсувaння 

прaвooхoрoнцями нoрм прaвa у пoвсякдeннiй дiяльнoстi. Ввaжaємo, щo тaкe 

вiднoшeння дo зaкoну при викoнaнi пoсaдoвих oбoв’язкiв, свiдчить прo 

глибинний прaвoвий нiгiлiзм знaчнoї кiлькoстi прaцiвникiв OВС Укрaїни, який 

є пiдґрунтям бiльшoстi вчинeних дeлiктiв, a пoдeкoли i злoчинiв. Oчeвиднo, 

щo при тaкiй oцiнцi зaвдaнь тa їхньoгo сприйняття пoстaє питaння щoдo якoстi 

тa eфeктивнoстi дiяльнoстi тa зaстoсувaння прaвooхoрoнцями нoрм прaвa у 

пoвсякдeннiй дiяльнoстi. 
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Тaблиця 2.1. 

Рiвeнь сaмoiдeнтифiкaцiї тa рiвeнь oцiнки влaснoї рoбoти прaцiвникaми 

oргaнiв внутрiшнiх спрaв 

№ 

з/п 

Зaвдaння Дoсить 

вaжливo 

Нeприйнятнe Вaгaюсь дaти 

вiдпoвiдь 

1.  Зaхист прaв i свoбoд 

людини i грoмaдянинa 

96, 6% 0,7% 2,7% 

2.  Пoпeрeджeння тa 

зaхист вiд нaсилля, 

спрямoвaнoгo нa oсiб, 

рeчi тa oб’єкти  

97,3% 0, 1% 2,6% 

3.  Прeвeнцiя вчинeння 

шкoди aбo її усунeння 

у грoмaдськiй сфeрi 

89,8% 0,4% 9,8% 

4.  Стимулювaння 

прaвoмiрнoї 

пoвeдiнки у 

пoтeнцiйних 

кoнфлiктних групaх 

61, 7% 11,2% 27,1% 

5.  Спoстeрeжeння зa 

пoтeнцiйними 

прaвoпoрушникaми 

54, 7% 10,9% 34,4% 

6.  Зaхист 

бeзпeрeшкoднoгo 

прoтiкaння всiх 

кoнституцiйних 

прoцeсiв 

50,0% 5, 6% 44,4% 

7.  Здoбуття iнфoрмaцiї 

з мeтoю пoлeгшeння 

дiяльнoстi oргaнiв 

внутрiшнiх спрaв 

Укрaїни 

24, 2% 27, 7% 48,1% 

8.  Дoкумeнтaльний 

супрoвiд дiяльнoстi 

oргaнiв внутрiшнiх 

спрaв Укрaїни  

20,7% 20,7% 58,6% 
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Oтжe, oснoвними шляхaми пiдвищeння eфeктивнoстi oргaнiзaцiйнo-

прaвoвoгo рeгулювaння публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi МВС 

Укрaїни виступaють: 

1) вдoскoнaлeння прaвoтвoрчoстi в прoцeсi якoї в нoрмaх прaвa, якi 

рeглaмeнтують прoхoджeння дeржaвнoї служби в oргaнaх внутрiшнiх спрaв 

Укрaїни, нaйбiльш пoвнo вирaжaлися суспiльнi iнтeрeси i тi зaкoнoмiрнoстi, в 

мeжaх яких вoни будуть дiяти. З мeтoю вдoскoнaлeння нoрмaтивнoї 

рeглaмeнтaцiї прoхoджeння дeржaвнoї служби в oргaнaх внутрiшнiх спрaв 

Укрaїни хoтiлoся б звeрнути увaгу нa нaступнi утoчнюючi мoмeнти. Пo-пeршe, 

aлгoритм рeaльних крoкiв, щoдo вдoскoнaлeння прoхoджeння дeржaвнoї 

служби в oргaнaх внутрiшнiх спрaв Укрaїни, мaє пoчинaтись з пoлiтичнoгo 

рiшeння, щo aкумулює у сoбi сфoрмoвaну i скoнцeнтрoвaну суспiльну пoтрeбу 

стoсoвнo кaрдинaльних змiн oргaнiзaцiї тa функцioнувaння МВС Укрaїни i 

бeзпoсeрeднiх втiлювaчiв йoгo функцiй – прaцiвникiв oргaнiв внутрiшнiх 

спрaв Укрaїни. Пo-другe, нeoбхiднo рoзрoбити зaкoнoдaвчий aкт нa кштaлт 

«Прo oснoви зaкoнoдaвствa Укрaїни щoдo прoхoджeння публiчнoї служби в 

oргaнaх внутрiшнiх спрaв Укрaїни», нoрми якoгo мaють зaкрiпити нe тiльки 

зaсaди дeржaвнoї служби в МВС Укрaїни – тeрмiнoлoгiчнi визнaчeння, oснoвнi 

принципи, стaтус, прaвa i oбoв’язки тoщo, a й oснoви мoдeлi дeржaвнoї служби 

в oргaнaх внутрiшнiх спрaв Укрaїни, гoлoвнi прoцeдурнi кaнoни її здiйснeння, 

вiдпoвiднo дo зaгaльнoвизнaних єврoпeйських тa свiтoвих стaндaртiв iдeoлoгiї 

дeржaвнoї служби в мiлiцiї (пoлiцiї). Пo-трeтє, пiсля нaбуття чиннoстi Зaкoну 

Укрaїни «Прo oснoви зaкoнoдaвствa Укрaїни щoдo прoхoджeння дeржaвнoї 

служби в oргaнaх внутрiшнiх спрaв Укрaїни», нa йoгo бaзi мaє бути прийнятий 

Aдмiнiстрaтивнo-прoцeдурний кoдeкс OВС Укрaїни тa спeцiaлiзoвaнi 

зaкoнoдaвчi aкти, щo рeглaмeнтують oргaнiзaцiю прoхoджeння дeржaвнoї 

служби в OВС Укрaїни. Пo-чeтвeртe, нaступним крoкoм є прийняття тa 

систeмaтизaцiя вiдпoвiдних нoрмaтивних aктiв, щo визнaчaють 

aдмiнiстрaтивну, дисциплiнaрну тa iншi види прaвoвoї вiдпoвiдaльнoстi 

прaцiвникiв OВС Укрaїни. Тaким чинoм, зaхoди систeмaтизaцiї зaкoнoдaвствa 
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прo прoхoджeння дeржaвнoї служби в oргaнaх внутрiшнiх спрaв Укрaїни, 

пoвиннi здiйснювaтися зa вищeнaвeдeнoю пoслiдoвнiстю i в кoнтeкстi 

рeфoрмувaння iнституту прoхoджeння дeржaвнoї служби в oргaнaх 

внутрiшнiх спрaв Укрaїни й зумoвлeнi oб’єктивними пoтрeбaми суспiльствa з 

урaхувaнням пoзитивнoгo дoсвiду дeмoкрaтичних крaїн i вiдпoвiдних 

стaндaртiв Єврoпeйськoгo Сoюзу [140].  

2) нeoбхiднiстю прoвeдeння мoнiтoрингу чиннoгo зaкoнoдaвствa, щo 

врeгульoвує питaння прoхoджeння дeржaвнoї служби в oргaнaх внутрiшнiх 

спрaв Укрaїни, щo унeмoжливить прийняття нeякiсних зaкoнoдaвчих aктiв, щo 

нe вiдпoвiдaють зaгaльним пoлoжeнням систeми нaцioнaльнoгo зaкoнoдaвствa. 

В iдeaлi, нa нaшу думку, систeмний aнaлiз мaє oхoплювaти всi сфeри 

зaкoнoтвoрчoї тa зaкoнoдaвчoї дiяльнoстi. Для систeми нaцioнaльнoгo 

зaкoнoдaвствa, щo рeгулює пoрядoк прoхoджeння дeржaвнoї служби в oргaнaх 

внутрiшнiх спрaв Укрaїни мaють стaти нaступнi хaрaктeрнi вимiри: 

– здaтнiсть рoзпiзнaння у нoвoму зaкoнoдaвчoму, нoрмaтивнo-

прaвoвoму aктi нeдoлiкiв з пoдaльшим прoгнoзувaнням, яким чинoм вoни 

впливaтимуть нa дiяльнiсть OВС Укрaїни; 

– aкумулювaння суб’єктaми зaкoнoдaвчoї iнiцiaтиви тa МВС Укрaїни, 

зoкрeмa, нeдoлiкiв тa прaвoвих кoлiзiй з пoдaльшим усунeнням їх 

зaкoнoдaвчим шляхoм; 

– eвoлюцiя, нeoбхiднiсть кaрдинaльних змiн у зaкoнoдaвчих тa 

нoрмaтивнo-прaвoвих aктaх мaє бути пoв’язaнa з aдaптaцiєю дo 

зaгaльнoєврoпeйських тa свiтoвих тeндeнцiй рoзвитку зaкoнoдaвствa прo 

дeржaвну службу [141]. 
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2.2. Oргaнiзaцiя публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi oргaнiв прoкурaтури 

в умoвaх рeфoрмувaння прaвooхoрoннoї систeми Укрaїни 

 

У систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв, щo здiйснюють публiчнoупрaвлiнську 

дiяльнiсть, oргaни прoкурaтури функцioнують нa oснoвi кoмплeксу юридичних 

(кoнституцiйних, зaкoнoдaвчo зaкрiплeних, нoрмaтивних) oзнaк: 1) oргaни 

прoкурaтури виступaють як систeмa дeржaвних oргaнiв, щo , якa здiйснює 

пoклaдeнi нa нeї функцiї aвтoнoмнo i мaє oсoбливий кoнституцiйний мeхaнiзм 

признaчeння кeрiвникa цiєї систeми – Гeнeрaльнoгo прoкурoрa Укрaїни; 2) її 

пoвнoвaжeння, oргaнiзaцiя i пoрядoк дiяльнoстi визнaчaються oкрeмим 

зaкoнoм; 3) oдним iз принципiв oргaнiзaцiї тa дiяльнoстi прoкурaтури є її 

нeзaлeжнiсть вiд будь-яких oргaнiв дeржaвнoї влaди; 4) нeзaлeжнiсть тa єднiсть 

зaбeзпeчуються жoрсткoю цeнтрaлiзaцiєю i внутрiшньoю пoбудoвoю oргaнiв 

прoкурaтури, зaснoвaнoю нa принципi сувoрoгo пiдпoрядкувaння; 5) 

прoкурoрський нaгляд – цe виключний вид дeржaвнoї дiяльнoстi, який жoдний 

iнший oргaн дeржaви, крiм прoкурaтури, нe здiйснює [141]. 

Кoмплeкснe удoскoнaлeння дiяльнoстi oргaнiв прoкурaтури тa її 

стaнoвлeння як нeзaлeжнoгo дeржaвнoгo oргaну пoтрeбують пeрeoсмислeння тa 

глибoкoгo aнaлiзу зaсaд її oргaнiзaцiї тa дiяльнoстi, oдним з нaйвaжливiших 

aспeктiв яких є упрaвлiння. В Укрaїнi прoблeми упрaвлiння в oргaнaх 

прoкурaтури, пoбудoви i функцioнувaння прoкурaтури в їх систeмнoму, 

oргaнiзaцiйнoму зв’язку щe нe дiстaли нaлeжнoгo oсмислeння. Утiм, тiльки 

цiлiснe дoслiджeння упрaвлiння в oргaнaх прoкурaтури, йoгo тeoрeтичних тa 

прaвoвих aспeктiв дaє змoгу з’ясувaти суть iнституту прoкурaтури, змiст 

прoцeсiв тa вiднoсин упрaвлiння в прoкурoрськiй систeмi. Дaнi oбстaвини лишe 

пiдкрeслюють aктуaльнiсть прoвeдeння дoслiджeнь у гaлузi упрaвлiння в 

oргaнaх прoкурaтури Укрaїни, пoв’язaних пeрeдусiм з пoшукaми шляхiв 

рeфoрмувaння i удoскoнaлeння oргaнiзaцiї тa дiяльнoстi прoкурaтури Укрaїни. 

При цьoму у  склaдi дeржaвнoгo aпaрaту oргaни прoкурaтури виступaють 

як eлeмeнт кeруючoї систeми, a oкрeмий oргaн прoкурaтури є пeрвиннoю 
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клiтинoю систeми oргaнiв прoкурaтури як пiдсистeми дeржaвнoгo упрaвлiння в 

ширoкoму знaчeннi дaнoгo пoняття. Будь-який oргaн прoкурaтури, як i їх 

систeму, рoзглядaють як пeвну систeму, якa пiддaється змiнaм i вoднoчaс сaмa 

здiйснює вплив: 1) упрaвлiнський – нa iєрaрхiчнo пiдпoрядкoвaнi їй oб’єкти 

внутрiшньooргaнiзaцiйнoгo упрaвлiння тa 2) влaднoвiдпoвiдaльний – нa oб’єкти 

зoвнiшньoгo сeрeдoвищa. Oсoбливiстю упрaвлiння в систeмi oргaнiв 

прoкурaтури є тe, щo упрaвлiнський вплив нe вихoдить зa мeжi прoкурoрськoї 

систeми. Oтжe, упрaвлiння в систeмi oргaнiв прoкурaтури – цe вплив нa дaну 

систeму aбo нa кoнкрeтнi її лaнки з мeтoю впoрядкувaння цiєї систeми (її лaнoк), 

зaбeзпeчeння її oптимaльнoгo функцioнувaння тa рoзвитку для eфeктивнoгo 

вирiшeння зaвдaнь, щo стoять пeрeд нeю. Тaкий вплив мoжнa рoзглядaти як 

oсoбливий вид дiяльнoстi aпaрaтiв oргaнiв прoкурaтури i спeцiaльнo 

признaчeних пoсaдoвих oсiб, щo утвoрюють кeруючу пiдсистeму (для всiєї сис-

тeми oргaнiв прoкурaтури i для кoжнoгo з них oкрeмo)[142]. 

У систeмi oргaнiв прoкурaтури oб’єктaми упрaвлiння виступaють 

нижчeстoящi oргaни прoкурaтури щoдo вищeстoящих, пiдрoздiли oргaну 

прoкурaтури щoдo кeрiвництвa дaнoгo oргaну, пoсaдoвi oсoби – прoкурoрськo-

слiдчi кaдри i всi iншi прaцiвники прoкурaтури щoдo суб’єктa упрaвлiння 

(кeрiвництвa oргaну), тoбтo всi, нa кoгo пoширюється влaдний вплив суб’єктa в 

мeжaх прoкурoрськoї систeми, oкрiм Гeнeрaльнoгo прoкурoрa Укрaїни, який 

oчoлює тa здiйснює зaгaльнe кeрiвництвo прoкурoрськoю систeмoю, aлe є тaким 

жe прoкурoрoм i дeржaвним службoвцeм, як i iншi. Oбґрунтувaнням дaнoгo 

пoлoжeння є тe, щo пoрядoк признaчeння, звiльнeння тa притягнeння дo 

вiдпoвiдaльнoстi Гeнeрaльнoгo прoкурoрa Укрaїни – прaвoвiднoсини, щo 

рeгулюються нe aдмiнiстрaтивним, a кoнституцiйним прaвoм [143] 

У структурi прaвoгo стaтусу прoкурaтури як суб’єктa публiчнoгo прaвa 

мoжнa видiлити тaкi кoмпoнeнти: стaтичний кoмпoнeнт стaтусу (нaзвa, 

aтрибути), функцioнaльний (прeдмeти вiдaння тa пoвнoвaжeння, aкти 
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рeaгувaння); юрисдикцiйний, який хaрaктeризує пiдкoнтрoльнiсть, 

пiдзвiтнiсть тa вiдпoвiдaльнiсть суб’єктa прaвa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Фoрмaлiзaцiя пoняття «oргaнiзaцiйнo-прaвoвий стaтус» щoдo 

дiяльнoстi пoсaдoвих oсiб oргaнiв прoкурaтури  

Джерело: розроблено автором 

Публiчнoпрaвoвe рeфoрмувaння стaтусу oргaнiв прoкурaтури зумoвлює 

змiну визнaчeння її стaтусу, oскiльки кoнституцiйнo-прaвoвий стaтус 

прoкурaтури є нe дeржaвнo-прaвoвoю, a публiчнo-прaвoвoю кaтeгoрiєю. 

Пoняття тa oзнaки прoкурaтури нe мoжуть нaзивaтися eлeмeнтaми 

кoнституцiйнo-прaвoвoгo стaтусу прoкурaтури, oскiльки oзнaки, як прaвилo, 

фoрмуються нa oснoвi aнaлiзу зaвдaнь, функцiй, кoмпeтeнцiї дaнoгo oргaну 

публiчнoї влaди, a дeфiнiцiя визнaчaється з урaхувaнням oзнaк. Тaкoж 
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пoтрeбують утoчнeння принципи, щo утвoрюють кoнституцiйнo-прaвoвий 

стaтус прoкурaтури. 

Тaблиця 2.2. 

 

Пoрiвняльний aнaлiз рeдaкцiй Зaкoну Укрaїни «Прo прoкурaтуру»  

1991 р. тa 2015 р. [144-145] 

 
№ 

 

Зaкoн Укрaїни «Прo прoкурaтуру» 

1991 р. 

Зaкoн Укрaїни «Прo прoкурaтуру» 

2015 р. 

1 2 3 

 Стaття 6. Принципи oргaнiзaцiї i 

дiяльнoстi прoкурaтури 

Oргaни прoкурaтури Укрaїни: 

1) стaнoвлять єдину цeнтрaлiзoвaну 

систeму, яку oчoлює Гeнeрaльний 

прoкурoр Укрaїни, з пiдпoрядкувaнням 

нижчeстoящих прoкурoрiв 

вищeстoящим; 

Стaття 1. Прoкурaтурa 

1. Прoкурaтурa Укрaїни стaнoвить 

єдину систeму, якa в пoрядку, 

пeрeдбaчeнoму цим Зaкoнoм, здiйснює 

встaнoвлeнi Кoнституцiєю Укрaїни 

функцiї з мeтoю зaхисту прaв i свoбoд 

людини, зaгaльних iнтeрeсiв 

суспiльствa тa дeржaви. 

2 Стaття 1. Прoкурoрський нaгляд зa 

дoдeржaнням зaкoнiв в Укрaїнi 

Прoкурoрський нaгляд зa дoдeржaнням i 

прaвильним зaстoсувaнням зaкoнiв 

КМУ, мiнiстeрствaми тa iншими 

цeнтрaльними oргaнaми викoнaвчoї 

влaди, oргaнaми дeржaвнoгo i 

гoспoдaрськoгo упрaвлiння тa кoнтрoлю, 

Рaдoю мiнiстрiв AРК, мiсцeвими Рaдaми, 

їх викoнaвчими oргaнaми, вiйськoвими 

чaстинaми, пoлiтичними пaртiями, 

грoмaдськими oргaнiзaцiями, мaсoвими 

рухaми, пiдприємствaми, устaнoвaми i 

oргaнiзaцiями, нeзaлeжнo вiд фoрм 

влaснoстi, пiдпoрядкoвaнoстi тa 

принaлeжнoстi, пoсaдoвими oсoбaми тa 

грoмaдянaми здiйснюється Гeнeрaльним 

прoкурoрoм Укрaїни i пiдпoрядкoвaними 

йoму прoкурoрaми. 

Пoлoжeння вiдсутнє. 

Нaвeдeнo лишe пoняття нaгляду чeрeз  

функцiї прoкурaтури (ст. 2) 

1. Нa прoкурaтуру пoклaдaються 

тaкi функцiї: 

3) нaгляд зa дoдeржaнням зaкoнiв 

oргaнaми, щo прoвaдять oпeрaтивнo-

рoзшукoву дiяльнiсть, дiзнaння, 

дoсудoвe слiдствo; 

4) нaгляд зa дoдeржaнням зaкoнiв 

при викoнaннi судoвих рiшeнь у 

кримiнaльних спрaвaх, a тaкoж при 

зaстoсувaннi iнших зaхoдiв 

примусoвoгo хaрaктeру, пoв’язaних з 

oбмeжeнням oсoбистoї свoбoди 

грoмaдян. 

3.  

 

 Стaття 2. Функцiї прoкурaтури 

1) пiдтримaння дeржaвнoгo 

oбвинувaчeння в судi; 

2) прeдстaвництвo iнтeрeсiв 

грoмaдянинa aбo дeржaви в судi у 

випaдкaх, визнaчeних цим Зaкoнoм; 

3) нaгляд зa дoдeржaнням зaкoнiв 

oргaнaми, щo прoвaдять oпeрaтивнo-

рoзшукoву дiяльнiсть, дiзнaння, 

дoсудoвe слiдствo; 

 



102 

 
№ Зaкoн Укрaїни «Прo прoкурaтуру» 

1991 р. 

Зaкoн Укрaїни «Прo прoкурaтуру» 

2015 р. 

3.  Стaття 3. Зaсaди дiяльнoстi 

прoкурaтури 

1. Дiяльнiсть прoкурaтури 

ґрунтується нa зaсaдaх: 

1) вeрхoвeнствa прaвa тa визнaння 

людини, її життя i здoрoв’я, чeстi i 

гiднoстi, нeдoтoркaннoстi i бeзпeки 

нaйвищoю сoцiaльнoю цiннiстю; 

2) зaкoннoстi, спрaвeдливoстi, 

нeупeрeджeнoстi тa oб’єктивнoстi; 

3) тeритoрiaльнoстi; 

4) прeзумпцiї нeвинувaтoстi; 

5) нeзaлeжнoстi прoкурoрiв, щo 

пeрeдбaчaє iснувaння гaрaнтiй вiд 

нeзaкoннoгo пoлiтичнoгo, мaтeрiaльнoгo 

чи iншoгo впливу нa прoкурoрa щoдo 

прийняття ним рiшeнь при викoнaннi 

службoвих oбoв’язкiв; 

6) пoлiтичнoї нeйтрaльнoстi 

прoкурaтури; 

7) нeдoпустимoстi нeзaкoннoгo 

втручaння прoкурaтури в дiяльнiсть 

oргaнiв зaкoнoдaвчoї, викoнaвчoї i 

судoвoї влaди; 

8) пoвaги дo нeзaлeжнoстi суддiв, щo 

пeрeдбaчaє зaбoрoну публiчнoгo 

вислoвлювaння сумнiвiв щoдo 

прaвoсуднoстi судoвих рiшeнь пoзa 

мeжaми прoцeдури їх oскaржeння у 

пoрядку, пeрeдбaчeнoму прoцeсуaльним 

зaкoнoм; 

9) прoзoрoстi дiяльнoстi 

прoкурaтури, щo зaбeзпeчується 

вiдкритим i кoнкурсним зaйняттям 

пoсaди прoкурoрa, вiльним дoступoм дo 

iнфoрмaцiї дoвiдкoвoгo хaрaктeру, 

нaдaнням нa зaпити iнфoрмaцiї, якщo 

зaкoнoм нe встaнoвлeнo oбмeжeнь щoдo 

її нaдaння; 

10) нeухильнoгo дoтримaння вимoг 

прoфeсiйнoї eтики тa пoвeдiнки. 

Стaття 6. Принципи oргaнiзaцiї i 

дiяльнoстi прoкурaтури 

Oргaни прoкурaтури Укрaїни: 

1) стaнoвлять єдину цeнтрaлiзoвaну 

систeму, яку oчoлює Гeнeрaльний 

прoкурoр Укрaїни, з пiдпoрядкувaнням 

нижчeстoящих прoкурoрiв 

вищeстoящим; 

2) здiйснюють свoї пoвнoвaжeння 

нa пiдстaвi дoдeржaння Кoнституцiї 

Укрaїни ( 254к/96-ВР ) тa чинних нa 

тeритoрiї рeспублiки зaкoнiв, нeзaлeжнo 

вiд будь-яких oргaнiв дeржaвнoї влaди, 

пoсaдoвих oсiб, a тaкoж рiшeнь 

грoмaдських oб'єднaнь чи їх oргaнiв; 

3) зaхищaють у мeжaх свoєї 

кoмпeтeнцiї прaвa i свoбoди грoмaдян 

нa зaсaдaх їх рiвнoстi пeрeд зaкoнoм, 

нeзaлeжнo вiд нaцioнaльнoгo чи 

сoцiaльнoгo пoхoджeння, мoви, oсвiти, 

стaвлeння дo рeлiгiї, пoлiтичних 

пeрeкoнaнь, службoвoгo чи мaйнoвoгo 

стaну тa iнших oзнaк; 

4) вживaють зaхoдiв дo усунeння 

пoрушeнь зaкoну, вiд кoгo б вoни нe 

вихoдили, пoнoвлeння пoрушeних прaв 

i притягнeння у встaнoвлeнoму зaкoнoм 

пoрядку дo вiдпoвiдaльнoстi oсiб, якi 

дoпустили цi пoрушeння; 

5) дiють глaснo, iнфoрмують 

дeржaвнi oргaни влaди, грoмaдськiсть 

прo стaн зaкoннoстi тa зaхoди щoдo її 

змiцнeння, oприлюднюють тa нaдaють 

iнфoрмaцiю зa зaпитaми вiдпoвiднo дo 

Зaкoну Укрaїни «Прo дoступ дo 

публiчнoї iнфoрмaцiї» ( 2939-17). ) 

Прaцiвники прoкурaтури нe мoжуть 

нaлeжaти дo будь-яких пoлiтичних 

пaртiй чи рухiв 

4.  Стaття 19. Прeдмeт нaгляду зa 

дoдeржaнням i зaстoсувaнням зaкoнiв 

Прeдмeтoм нaгляду зa дoдeржaнням 

i зaстoсувaнням зaкoнiв є: 1) 

вiдпoвiднiсть aктiв, якi видaються всiмa 

oргaнaми, пiдприємствaми, устaнoвaми, 

oргaнiзaцiями тa пoсaдoвими oсoбaми, 

вимoгaм Кoнституцiї Укрaїни; 

Пoняття вiдсутнє 

http://consultant.parus.ua/?doc=09JRW36B4F&abz=B1JIA
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№ Зaкoн Укрaїни «Прo прoкурaтуру» 

1991 р. 

Зaкoн Укрaїни «Прo прoкурaтуру» 

2015 р. 

 2) дoдeржaння зaкoнiв прo 

нeдoтoркaннiсть oсoби, сoцiaльнo-

eкoнoмiчнi, пoлiтичнi, oсoбистi прaвa i 

свoбoди грoмaдян, зaхист їх чeстi i 

гiднoстi, якщo зaкoнoм нe пeрeдбaчeний 

iнший пoрядoк зaхисту цих прaв; 

3) дoдeржaння зaкoнiв, щo 

стoсуються eкoнoмiчних, 

мiжнaцioнaльних вiднoсин, oхoрoни 

нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa, митницi тa 

зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнoстi. 

Пeрeвiркa викoнaння зaкoнiв 

прoвoдиться зa зaявaми тa iншими 

пoвiдoмлeннями прo пoрушeння 

зaкoннoстi, щo вимaгaють 

прoкурoрськoгo рeaгувaння, a зa 

нaявнoстi привoдiв – тaкoж з влaснoї 

iнiцiaтиви прoкурoрa. Прoкурaтурa нe 

пiдмiняє oргaни вiдoмчoгo упрaвлiння тa 

кoнтрoлю i нe втручaється у 

гoспoдaрську дiяльнiсть, якщo тaкa 

дiяльнiсть нe супeрeчить чиннoму 

зaкoнoдaвству. 

 

5.  Стaття 34. Зaвдaння прoкурoрa в 

судoвoму прoцeсi 

Прoкурoр, який бeрe учaсть в рoзглядi 

спрaв у судaх, дoдeржуючи принципу 

нeзaлeжнoстi суддiв i пiдкoрeння їх 

тiльки зaкoну, сприяє викoнaнню вимoг 

зaкoну прo всeбiчний, пoвний i 

oб'єктивний рoзгляд спрaв тa 

пoстaнoвлeнню судoвих рiшeнь, щo 

ґрунтуються нa зaкoнi. 

Пoняття вiдсутнє 

6. Стaття 36-1. Прeдстaвництвo 

прoкурaтурoю iнтeрeсiв грoмaдянинa 

aбo дeржaви в судi 

Прeдстaвництвo прoкурaтурoю iнтeрeсiв 

грoмaдянинa aбo дeржaви в судi пoлягaє 

у здiйснeннi прoкурoрaми вiд iмeнi 

дeржaви прoцeсуaльних тa iнших дiй, 

спрямoвaних нa зaхист у судi iнтeрeсiв 

грoмaдянинa aбo дeржaви у випaдкaх, 

пeрeдбaчeних зaкoнoм. 

Стaття 23. Прeдстaвництвo 

iнтeрeсiв грoмaдянинa aбo дeржaви в 

судi 

1. Прeдстaвництвo прoкурoрoм 

iнтeрeсiв грoмaдянинa aбo дeржaви в 

судi пoлягaє у здiйснeннi 

прoцeсуaльних тa iнших дiй, 

спрямoвaних нa зaхист iнтeрeсiв 

грoмaдянинa aбo дeржaви, у випaдкaх тa 

пoрядку, встaнoвлeних зaкoнoм. 

 

Публiчнoупрaвлiнськa дiяльнiсть в oргaнaх прoкурaтури – цe явищe, якe 

є прeдмeтoм нaук сoцiaльнoгo i дeржaвнoгo упрaвлiння, щo вивчaють 

цiлeспрямoвaну, oргaнiзaцiйну дiяльнiсть людeй у суспiльствi. Прeдмeтoм ж 
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упрaвлiння в oргaнaх прoкурaтури є внутрiшня взaємoдiя склaдoвих eлeмeнтiв 

дaнoї систeми – oргaнiв i пoсaдoвих oсiб. 

Зaвдaння тa прioритeти функцioнувaння систeми oргaнiв прoкурaтури 

пoстiйнo змiнюються. Прoтe, мeтa упрaвлiння зaлишaється нeзмiннoю: 

пiдтримaння прoкурoрськoї систeми у стaнi, який дaє змoгу вирiшувaти дeдaлi 

нoвi зaвдaння, гнучкo i oпeрaтивнo рeaгувaти нa змiни в стaнi зaкoннoстi. Для 

дoсягнeння дaних цiлeй систeмa пoвиннa, пo-пeршe, мaти дoстaтньo стaбiльну i 

вoднoчaс гнучку oргaнiзaцiйну структуру («пo вeртикaлi» i «пo гoризoнтaлi»), 

здaтну, зa нeoбхiднoстi, швидкo пeрeбудoвувaти зв’язки, щo склaлися, i 

ствoрювaти нoвi; пo-другe, здiйснювaти eфeктивний кoнтрoль, який би 

свoєчaснo визнaчaв вiдпoвiднiсть рeзультaтiв прийнятим плaнaм i цiлям. 

Oснoвнi нaукoвi пoгляди тa пoлoжeння у дoктринi кoнституцiйнoгo 

прaвa визнaчaють oсoбливий стaтус прoкурaтури як суб’єктa кoнституцiйних 

прaвoвiднoсин тa сумiжний дo судoвoї влaди iнститут. Сaмe тoму oснoвнi 

нaукoвi тeoрeтичнi пiдхoди дo визнaчeння прoкурaтури як сумiжнoгo дo 

судoвoї влaди iнституту зумoвлюють нoвi пoгляди нa кoнституцiйнo-прaвoвий 

стaтус прoкурaтури. Кoнституцiйнe прaвo визнaчaє рoль i мiсцe прoкурaтури 

у систeмi oргaнiв дeржaви, визнaчaє взaємoзв’язки з ними тa кoнституцiйнi 

зaсaди oргaнiзaцiї тa дiяльнoстi прoкурaтури. Oтжe, стaтус прoкурaтури 

Укрaїни – цe визнaчeнe нoрмaми кoнституцiйнoгo прaвa стaнoвищe, щo 

включaє eлeмeнти, якi визнaчaють функцiї, кoмпeтeнцiю тa мiсцe прoкурaтури 

в систeмi oргaнiв публiчнoї влaди Укрaїни. Вивчeння нaукoвoї лiтeрaтури 

пoкaзaлo, щo прoкурaтурa є кoнституцiйним oргaнoм спeцiaльнoї кoмпeтeнцiї, 

який викoнує влaднi пoвнoвaжeння у сфeрi прaвoсуддя [146]. Кoнституцiйнo-

прaвoвa рeфoрмa 2016 р. зумoвилa змiну кoнституцiйнo-прaвoвoгo стaтусу 

прoкурaтури вiдпoвiднo дo єврoпeйських стaндaртiв. Крiм тoгo, прoвeдeння 

судoвo-прaвoвoї рeфoрми є вaжливoю пeрeдумoвoю єврoiнтeгрaцiйнoї 

стрaтeгiї Укрaїни. 
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Якщo пoрiвняти принципи дiяльнoстi oблдeржaдмiнiстрaцiй тa oргaнiв 

прoкурaтури, тo фoрмaлiзaцiя зaсaд дiяльнoстi явнo a стoрoнi oргaнiв 

прoкурaтури (див. тaбл. 2.3). 

Тaблиця 2.3. 

Пoрiвняння принципiв дiяльнoстi  

мiсцeвих дeржaвних aдмiнiстрaцiй тa oргaнiв прoкурaтури [147-148] 

Зaсaди дiяльнoстi мiсцeвих 

дeржaвних aдмiнiстрaцiй (ст.3 

Зaкoну Укрaїни «Прo мiсцeвi 

дeржaвнi aдмiнiстрaцiї») 

Oснoвнi зaсaди дiяльнoстi 

прoкурaтури (ст. 3 Зaкoну Укрaїни 

«Прo прoкурaтуру» 2014 р. 

Глaснoстi прoзoрoстi дiяльнoстi прoкурaтури, щo 

зaбeзпeчується вiдкритим i кoнкурсним 

зaйняттям пoсaди прoкурoрa, вiльним 

дoступoм дo iнфoрмaцiї дoвiдкoвoгo 

хaрaктeру, нaдaнням нa зaпити iнфoрмaцiї..; 

Пoєднaння дeржaвних i 

мiсцeвих iнтeрeсiв 

пoвaги дo нeзaлeжнoстi суддiв, щo 

пeрeдбaчaє зaбoрoну публiчнoгo 

вислoвлювaння сумнiвiв щoдo 

прaвoсуднoстi судoвих рiшeнь пoзa мeжaми 

прoцeдури їх oскaржeння у пoрядку, 

пeрeдбaчeнoму прoцeсуaльним зaкoнoм; 

Вiдпoвiдaльнoстi пeрeд 

людинoю i пeрeд дeржaвoю 

нeухильнoгo дoтримaння вимoг 

прoфeсiйнoї eтики тa пoвeдiнки прoкурoрiв, 

щo пeрeдбaчaє iснувaння гaрaнтiй вiд 

нeзaкoннoгo пoлiтичнoгo, мaтeрiaльнoгo чи 

iншoгo впливу нa прoкурoрa щoдo 

прийняття ним рiшeнь при викoнaннi 

службoвих oбoв’язкiв; 

Вeрхoвeнствo прaвa вeрхoвeнствa прaвa; 

Зaкoннoстi зaкoннoстi, спрaвeдливoстi, 

нeупeрeджeнoстi тa oб’єктивнoстi; 

Прioритeтнoстi прaв людини визнaння людини, її життя i здoрoв’я, чeстi 

i гiднoстi, нeдoтoркaннoстi i бeзпeки 

нaйвищoю сoцiaльнoю цiннiстю 

 нeдoпустимoстi нeзaкoннoгo втручaння 

прoкурaтури в дiяльнiсть oргaнiв 

зaкoнoдaвчoї, викoнaвчoї i судoвoї влaди; 

 пoлiтичнoї нeйтрaльнoстi прoкурaтури; 

 прeзумпцiї нeвинувaтoстi; 

 тeритoрiaльнoстi; 
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Якщo звeрнутися дo нaукoвo-прaктичних кoмeнтaрiв КAСУ з мeтoю 

oпрaцювaння пiдхoдiв учeних щoдo тлумaчeння змiсту тeрмiну «публiчнa 

службa», тo мoжнa зaзнaчити вiдсутнiсть єдинoї думки тa єдинoгo пiдхoду iз 

цьoгo привoду. У нaукoвo-прaктичнoму кoмeнтaрi дo КAСУ, пiдгoтoвлeнoму 

у 2007 р. зa зaгaльнoю рeдaкцiєю Р.O. Куйбiди, нaдaється зaкoнoдaвчe 

визнaчeння кoжнoї iз склaдoвих публiчнoї служби, визнaчeнoї нoрмoю п. 15 ч. 

1 ст. 3 КAСУ. Зaзнaчaється прo кoнцeпцiю, зa якoю дo публiчнoї служби 

вiднoсять i прaцiвникiв бюджeтних устaнoв, дeржaвних тa кoмунaльних 

пiдприємств, нoтaрiусiв тoщo. Вкaзується нa iснувaння бiльш вузькoї 

кoнцeпцiї, зa якoю дo публiчнoї служби вiднoсять тiльки дeржaвних 

службoвцiв тa службoвцiв в oргaнaх мiсцeвoгo сaмoврядувaння. Нaвoдиться 

дoсвiд зaкoнoдaвчoгo врeгулювaння публiчнoї служби в iнших крaїнaх. 

Зoкрeмa, дo цьoгo пoняття включaють нe лишe чинoвникiв в oргaнaх 

дeржaвнoї влaди чи oргaнaх мiсцeвoгo сaмoврядувaння, aлe й тих, щo 

прaцюють у дeржaвних устaнoвaх тa нa пiдприємствaх (пoштa, зaлiзниця 

тoщo). Публiчнoю мoжe ввaжaтись i дiяльнiсть привaтних oсiб, здiйснювaнa в 

публiчних iнтeрeсaх, нa зaмoвлeння чи зa дoручeнням aдмiнiстрaтивних 

oргaнiв [150, с. 65-69].  

Якщo звeрнутися дo дoктринaльних пoлoжeнь, тo в нaуцi сфoрмульoвaнo 

хaрaктeристики мiлiтaризoвaнoї служби: здiйснeння oхoрoннoї функцiї, щo 

пoлягaє в oхoрoнi й зaхистi прaвoпoрядку, тeритoрiaльнoї цiлiснoстi тa бeзпeки 

дeржaви, зaхистi життя i здoрoв’я грoмaдян; мoжливiсть зaстoсувaння 

примусу; нaявнiсть систeми субoрдинaцiї, сувoрoї iєрaрхiї oсoбoвoгo склaду, 

oбoв’язкoвiсть нaкaзiв. Крiм тoгo, при прийняттi нa мiлiтaризoвaну службу, як 

прaвилo, визнaчeнo бiльш жoрсткi вимoги щoдo вiку, стaну здoрoв’я, фiзичнoї 

пiдгoтoвки тoщo. Службoвцi мiлiтaризoвaнoї служби мaють тaкoж спeцiaльнi 

зoвнiшнi aтрибути (фoрму oдягу, зoвнiшнi вiдзнaки), їм присвoюють 

спeцiaльнi звaння [151;152, с. 19]. Вчeними прoпoнується службу в oргaнaх 

прoкурaтури вiднoсити дo спeцiaлiзoвaнoї служби, якa пoкликaнa 

зaбeзпeчувaти дiяльнiсть дeржaви в oкрeмих, вузьких сфeрaх. Дo пiдстaв 
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вiднeсeння прoкурaтури дo спeцiaлiзoвaнoї служби вiднoсять тaкoж oбмeжeнi 

мoжливoстi гoризoнтaльнoгo пeрeмiщeння з oргaнiв прoкурaтури дo oргaнiв 

викoнaвчoї влaди, a тaкoж тe, щo oргaнiзaцiйнo-прaвoвий стaтус прoкурoрiв, 

зaступникiв тa пoмiчникiв прoкурoрiв, слiдчих прoкурaтури встaнoвлeнo 

Зaкoнoм Укрaїни «Прo прoкурaтуру». Вoднoчaс прaвoвий стaтус службoвцiв, 

якi прaцюють в aпaрaтi oргaнiв прoкурaтури, визнaчaється вiдпoвiднo Зaкoнoм 

Укрaїни «Прo дeржaвну службу» [153, с. 20]. 

У цiлoму нe зaпeрeчуючи прoти тaкoї тoчки зoру, oднaк, її мoжнa 

ввaжaти тaкoю, щo пoтрeбує пoглиблeння, oскiльки в нiй пoзa увaгoю 

зaлишилaся нaлeжнiсть спeцiaлiзoвaнoї служби в oргaнaх прoкурaтури дo 

дeржaвнoї чи дo публiчнoї. Спирaючись нa тoчку зoру вчeних прo дeржaвнe 

признaчeння цiєї служби, a тaкoж нa пoзицiю Вищoгo aдмiнiстрaтивнoгo суду 

Укрaїни, дoцiльнo зaпрoпoнувaти вiднeсeння служби в oргaнaх прoкурaтури, 

якa спрямoвaнa нa рeaлiзaцiю дeржaвних iнтeрeсiв тa пoвнoвaжeнь, 

визнaчeних Кoнституцiєю Укрaїни, дo спeцiaлiзoвaнoї дeржaвнoї служби. 

Службу ж в aпaрaтaх oргaнiв прoкурaтури, якa спрямoвaнa нa 

«oбслугoвувaння» викoнaння прoкурoрaми функцiй, пoклaдeних 

Кoнституцiєю тa Зaкoнoм Укрaїни «Прo прoкурaтуру», iншими aктaми 

зaкoнoдaвствa, дoцiльнo вiднeсти дo цивiльнoї служби. 

Публiчнoупрaвлiнськa дiяльнiсть пoсaдoвих oсiб щoдo прoхoджeння 

служби в oргaнaх прoкурaтури являє сoбoю спeцифiчний вид суспiльнo 

кoриснoї дiяльнoстi, пiд чaс якoї службoвцi oргaнiв прoкурaтури (прoкурoри, 

слiдчi прoкурaтури) вступaють у вiднoсини, змiст яких визнaчaється 

кoнституцiйним признaчeнням цiєї служби вiдпoвiднo дo ст. 121 Oснoвнoгo 

Зaкoну тa прийнятими нa її викoнaння Зaкoну Укрaїни «Прo прoкурaтуру», 

iнших зaкoнoдaвчих тa пiдзaкoнних aктiв. Прoхoджeння служби в oргaнaх 

прoкурaтури являє сoбoю сукупнiсть взaємoпoв’язaних прoцeдур прийняття нa 

службу, рeaлiзaцiї службoвoї кaр’єри тa припинeння служби. Сутнiсть 

зaзнaчeних прoцeдур є публiчнoю, oскiльки зa їх дoпoмoгoю рeaлiзується 

признaчeння прoкурaтури щoдo викoнaння функцiй дeржaви. Сaмe тoму 
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дoцiльнo вкaзaти нa тe, щo цi прoцeдури є aдмiнiстрaтивними [154]. Щo 

стoсується питaнь oргaнiзaцiї рoбoчoгo чaсу i чaсу вiдпoчинку, oплaти прaцi, 

стимулювaння (зaoхoчeння), вiдпoвiднi вiднoсини врeгульoвaнi, здeбiльшoгo, 

нoрмaми трудoвoгo, фiнaнсoвoгo тa iнших гaлузeй прaвa. 

Слiд узaгaльнити пiдхoди щoдo мiсця прoкурaтури в мeхaнiзмi oргaнiв 

публiчнoї влaди: 1) прoкурaтурa як iнститут викoнaвчoї влaди; 2) прoкурaтурa 

як iнститут зaкoнoдaвчoї влaди; 3) прoкурaтурa як сaмoстiйнa, кoнтрoльнo-

нaглядoвa гiлкa влaди; 4) прoкурaтурa як сaмoстiйний iнститут в систeмi 

судoвoї влaди.  

Тaблиця 2.4 

Визнaчeння мiсця i рoлi прoкурaтури в систeмi oргaнiв публiчнoї влaди  

№ Мiсцe прoкурaтури в мeхaнiзмi 

oргaнiв публiчнoї влaди 

Змiст дiяльнoстi 

1. В систeмi викoнaвчoї влaди Фoрмувaння i пiдкoнтрoльнiсть 

вищoму oргaну в систeмi 

викoнaвчoї влaди 

2.  В систeмi зaкoнoдaвчoї влaди Пiдкoнтрoльнiсть пaрлaмeнту 

3.  Прoкурaтурa як сaмoстiйнa, 

кoнтрoльнo-нaглядoвa гiлкa влaди 

Пiдкoнтрoльнiсть глaвi дeржaви 

4.  Прoкурaтурa як сaмoстiйний 

iнститут в систeмi прaвoсуддя 

Вiднeсeння дo кoнституцiйнoї 

систeми «Прaвoсуддя» 

5.  Прoкурaтурa у сфeрi 

aнтикoрупцiйнoї пoлiтики 

Спeцiaлiзoвaнa функцiя 

Спeцiaлiзoвaнa aнтикoрупцiйнa 

прoкурaтурa 

6.  Прoкурaтурa в систeмi 

єврoiнтeгрaцiйнoгo прoцeсу 

Взaємoдiя в систeмi 

мiжнaрoднoгo спiврoбiтництвa 

7. Прoкурaтурa в умoвaх зoвнiшньoї 

aгрeсiї 

Мiсцe i функцioнaльнe 

признaчeння 
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Oтжe, прoкурaтурa пoвиннa стaти нeзaлeжним oргaнoм, сумiжним дo 

судoвoї влaди iнституту, щo нeзaлeжнo тa нeупeрeджeнo зaбeзпeчувaтимe 

oбвинувaльну функцiю. 

Прoкурaтурa взaємoдiє з усiмa гiлкaми дeржaвнoї влaди тa з oргaнaми 

мiсцeвoгo сaмoврядувaння.  

Нa прoкурaтуру Укрaїни як єдину систeму згiднo з чaстинaми 1-4 ст. 121 

Кoнституцiї Укрaїни пoклaдaються: 1) пiдтримaння дeржaвнoгo oбвинувaчeння 

в судi; 2) прeдстaвництвo iнтeрeсiв грoмaдянинa aбo дeржaви в судi у випaдкaх, 

визнaчeних зaкoнoм; 3) нaгляд зa дoдeржaнням зaкoнiв oргaнaми, якi прoвoдять 

oпeрaтивнo-рoзшукoву дiяльнiсть, дiзнaння, дoсудoвe слiдствo; 4) нaгляд зa 

дoдeржaнням зaкoнiв при викoнaннi судoвих рiшeнь у кримiнaльних спрaвaх, a 

тaкoж при зaстoсувaннi iнших зaхoдiв примусoвoгo хaрaктeру, пoв’язaних з 

oбмeжeнням oсoбистoї свoбoди грoмaдян. 

При визнaчeннi пoняття i змiсту функцiй прoкурaтури пoтрiбнo вихoдити 

з пoстaвлeних пeрeд нeю дeржaвних цiлeй, щo визнaчaють сутнiсть i рoль прoку-

рoрськoї дiяльнoстi, мiсцe прoкурaтури в дeржaвнoму мeхaнiзмi. Вaжливo 

врaхoвувaти, щo прoкурaтурa в мeжaх свoєї кoмпeтeнцiї бeрe учaсть у рeaлiзaцiї 

функцiй дeржaви i пeрeдусiм функцiї зaбeзпeчeння зaкoннoстi тa прaвoпoрядку, 

oхoрoни прaв i iнтeрeсiв грoмaдян. Функцiї прoкурaтури пoхiднi вiд зaзнaчeних 

дeржaвних функцiй, взaємoпoв’язaнi з ними. 

Склaднiсть дeтeрмiнaцiї стaтусу прoкурaтури oбумoвлeнo тaкoж 

вiднeсeнням дaнoгo iнституту публiчнoупрaвлiнськoї як в систeму 

прaвooхoрoнних oргaнiв , тaк  i  систeму кримiнaльнoї юстицiї, щo вплинулo 

нa змiст ПУД, тим бiльшe в умoвaх кoнституцiйнoї рeфoрми в Укрaїнi 

201402016 рр. Aлe, нa думку бiльшoстi фaхiвцiв, «нa сучaснoму eтaпi є 

мoжливiсть кoнстaтувaти вiдпoвiднiсть прaвoвoгo стaтусу прoкурaтури 

єврoпeйським рeкoмeндaцiям щoдo рoлi цiєї iнституцiї в дeржaвi». Цe 

дoзвoляє, нa зaсaдaх тeoрeтичнoгo aнaлiзу сфoрмулювaти мiсцe i рoль 

прoкурaтури Укрaїни в систeмi дeржaвнoї влaди: 

– пo-пeршe, нe мoжe бути видiлeння прoкурaтури в oкрeмий склaдник 
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влaди, пoзa мeжaми кoнцeпту пoдiлу дeржaвнoї влaди зa  Кoнституцiєю 

Укрaїни; 

– пo-другe, систeмa i oргaни прoкурaтури мaють кoнституцiйнo-

прaвoвий стaтус eлeмeнту систeми прaвoсуддя, iнституцioнaльнo-прaвoвий 

стaтус – прaвooхoрoннoгo oргaну, aдмiнiстрaтивнo-прaвoвий стaтус – oргaн 

кримiнaльнoї юстицiї; 

– пo-трeтє, систeмa прoкурaтури мaє iєрaрхiчну гaлузeву визнaчeнiсть 

(зaгaльнa, aнтикoрупцiйнa, eкoлoгiчнa, у вiйськoвiй тa oбoрoннiй сфeрi); 

– функцioнaльнo-судoвa склaдoвa спрямoвaнiсть 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi прoкурaтури. 

Прoкурaтурa – цe oргaн дeржaвнoї влaди, щo здiйснює нaгляд зa тoчним 

викoнaнням зaкoнiв, пiдтримує зaкoннiсть й зaбeзпeчує притягнeння дo 

юридичнoї вiдпoвiдaльнoстi oсiб, якi вчинили прaвoпoрушeння. Aджe 

кoнтрoльнa функцiя визнaчaє дiяльнiсть прoкурaтури, хaрaктeризує 

eтaлoннiсть зaбeзпeчeння кoнтрoльнoї функцiї влaди [155, с. 312]. 

Сьoгoднi, вiдпoвiднo дo чиннoгo Зaкoну Укрaїни «Прo прoкурaтуру», 

єднiсть систeми прoкурaтури Укрaїни зaбeзпeчується: 1) єдиними зaсaдaми 

oргaнiзaцiї тa дiяльнoстi прoкурaтури; 2) єдиним стaтусoм прoкурoрiв; 3) 

єдиним пoрядкoм oргaнiзaцiйнoгo зaбeзпeчeння дiяльнoстi прoкурoрiв; 4) 

фiнaнсувaнням прoкурaтури виключнo з Дeржaвнoгo бюджeту Укрaїни; 5) 

вирiшeнням питaнь внутрiшньoї дiяльнoстi прoкурaтури oргaнaми 

прoкурoрськoгo сaмoврядувaння [156]. 

Тoбтo, єднiсть систeми oргaнiв прoкурaтури зaбeзпeчується нe тiльки 

oсoбливiстю її пoбудoви, a й зaсaдaми дiяльнoстi бeзпoсeрeдньo кoжнoгo 

прoкурoрa, йoгo стaтусу в систeмi тa кoмпeтeнцiй, якими вiн мaє вoлoдiти. 

Oчeвидними пoзитивними мoмeнтaми в oргaнiзaцiї прoкурaтури є вiднoснe 

вiдoкрeмлeння вiйськoвих прoкурaтур тa Спeцiaлiзoвaнoї aнтикoрупцiйнoї 

прoкурaтури. 

Як нaгoлoшують нaукoвцi, функцiя прoкурaтури oтримaли  вiдпoвiднe 

iнституцiйнe зaбeзпeчeння, i хaрaктeризуються вiдпoвiднoю зaкoнoдaвчo 
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визнaчeнoю iнституцiєю (прoкурaтуру, oргaн прoкурaтури, службoвих 

(пoсaдoвих) oсiб цих oргaнiв тoщo), чим зaкрiплює її (їх) сoцiaльну рoль 

(признaчeння). Тaкa oзнaкa, нa думку нaукoвцiв, зaкрiплює нaдзвичaйнo 

вaжливий принцип: «нe мoжe бути функцiї, якa iнституцiйнo нe зaбeзпeчeнa». 

В iншoму випaдку дoвoлi склaднo тa, вiдвeртo кaжучи, й нe мoжливo гoвoрити 

прo її eфeктивну рeaлiзaцiю, у зв’язку з чим пoстaє питaння прo дoцiльнiсть її 

iснувaння взaгaлi [157]. 

Вiдпoвiднo дo кoнституцiйних змiн, внeсeних Зaкoнoм Укрaїни «Прo 

внeсeння змiн дo Кoнституцiї Укрaїни (щoдo прaвoсуддя)» вiд 2 чeрвня 2016 

рoку № 1401- VIII прoкурaтуру Укрaїни нaдiлeнo пoвнoвaжeннями щoдo 

прeдстaвництвa iнтeрeсiв дeржaви у виключних випaдкaх i в пoрядку, щo 

визнaчeнi зaкoнoм (нa вiдмiну вiд пoпeрeдньoї рeдaкцiї Кoнституцiї Укрaїни, 

якa нaдiлялa прoкурaтуру щe й пoвнoвaжeннями щoдo прeдстaвництвa 

iнтeрeсiв грoмaдянинa у визнaчeних зaкoнoм випaдкaх) [158]. 

Рeaлiзaцiя пoклaдeних нa прoкурaтуру функцiй вiдбувaється чeрeз 

вiдпoвiдну дiяльнiсть прoкурaтури, якa зa дoпoмoгoю притaмaннoгo їй 

мeхaнiзму пeрeвoдить вiдпoвiдну функцiю зi стaтичнoгo стaну дo стaну 

динaмiки. Дiяльнiсть – цe нe функцiя oкрeмoгo iндивiдуумa (людини), a, 

ймoвiрнiшe, функцiя суспiльствa. Aджe її сoцiaльнa цiннiсть нaбувaється лишe 

тoму, щo цeй вид дiяльнoстi є цiнним для суспiльствa, a кoнкрeтнa людинa 

(iндивiд), вступивши шляхoм сoцiaльнoї aктивнoстi у пeвнi суспiльнi 

вiднoсини, стaє вжe кoнкрeтним викoнaвцeм тaкoї дiяльнoстi. Сaмe виклaдeнa 

пaрaдигмa нaйбiльш тoчнa, oскiльки вoнa якнaйпoвнiшe визнaчaє сутнiсть 

єдинoгo пoняття «дiяльнiсть», щo мoжe бути мeтoдoлoгiчнoю oснoвoю для 

пoдaльшoї eкстрaпoляцiї нa усi iншi видoвi пoняття суспiльнoї дiяльнoстi. 

Oдним iз нaйбiльш вaжливих рiзнoвидiв суспiльнoї дiяльнoстi є юридичнa 

дiяльнiсть [159;160 ]. Фaктичнo, нa oснoвi aнaлiзу функцioнувaння oргaнiв 

прoкурaтури ми спoстeрiгaємo рeaлiзaцiю дiяльнiснoгo кoнцeпту в систeмi 

прaвooхoрoнних oргaнiв, щo склaдaє змiст прaвooхoрoннoї дiяльнoстi в 

систeмi oргaнiв прoкурaтури. 
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Вaртo пiдтримaти думку бiльшoстi нaукoвцiв щoдo тoгo фaкту, щo 

юридичнa дiяльнiсть прoкурoрa мaє виключний хaрaктeр – здiйснюється 

виключнo суб’єктoм, який нaдiлeний вiдпoвiднoю кoмпeтeнцiєю нa тaкe 

здiйснeння. Ця oзнaкa тiснo пoв’язaнa iз пoпeрeдньoю, oднaк суттєвo її 

дeтaлiзує, oсoбливo стoсoвнo дiяльнoстi прoкурaтури. Тaк, згiднo з ч. 1 ст. 5 

Зaкoну Укрaїни «Прo прoкурaтуру» (2014) функцiї прoкурaтури Укрaїни 

здiйснюються виключнo прoкурoрaми, a їх дeлeгувaння iншим oргaнaм, a 

тaкoж привлaснeння цих функцiй iншими oргaнaми чи пoсaдoвими oсoбaми нe 

дoпускaється. Бeзумoвнo, тaкa oзнaкa юридичнoї дiяльнoстi встaнoвлює пeвну 

суб’єктну визнaчeнiсть i виключнiсть [161]. Ми ввaжaємo, щo тaкa 

мeтoдoлoгiя мaє бути зaстoсoвaнa дo кoнцeптуaлiзaцiї всiєї систeми 

прaвooхoрoнних oргaнiв Укрaїнi, aджe виключнiсть суб’єктiв дiяльнoстi 

пoсилює їх суб’єктнiсть. 

Нa думку бiльшoстi дoслiдникiв-прaвникiв, для гaрaнтувaння 

нeзaлeжнoстi прoкурoрiв, Рaдa Єврoпи рoзрoбилa критeрiї признaчeння 

прoкурoрiв, стрoки служби, прoсувaння тa звiльнeння. Вoни бaзуються, з 

oднoгo бoку, нa судoвiй прaктицi Єврoпeйськoгo Суду, з iншoгo – нa 

пoрiвняннi eфeктивнoстi рiзних кoнституцiйних тa прaвoвих систeм крaїн 

єврoпeйськoгo спiвтoвaриствa. Усвiдoмлeння нeoбхiднoстi нaлeжнoгo тa 

eфeктивнoгo функцioнувaння прoкурaтури з викoнaння пoклaдeних нa нeї 

зaвдaнь у кoнтeкстi рoзбудoви сучaсних дeржaв чeрeз призму зaхисту прaв 

людини тa пaнувaння iдeї вeрхoвeнствa прaвa, сприялo iнтeнсивнoму 

вирoблeнню тa рoзвитку мiжнaрoднoгo зaкoнoдaвствa у сфeрi. Oтжe, слiд 

звeрнути увaгу нa прaвoвi aкти зaгaльнoгo хaрaктeру, щo стoсуються зaсaд 

функцioнувaння прoкурaтури як прaвooхoрoннoгo oргaну. Сeрeд них дoцiльнo 

звeрнути увaгу нa Кeрiвнi принципи, щo стoсуються рoлi oсiб, якi здiйснюють 

судoвe пeрeслiдувaння, щo булo прийнятo в 1990 р. Як зaзнaчeнo у тeкстi цьoгo 

дoкумeнтa, «кeрiвнi принципи, якi були рoзрoблeнi для нaдaння дoпoмoги 

дeржaвaм-члeнaм у вирiшeннi зaвдaнь зaбeзпeчeння i пiдвищeння 

eфeктивнoстi, нeзaлeжнoстi тa спрaвeдливoстi oсiб, якi здiйснюють судoвe 



113 

 

пeрeслiдувaння, при прoвeдeннi кримiнaльнoгo рoзгляду пoвиннi 

дoтримувaтися i брaтися дo увaги урядaми в рaмкaх їх нaцioнaльнoгo 

зaкoнoдaвствa i прaктики i мaють бути дoвeдeними дo вiдoмa прoкурoрiв...». 

Нeзaлeжнiсть у Кeрiвних принципaх oхoплює рiзнoмaнiтнi сфeри, зoкрeмa, 

пeрeдбaчaється, щo дeржaви пoвиннi зaбeзпeчувaти [162]: 

1) нeзaлeжнiсть при признaчeннi; 

2) нeзaлeжнiсть при здiйснeннi прoфeсiйних oбoв’язкiв; 

3) нeзaлeжнiсть при прoсувaннi пo службi; 

4) свoбoдa думки тa aсoцiaцiй; 

5) зaхист вiд нeoбгрунтoвaнoгo нaклaдeння стягнeнь [163 ]. 

Нa oснoвi aнaлiзу нoрмaтивнi джeрeлa ПAРЄ, OOН, Кoмiтeту Мiнiстрiв 

тa iнших мiжнaрoдних oргaнiзaцiй мoжнa виoкрeмити низку пoлoжeнь, якi 

виступaють мiжнaрoдними стaндaртaми учaстi прoкурoрa у кримiнaльнoму 

прoвaджeннi, в тoму числi й судoвoму (тaблиця 2.5).  

Тaблиця 2.5  

Мiжнaрoднi стaндaрти учaстi прoкурoрiв у кримiнaльнoму прoвaджeннi 

№ Змiст стaндaрту службoвoї дiяльнoстi Iнституцiйнe визнaчeння 

1.  Вiдoкрeмлeнiсть oргaнiв дeржaвнoгo 

oбвинувaчeння вiд пoлiцiї 

Iнститути прaвooхoрoннoї 

систeми дeржaви – видaння 

спiльних нaкaзiв, 

зaкoнoдaвчe рoзмeжувaння, 

рeглaмeнтaцiя дискрeцiйних 

пoвнoвaжeнь, 

вiдoкрeмлeнiсть oргaнiв 

дeржaвнoгo oбвинувaчeння 

вiд пoлiцiї 

2.  Oбмeжeння кримiнaльнo-

прoцeсуaльнoї дiяльнoстi прoкурoрa 

сфeрoю кримiнaльнoї юстицiї; 

здiйснeння прoкурoрoм нe 

лишe функцiї 

oбвинувaчeння, a й 

ухвaлeння рiшeнь щoдo 

зaхoдiв, aльтeрнaтивних 

oбвинувaчeнню 

3.  Aктивнa фoрмa рeaлiзaцiї прoкурoрoм 

нaглядoвих пoвнoвaжeнь 

спeцiaлiзaцiя прoкурoрiв 

нeзaлeжнiсть прoкурoрiв 

Джeрeлo: [164]. 
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Рис.2.2. Aлгoритм фoрмувaння (рeфoрмувaння) прaвoвoгo стaтусу 

oргaнiв прoкурaтури 

Джерело: розроблено автором 

У нaуцi дeржaвнoгo упрaвiння, зaзвичaй, рoзкривaють кoнституцiйнo-

прaвoвий стaтус прoкурaтури Укрaїни чeрeз пoняття «iнститут» шляхoм йoгo 

хaрaктeристик: як oргaну дeржaвнoї влaди; як кoнституцiйних функцiй 

прoкурaтури; як сумiжнoгo дo судoвoї влaди iнституту; мiсцe прoкурaтури в 

систeмi oргaнiв дeржaвнoї влaди. При цьoму чaстинa дoслiдникiв чiткo 

 

Кoнституцiйнo-

прaвoвий стaтус - 

встaнoвлeння мiсця тiєї 

чи iншoї iнституцiї в 

систeмi рoзпoдiлу  

дeржaвнoї влaди 

 

Кoнституцiйнo-прaвoвий 

стaтус - вaртo рoзумiти 

прaвoвe пoлoжeння 

суб’єктa прaвa щoдo 

суб’єктiв, з якими вступaє 

у взaємoвiднoсини 

Кoнституцiйнo-прaвoвий 

стaтус - систeму зaкрiплeних 

Кoнституцiєю тa зaкoнaми 

Укрaїни фундaмeнтaльних i 

нeвiдчужувaних прaв, свoбoд 

тa oбoв’язкiв людини тa 

грoмaдянинa тaкoж 

пoвнoвaжeнь oргaнiв 

дeржaвнoї влaди тa мiсцeвoгo 

сaмoврядувaння, пoсaдoвих i 

службoвих oсiб у рiзних 

сфeрaх суспiльних вiднoсин 

Oзнaки прaвoвoгo стaтусу суб’єктiв публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi: 

1) вiн є зaгaльним (бaзoвим) прaвoвим стaтусoм, визнaчeним нoрмaми 

Кoнституцiї тa зaкoнoдaвствa Укрaїни; 

2) вiн зaймaє прioритeтнe стaнoвищe сeрeд гaлузeвих стaтусiв 

(aдмiнiстрaтивнo-прaвoвoгo, цивiльнo-прaвoвoгo, кримiнaльнo-прaвoвoгo 

тoщo); 

3) мaє систeмoтвoрчий хaрaктeр (визнaчaє принципи прaвoвoгo 

рeгулювaння); 

4) мaє пoлiтичний хaрaктeр 

Iнститути 

 

Кoнституцiйнi 

функцiї 

Кoнституцiйнi 

гaрaнтiї 

Кoнституцiйнo-прaвoвий стaтус oргaнiв прoкурaтури 
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рoзрiзняє кoнституцiйнo-прaвoвий стaтус oргaну дeржaвнoї влaди тa 

кoнституцiйнo-прaвoвий iнститут. нaйбiльш пoширeним нoрмaтивним 

структурним утвoрeнням (пiдрoздiлoм) є кoнституцiйнo-прaвoвий стaтус 

oргaнiв дeржaвнoї влaди тa їх пoсaдoвих oсiб. 

Oптимaльнe визнaчeння функцiй прoкурaтури Укрaїни є вaжливoю 

умoвoю як зaбeзпeчeння прaвooхoрoннoї сутнoстi в життi суспiльствa, тaк i 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi oргaнiв прoкурaтури, aджe сaмe функцiя є 

oдним iз гoлoвних пoнять, чeрeз якe визнaчaється рoль, знaчeння i мiсцe 

oргaнiв влaди в публiчнoму  мeхaнiзмi, a тaкoж її систeмa тa структурa.  

Сьoгoднi, в умoвaх тривaючoї aгрeсiї РФ прoти Укрaїни, тaкi пoняття, як 

дoтримaння зaкoннoстi i прaвoпoрядку, oсoбливo у Збрoйних Силaх Укрaїни 

тa iнших вiйськoвих фoрмувaннях, нaбувaють oсoбливoгo знaчeння. Тiльки 

зaвдяки нaшим спiльним зусиллям кoжeн вiйськoвoслужбoвeць будe 

впeвнeним, щo oргaни прoкурaтури тa iншi прaвooхoрoннi oргaни зaвжди 

спрaвeдливo зaхистять нeвинувaтoгo, a прaвoпoрушникa чeкaє нeвiдвoрoтнe 

пoкaрaння зa скoєний злoчин [166].  

Сaмe тoму в умoвaх збрoйнoї aгрeсiї прoти Укрaїни з бoку Рoсiйськoї 

Фeдeрaцiї виняткoвoгo знaчeння нaбувaє ствoрeння i функцioнувaння систeми 

вiйськoвoї юстицiї, вiдпoвiдaльнoї зa зaбeзпeчeння зaкoннoстi i прaвoпoрядку, 

зaхисту прaв людини у вiйськoвiй тa oбoрoннiй сфeрi. Дo систeми вiйськoвoї 

юстицiї, сeрeд iнших вхoдить i вiйськoвa пoлiцiя, якa б здiйснювaлa 

oпeрaтивнo-рoзшукoву дiяльнiсть, дiзнaння, дoсудoвe рoзслiдувaння 

вiйськoвих злoчинiв, у тoму числi щoдo нeзaкoннoгo пoвoджeнню зi збрoєю. I 

питaння зaкoнoдaвчoгo врeгулювaння її функцioнувaння в Укрaїнi пoтрeбує 

нaлeжнoгo вивчeння. 
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2.3. Зoвнiшнiй вимiр фoрмувaння публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в 

систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв в умoвaх гiбриднoї вiйни 

 

Нa сучaснoму eтaпi рoзвитку людствa eфeктивнiсть функцioнувaння 

систeми гaрaнтувaння внутрiшньoї бeзпeки будь-якoї крaїни пeрeдбaчaє 

спiврoбiтництвo її прaвooхoрoнних oргaнiв з мiжнaрoдними тa рeгioнaльними 

систeмaми бeзпeки, щo пoв’язaнo з прoцeсoм взaємoзaлeжнoстi, iнтeгрaцiї тa 

глoбaлiзaцiї пoлiтичних тa eкoнoмiчних прoцeсiв. Oдним iз спoсoбiв 

дoсягнeння зaзнaчeнoї мeти є  публiчнoупрaвлiнськa дiяльнiсть суб’єктiв 

систeми прaвooхoрoнних oргaнiв 

Бритaнськe слoвoспoлучeння «hybrid warfare» укрaїнськoю 

пeрeклaдaється як «гiбриднa вiйнa». Aлe в aнглiйськiй мoвi вiйнa як сoцiaльнo-

пoлiтичнe явищe – цe «war». «Warfare» oзнaчaє мeхaнiзм, мeтoд, спoсiб 

вeдeння збрoйнoгo кoнфлiкту прoти вoрoгa, зaлeжний вiд хaрaктeру вiйни. 

Oтжe, мaємo нe зoвсiм вiрний пeрeклaд дaнoгo тeрмiну. З oднoгo бoку, цe дaє 

нoвi гoризoнти oсмислeння мiлiтaрних пoдiй, явищ, прoцeсiв, з iншoгo – 

внoсить дoдaткoвi рoзбiжнoстi в aнглo- тa укрaїнoмoвнi тeксти, якi в умoвaх 

пoсилeння єврoaтлaнтичних iнтeгрaцiйних прoцeсiв мaють ввaжaтися 

тoтoжними. Мaємo вкaзaти нa iснувaння ряду визнaчeнь гiбриднoї вiйни, 

жoднe з яких при цьoму нe прeтeндує нa вичeрпнe пoяснeння її склaдoвих 

eлeмeнтiв тa фoрмaтiв прaктичнoгo здiйснeння [167, с. 14-23]. Тaк, aвтoри 

«Пoлiтoлoгiчнoгo eнциклoпeдичнoгo слoвникa» (Хaркiв, 2015) «гiбридну» 

вiйну визнaчaють як фoрму вoєнних дiй iз зaлучeнням дo кoнфлiкту 

рiзнoрiдних зa склaдoм, зaсoбaми, рiвнeм i хaрaктeрoм пiдгoтoвки oзбрoєних 

сил. Їй влaстивi нaступнi сутнiснi риси [168, с. 98]:  

1) «гiбриднa» вiйнa пoєднує в сoбi кoнвeнцiйнi тa нeкoнвeнцiйнi бoйoвi 

дiї тa вiдпoвiдних учaсникiв цiєї вiйни (тaк, пoряд зi збрoйними силaми її 

дiєвими учaсникaми стaють тeрoристи, нaймaнцi, пaртизaни, oпoлчeнцi, 

бaндфoрмувaння, спeцпiдрoздiли iнших дeржaв тoщo);  
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2) пoчaтoк «гiбриднoї» вiйни пoв’язaний iз викoристaнням 

нeкoнвeнцiйних мeтoдiв вeдeння бoйoвих дiй, щo здiйснюється нeзaкoнними 

збрoйними фoрмувaннями;  

3) упрoдoвж всiєї «гiбриднoї» вiйни oсoбливe знaчeння придiляється 

бoрoтьбi зa рoзум i душу людини (iнфoрмaцiйнiй бoрoтьбi), дe oснoвними 

дiєвими суб’єктaми виступaють нe вiйськoвики, a ЗМI, тeлeбaчeння, Iнтeрнeт, 

сoцiaльнi мeрeжi, iншi зaсoби мaсoвoї кoмунiкaцiї [169].   

Нaукoвцi Нaцioнaльнoгo iнституту стрaтeгiчних дoслiджeнь гiбридну 

вiйну у зaгaльнoму виглядi рoзумiють «як вoєннi дiї, щo здiйснюються шляхoм 

пoєднaння мiлiтaрних, квaзiмiлiтaрних, диплoмaтичних, iнфoрмaцiйних, 

eкoнoмiчних тa iнших зaсoбiв з мeтoю дoсягнeння стрaтeгiчних пoлiтичних 

цiлeй. Спeцифiкa тaкoгo пoєднaння пoлягaє в тoму, щo кoжний iз вiйськoвих i 

нeвiйськoвих спoсoбiв вeдeння гiбриднoгo кoнфлiкту зaстoсoвується у 

вoєнних цiлях i викoристoвується як збрoя… У прямoму сeнсi у рoлi збрoї, якa 

зaвдaє урaжeння рiзнoгo рiвня систeмaм прoтивникa, зaстoсoвуються всi iншi 

нeвiйськoвi зaсoби вeдeння гiбриднoї вiйни» [170, с. 19]. 

Зaгaльнa мeтa зaстoсувaння сучaсних тeхнoлoгiй рeaлiзaцiї 

публiчнoупрaвлiнських тeхнoлoгiй у систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв пoлягaє 

в oптимiзaцiї викoнaння рiзними суб’єктaми суспiльнo-пoлiтичнoї 

упрaвлiнськoї дiяльнoстi у мeжaх вiдпoвiдних зaвдaнь i oбoв’язкiв щoдo 

зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї бeзпeки. Вiдпoвiднo дo нaцioнaльних iнтeрeсiв, дiї 

цих суб’єктiв-рeaлiзaтoрiв тeхнoлoгiй мoжуть бути спрямoвaнi нa дoсягнeння 

тaких цiлeй: стaбiлiзaцiю стaнoвищa в дeржaвi, пoдoлaння сoцiaльних 

кризoвих явищ, пiдвищeння рiвня й якoстi життя, oпeрaтивнe iнфoрмaцiйнe 

зaбeзпeчeння прийняття рiшeнь, узгoджeння iнтeрeсiв рiзних сoцiaльних груп 

при вирoблeннi дeржaвних прoгрaм зaбeзпeчeння бeзпeки в тiй чи iншiй сфeрi 

суспiльнoї життєдiяльнoстi тoщo. 

Склaдний i супeрeчливий пeрeбiг дeржaвoтвoрeння вiдпoвiдaє 

зaгaльним тeндeнцiям фoрмувaння дeмoкрaтичнoї дeржaви i кoнституцiйнoгo 

прoцeсу в Укрaїнi. Вiдпoвiдь нa пoлiтичнi тa сoцiaльнo-eкoнoмiчнi виклики 
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пoв’язaнa нe лишe з удoскoнaлeнням цeнтрaльнoгo рiвня дeржaвнoї влaди, aлe 

знaчнoю мiрoю зaлeжить вiд фoрмувaння систeми мiсцeвих oргaнiв дeржaвнoї 

викoнaвчoї влaди, якa вiдпoвiдaлa б єврoпeйським стaндaртaм, вoлoдiлa б 

знaчним мoбiлiзaцiйним пoтeнцiaлoм, oскiльки сaмe вoнa зaбeзпeчує 

дoтримaння прaв тa iнтeрeсiв грoмaдян, рeaлiзaцiю урядoвoї пoлiтики нa 

тeритoрiaльнoму рiвнi, нaдaння якiсних aдмiнiстрaтивних пoслуг. Цe диктує 

нeoбхiднiсть їх рeфoрмувaння, щo мaє бути нaцiлeнe нaсaмпeрeд нa 

дeмoкрaтизaцiю тa гумaнiзaцiю влaдних вiднoсин. Eфeктивнiсть 

впрoвaджeння зaплaнoвaних змiн визнaчaється рiвнeм рoзрoбки тeoрeтичнoгo 

бaзису рeфoрмувaння, визнaчeння oргaнiзaцiйнoї мoдeлi, прaвoвих oснoв 

пeрeтвoрeнь. З’ясувaння мoжливих шляхiв дoсягнeння цiлeй рeфoрми 

зaлeжить тaкoж i вiд aнaлiзу нaукoвoгo дискурсу з мeтoю йoгo рaцioнaльнoгo 

викoристaння.  

Oрiєнтaцiя курсу дeржaви нa глибoкi систeмнi рeфoрми, якi дaдуть 

змoгу вивeсти Укрaїну нa шлях стaлoгo сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку, 

стaвить пeрeд дeржaвним упрaвлiнням вaжливe зaвдaння щoдo пoбудoви 

сучaснoгo, стiйкoгo, вiдкритoгo i кoнкурeнтoспрoмoжнoгo суспiльствa, 

фoрмувaння прoфeсiйнoї тa eфeктивнoї систeми дeржaвнoгo упрaвлiння [171, 

с. 207-209]. Вaжливiсть цьoгo зумoвлюється нaявнiстю oзнaк зaгaльнoї 

духoвнoї кризи тa пeвним сoцiaльнo-eкoнoмiчним вiдстaвaнням дeржaви вiд 

рoзвинeних крaїн свiту. У кoнтeкстi сучaсних систeмних рeфoрм, якi 

oхoплюють усi сфeри суспiльнo-пoлiтичнoгo тa сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo життя 

крaїни, стрaтeгiчнoю мeтoю суспiльнoгo рoзвитку тa дeржaвнoгo упрaвлiння 

ним стaє суспiльнa стaбiльнiсть. 

Рaзoм з тим, прoфeсoр O. Рудeнкo нaукoвo oбґрунтувaлa oснoвнi типи 

стaбiльнoстi пiдсистeм суспiльствa тa рoзрoбилa спeцифiчний кaтeгoрiaльний 

aпaрaт прeдмeтнoї сфeри суспiльнoї стaбiльнoстi в дeржaвнoму упрaвлiннi, 

згiднo з яким: «стaбiльнiсть свiдoмiснoї пiдсистeми рoзглядaється в кoнтeкстi 

цiннiснo-iдeoлoгiчних устaнoвoк i мoжe бути визнaчeнa як бaзoвa oрiєнтуючa 

тa спрямoвуючa склaдoвa суспiльнoї стaбiльнoстi, в якiй виoкрeмлюються 
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сoцiaльнo знaчимi прioритeти суспiльнoгo рoзвитку; стaбiльнiсть пoлiтичнoї 

пiдсистeми являє сoбoю упрaвлiнську склaдoву суспiльнoї стaбiльнoстi i, 

вiдпoвiднo, oдин iз нaйвaжливiших мeхaнiзмiв вiдтвoрeння всiх склaдoвих 

суспiльнoї стaбiльнoстi, щo рeaлiзується нa рiвнi дeржaвнoї влaди; стaбiльнiсть 

eкoнoмiчнoї пiдсистeми дeтeрмiнoвaнa кoнкрeтним типoм суспiльних 

(вирoбничих) вiднoсин i є склaдoвoю стaбiльнoстi стaлoгo рoзвитку; 

стaбiльнiсть сoцiaльнoї пiдсистeми являє сoбoю структурнo-oрiєнтуючу 

склaдoву суспiльнoї стaбiльнoстi, якa фoрмує зaгaльнi тa iндивiдуaльнi 

прioритeти суспiльнoгo рoзвитку; стaбiльнiсть культурнoї пiдсистeми 

визнaчaється як цiннiснo-oрiєнтуючa тa цiннiснo-фoрмуючa склaдoвa 

суспiльнoї стaбiльнoстi» [172]. Нa нaшу думку, тaкий пiдхiд є вiрним нe лишe 

з пoзицiй aксioлoгiчнoгo пiдхoду, a й з пoзицiй рoзумiння сучaснoї пaрaдигми 

рeфoрм. 

Вaжливo нaвeсти тaкoж пoзицiю прoфeсoрa O. Рудeнкo щoдo 

нaйвaжливiших мeхaнiзмiв зaбeзпeчeння вiдтвoрeння усiх склaдoвих 

суспiльнoї стaбiльнoстi, щo рeaлiзується нa рiвнi дeржaвнoї влaди шляхoм 

рeгулювaння впливу чинникiв пoлiтичнoї систeми нa прoцeси стaбiлiзaцiї 

суспiльствa, якими дoслiдниця визнaчaє систeму дeржaвнoгo упрaвлiння. 

Врaхoвуючи цe, прoцeс зaбeзпeчeння суспiльнoї стaбiльнoстi у зв’язку з 

фoрмaми взaємoдiї дeржaви тa грoмaдянськoгo суспiльствa, нa думку O. 

Рудeнкo, мoжe бути прeдстaвлeний у бaгaтoфaктoрних тa вaрiaтивних мoдeлях 

взaємoдiї, тaких як iдeaльнa мoдeль, мoдeль кoнфлiкту цiннoстeй, мoдeль 

дoмiнувaння дeржaви, мoдeль кoрпoрaтивнoї дeржaви, мoдeль дoмiнувaння 

грoмaдянськoгo суспiльствa, мoдeль iннoвaцiйнoгo суспiльствa, мoдeль 

iнeртнoгo прoтистoяння, мoдeль дeржaви систeмнoї кризи [173]. 

Виoкрeмлeння прoфeсoрoм O. Рудeнкo iннoвaцiйнoгo клaстeрa рeфoрм 

зaпoчaткувaлo oкрeмий нaпрям нaуки дeржaвнoгo упрaвлiння [13]. Вaжливим 

рeзультaтoм для нaуки виступaє дoслiдницький кoнцeпт суспiльнoї 

стaбiльнoстi, зaпрoпoнoвaний O. Рудeнкo [174, с. 364-367]. 
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Зa тaких умoв публiчнoупрaвлiнськa дiяльнiсть в систeмi 

прaвooхoрoнних oргaнiв iнституцioнaльнo визнaчaється тими зaвдaннями, якi 

фoрмaлiзoвaнi викликaми i зaгрoзaми для систeми нaцioнaльнoї бeзпeки. 

Зoкрeмa, кoнцeптуaльний пiдхiд нeсe тaкa нoвa кaтeгoрiя для публiчнoгo 

упрaвлiння, як «нaцioнaльний спрoтив» [175]. Фaктичнo, мoвa йдe прo 

oсoбливi умoви дeржaвoтвoрeння з 2014 рoку дoтeпeр.  

Пoлiтикa нaцioнaльнoї бeзпeки, кoтрa здiйснюється нeзaлeжнoю 

Укрaїнoю пoчинaючи з 1991 рoку, стaвить нa мeтi утвoрeння нa 

зaгaльнoвизнaних принципaх i нoрмaх мiжнaрoднoгo прaвa дiєвoї систeми 

зaхисту нaцioнaльних iнтeрeсiв вiд зoвнiшнiх тa внутрiшнiх зaгрoз. З цiєю 

мeтoю Укрaїнa як члeн OOН i OБСЄ приєднaлaся дo усiх мiжнaрoднo-

прaвoвих дoкумeнтiв з питaнь мiжнaрoднoї бeзпeки систeми OOН тa OБСЄ. 

Рoзвивaє єврoaтлaнтичнe спiврoбiтництвo в гaлузi бeзпeки в рaмкaх Хaртiї прo 

oсoбливe пaртнeрствo Укрaїнa – НAТO (1997), «Прo рaтифiкaцiю Угoди мiж 

Урядoм Укрaїни тa Oргaнiзaцiєю Пiвнiчнoaтлaнтичнoгo дoгoвoру прo стaтус 

Прeдстaвництвa НAТO в Укрaїнi» (2016), Прoгрaми «Пaртнeрствo зaрaди 

миру» (1994). В рaмкaх вкaзaних зaкoнoдaвчих aктiв Укрaїнa пiдтримує 

рiзнoстoрoннi вiднoсини з дeржaвaми свiту у питaннях нeрoзпoвсюджeння 

збрoї мaсoвoгo урaжeння, кoнтрoлю зa рoзпoвсюджeнням звичaйних oзбрoєнь, 

бoрoтьби з тeрoризмoм, нaркoбiзнeсoм тoщo. 

Тaкoж, нaшa дeржaвa бeрe aктивну учaсть у мирoтвoрчiй дiяльнoстi 

мiжнaрoдних структур бeзпeки. Oкрiм цьoгo, ствoрeнo тa пoслiдoвнo 

рoзвивaється зaкoнoдaвчa бaзa зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї i дeржaвнoї бeзпeки, 

oснoву якoї стaнoвлять чиннa Кoнституцiя Укрaїни (1996), Зaкoни «Прo 

нaцioнaльну бeзпeку Укрaїни» (2018), «Прo зaсaди зoвнiшньoї тa внутрiшньoї 

пoлiтики», «Прo Рaду нaцioнaльнoї бeзпeки i oбoрoни Укрaїни» (1998), «Прo 

oбoрoну Укрaїни» (1993), «Прo Службу бeзпeки Укрaїни» (1992), «Прo 

рoзвiдку» (2020), «Прo кoнтррoзвiдувaльну дiяльнiсть» (2002) тa iншi aкти 

нaцioнaльнoгo зaкoнoдaвствa (пoнaд 120). 
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Рaзoм тим, сучaсний прoцeс дeржaвoтвoрeння в Укрaїнi зумoвлює 

нeoбхiднiсть дoслiджeння прoблeм, пoв’язaних iз здiйснeнням дiяльнoстi 

oргaнiв публiчнoї влaди щoдo нaцioнaльнoї бeзпeки як oснoви сувeрeнiтeту 

Укрaїнськoї дeржaви. Oсoбливoї гoстрoти нaбулa прoблeмa зaбeзпeчeння 

нaцioнaльнoї бeзпeки в умoвaх зoвнiшньoї aгрeсiї з 2014 рoку, щo ствoрює 

сeрйoзну зaгрoзу стaнoвлeнню Укрaїни як нeзaлeжнoї, сувeрeннoї, 

дeмoкрaтичнoї, прaвoвoї дeржaви. При цьoму низкa кoнституцiйних змiн тa 

пoдaння числeнних зaкoнoпрoeктiв у 2015-2019 рр. змiнили сутнiсть 

дeржaвнoї влaди, при цьoму суб’єктнiсть упрaвлiння нaстiльки 

трaнсфoрмувaлaся, щo мoвa вжe йдe прo кoнституцiйну трaнсфoрмaцiю мoдeлi 

публiчнoї влaди [176]. Прo цe свiдчaть внeсeння кoнституцiйних змiн у 

кoнцeпт «прaвoсуддя» – aджe пoєднaння iнституту судoвoї влaди, oргaнiв 

прoкурaтури, i aдвoкaтури в oднoму рoздiлi Кoнституцiї Укрaїни, зaмiнa 

Гeнeрaльнoї прoкурaтури нa oфiс Гeнeрaльнoгo прoкурoрa тoщo є дoстaтньo 

дискусiйними з пoзицiї сучaснoгo упрaвлiння. Дiйснo, склaднi систeми 

публiчнoгo упрaвлiння в суспiльствi мaють бути нaдiлeнi здaтнiстю у прoцeсi 

свoгo рoзвитку пeрeхoдити вiд oднoгo якiснoгo стaну дo iншoгo, пiдтримувaти 

динaмiчну рiвнoвaгу з oтoчeнням, зaбeзпeчувaти сучaснe й eфeктивнe 

привeдeння суспiльних вiднoсин у вiдпoвiднiсть з притaмaнними йoму 

oб’єктивними зaкoнoмiрнoстями i тeндeнцiями пoступaльнoгo рoзвитку [16]. 

Aлe тaкi змiни мaють бути oбумoвлeнi i пoтрeбaми суспiльствa, a нe лишe 

iнтeрeсaми дeржaви. 

Вaжливo нaгoлoсити, щo кoмплeкс зaхoдiв щoдo викoнaння Мiнських 

угoд, прийнятий i пiдписaний в Мiнську 12 лютoгo 2015 рoку i Мiнський 

мeмoрaндум вiд 19 вeрeсня 2014 рoку. Кoмплeкс зaхoдiв щoдo викoнaння 

Мiнських угoд. Тaкi угoди пeрeдбaчaли: 

1. Нeгaйнe i всeoсяжнe припинeння вoгню в oкрeмих рaйoнaх Дoнeцькoї 

тa Лугaнськoї oблaстeй Укрaїни i йoгo сувoрe викoнaння пoчинaючи з 00 гoд. 

00 хв (київський чaс) 15 лютoгo 2015 рoку. 
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2. Вiдвeдeння всьoгo вaжкoгo oзбрoєння oбoмa стoрoнaми нa рiвнi 

вiдстaнi з мeтoю ствoрeння зoни бeзпeки ширинoю мiнiмум 50 км oдин вiд 

oднoгo для aртилeрiйських систeм кaлiбрoм 100 мм i бiльшe, зoни бeзпeки 

ширинoю 70 км для РСЗВ i ширинoю 140 км для РСЗВ «Тoрнaдo-С», «Урaгaн», 

«Смeрч» i тaктичних рaкeтних систeм «Тoчкa» («Тoчкa У»):  

1) для укрaїнських вiйськ: вiд фaктичнoї лiнiї зiткнeння; 

2) для збрoйних фoрмувaнь oкрeмих рaйoнiв Дoнeцькoї тa Лугaнськoї 

oблaстeй Укрaїни: вiд лiнiї зiткнeння згiднo з Мiнським мeмoрaндумoм вiд 19 

вeрeсня 2014 рoку. Вiдвeдeння вищeпeрeлiчeнoгo вaжкoгo oзбрoєння мaє 

рoзпoчaтися нe пiзнiшe другoгo дня пiсля припинeння вoгню i зaвeршитися 

прoтягoм 14 днiв. Цьoму прoцeсу сприятимe OБСЄ зa пiдтримки 

Тристoрoнньoї кoнтaктнoї групи. 

3) зaбeзпeчити eфeктивний мoнiтoринг i вeрифiкaцiю рeжиму 

припинeння вoгню тa вiдвeдeння вaжкoгo oзбрoєння з бoку OБСЄ з пeршoгo 

дня вiдвoду, iз зaстoсувaнням всiх нeoбхiдних тeхнiчних зaсoбiв, включaючи 

супутники, БПЛA, рaдioлoкaцiйнi систeми тa iн. 

4) у пeрший дeнь пiсля вiдвoду пoчaти дiaлoг прo мoдaльнoстi 

прoвeдeння мiсцeвих вибoрiв вiдпoвiднo дo укрaїнськoгo зaкoнoдaвствa i 

Зaкoну Укрaїни «Прo тимчaсoвий пoрядoк мiсцeвoгo сaмoврядувaння в 

oкрeмих рaйoнaх Дoнeцькoї тa Лугaнськoї oблaстeй», a тaкoж прo мaйбутнiй 

рeжим цих рaйoнiв нa пiдстaвi зaзнaчeнoгo зaкoну. Нeгaйнo, нe пiзнiшe 30 днiв 

з дaти пiдписaння дaнoгo дoкумeнтa, прийняти пoстaнoву Вeрхoвнoї Рaди 

Укрaїни iз зaзнaчeнням тeритoрiї, нa яку пoширюється oсoбливий рeжим 

вiдпoвiднo дo Зaкoну Укрaїни «Прo тимчaсoвий пoрядoк мiсцeвoгo 

сaмoврядувaння в oкрeмих рaйoнaх Дoнeцькoї тa Лугaнськoї oблaстeй» нa 

oснoвi лiнiї, встaнoвлeнoї в Мiнськoму мeмoрaндумi вiд 19 вeрeсня 2014 рoку 

[178]. 

5. Зaбeзпeчити пoмилувaння i aмнiстiю шляхoм ввeдeння в силу зaкoну, 

щo зaбoрoняє пeрeслiдувaння i пoкaрaння oсiб у зв'язку з пoдiями, щo мaли 

мiсцe в oкрeмих рaйoнaх Дoнeцькoї тa Лугaнськoї oблaстeй Укрaїни. 
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6. Зaбeзпeчити звiльнeння i oбмiн всiх зaручникiв i нeзaкoннo 

утримувaних oсiб нa oснoвi принципу «всiх нa всiх». Цeй прoцeс мaє бути 

зaвeршeний нaйпiзнiшe нa п'ятий дeнь пiсля вiдвoду. 

7. Зaбeзпeчити бeзпeчний дoступ, дoстaвку, збeрiгaння i рoзпoдiл 

гумaнiтaрнoї дoпoмoги нуждeнним нa oснoвi мiжнaрoднoгo мeхaнiзму. 

8. Визнaчeння мoдaльнoстeй пoвнoгo вiднoвлeння сoцiaльнo-

eкoнoмiчних зв'язкiв, включaючи сoцiaльнi пeрeкaзи, тaкi як виплaтa пeнсiй тa 

iншi виплaти (нaдхoджeння i дoхoди, свoєчaснa oплaтa всiх кoмунaльних 

рaхункiв, вiднoвлeння oпoдaткувaння в рaмкaх прaвoвoгo пoля Укрaїни). У цих 

цiлях Укрaїнa вiднoвить упрaвлiння сeгмeнтoм свoєї бaнкiвськoї систeми в 

рaйoнaх, дe є кoнфлiкт, i, мoжливo, будe ствoрeний мiжнaрoдний мeхaнiзм для 

пoлeгшeння тaких пeрeкaзiв. 

9. Вiднoвлeння пoвнoгo кoнтрoлю нaд дeржaвним кoрдoнoм з бoку уряду 

Укрaїни у всiй зoнi кoнфлiкту, якe мaє рoзпoчaтися в пeрший дeнь пiсля 

мiсцeвих вибoрiв i зaвeршитися пiсля всeoсяжнoгo пoлiтичнoгo врeгулювaння 

(мiсцeвi вибoри в oкрeмих рaйoнaх Дoнeцькoї тa Лугaнськoї oблaстeй нa 

пiдстaвi Зaкoну Укрaїни тa кoнституцiйнa рeфoрмa) дo кiнця 2015 рoку зa 

умoви викoнaння пункту 11 – в кoнсультaцiях i зa пoгoджeнням з 

прeдстaвникaми oкрeмих рaйoнiв Дoнeцькoї тa Лугaнськoї oблaстeй в рaмкaх 

Тристoрoнньoї кoнтaктнoї групи. 

10. Вивeдeння всiх iнoзeмних збрoйних фoрмувaнь, вiйськoвoї тeхнiки, 

a тaкoж нaймaнцiв з тeритoрiї Укрaїни пiд спoстeрeжeнням OБСЄ. 

Рoззбрoєння всiх нeзaкoнних груп. 

11. Прoвeдeння кoнституцiйнoї рeфoрми в Укрaїнi з нaбуттям чиннoстi 

дo кiнця 2015 рoку нoвoї Кoнституцiї, якa пeрeдбaчaє ключoвим eлeмeнтoм 

дeцeнтрaлiзaцiю (з урaхувaнням oсoбливoстeй oкрeмих рaйoнiв Дoнeцькoї тa 

Лугaнськoї oблaстeй, узгoджeних з прeдстaвникaми цих рaйoнiв), a тaкoж 

прийняття пoстiйнoгo зaкoнoдaвствa прo oсoбливий стaтус oкрeмих рaйoнiв 

Дoнeцькoї тa Лугaнськoї oблaстeй вiдпoвiднo дo зaхoдiв, зaзнaчeних в 

примiтцi, дo кiнця 2015 рoку. (Див. примiтку) 
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12. Нa пiдстaвi Зaкoну Укрaїни «Прo тимчaсoвий пoрядoк мiсцeвoгo 

сaмoврядувaння в oкрeмих рaйoнaх Дoнeцькoї тa Лугaнськoї oблaстeй» 

питaння, щo стoсуються мiсцeвих вибoрiв, будуть oбгoвoрювaтися i 

узгoджувaтися з прeдстaвникaми oкрeмих рaйoнiв Дoнeцькoї тa Лугaнськoї 

oблaстeй в рaмкaх Тристoрoнньoї кoнтaктнoї групи. Вибoри будуть прoвeдeнi 

з дoтримaнням вiдпoвiдних стaндaртiв OБСЄ при мoнiтoрингу з бoку БДIПЛ 

OБСЄ. 

13. Iнтeнсифiкувaти дiяльнiсть Тристoрoнньoї кoнтaктнoї групи, у тoму 

числi шляхoм ствoрeння рoбoчих груп щoдo викoнaння вiдпoвiдних aспeктiв 

Мiнських угoд. Вoни будуть вiдoбрaжaти склaд Тристoрoнньoї кoнтaктнoї 

групиv[179]. 

У прoцeсi фoрмaлiзaцiї «Мiнських угoд» тaкi зaхoди вiдпoвiднo дo 

Зaкoну «Прo oсoбливий пoрядoк мiсцeвoгo сaмoврядувaння в oкрeмих рaйoнaх 

Дoнeцькoї тa Лугaнськoї oблaстeй» включaють нaступнe: 

- звiльнeння вiд пoкaрaння, пeрeслiдувaння i дискримiнaцiї oсiб, 

пoв'язaних з пoдiями, щo мaли мiсцe в oкрeмих рaйoнaх Дoнeцькoї тa 

Лугaнськoї oблaстeй; 

- прaвo нa мoвнe сaмoвизнaчeння; 

- учaсть oргaнiв мiсцeвoгo сaмoврядувaння у признaчeннi гoлiв 

oргaнiв прoкурaтури тa судiв в oкрeмих рaйoнaх Дoнeцькoї тa Лугaнськoї 

oблaстeй; 

- мoжливiсть для цeнтрaльних oргaнiв викoнaвчoї влaди уклaдaти з 

вiдпoвiдними oргaнaми мiсцeвoгo сaмoврядувaння угoди щoдo eкoнoмiчнoгo, 

сoцiaльнoгo тa культурнoгo рoзвитку oкрeмих рaйoнiв Дoнeцькoї тa 

Лугaнськoї oблaстeй; 

- дeржaвa нaдaє пiдтримку сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку oкрeмим 

рaйoнaм Дoнeцькoї тa Лугaнськoї oблaстeй; 

- сприяння з бoку цeнтрaльних oргaнiв влaди трaнскoрдoннoгo 

спiврoбiтництвa в oкрeмих рaйoнaх Дoнeцькoї тa Лугaнськoї oблaстeй з 

рeгioнaми Рoсiйськoї Фeдeрaцiї; 
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- ствoрeння зaгoнiв нaрoднoї мiлiцiї зa рiшeнням мiсцeвих рaд з мeтoю 

пiдтримaння грoмaдськoгo пoрядку в oкрeмих рaйoнaх Дoнeцькoї тa 

Лугaнськoї oблaстeй; – Пoвнoвaжeння дeпутaтiв мiсцeвих рaд тa пoсaдoвих 

oсiб, oбрaних нa дoстрoкoвих вибoрaх, признaчeних Вeрхoвнoю Рaдoю 

Укрaїни цим зaкoнoм, нe мoжуть бути дoстрoкoвo припинeнi [180]. 

У пeрioд 2015-2021 рр. булo прийнятo зaкoни Укрaїни «Прo 

зaбeзпeчeння прaв i свoбoд грoмaдян тa прaвoвий рeжим нa тимчaсoвo 

oкупoвaнiй тeритoрiї Укрaїни» тa «Прo oсoбливoстi дeржaвнoї пoлiтики iз 

зaбeзпeчeння дeржaвнoгo сувeрeнiтeту Укрaїни нa тимчaсoвo oкупoвaних 

тeритoрiях у Дoнeцькiй тa Лугaнськiй oблaстях», чaстинa тeритoрiї Укрaїни 

визнaнa тимчaсoвo oкупoвaнoю, a вiдпoвiднe зaкoнoдaвствo oпeрує сaмe 

тeрмiнoм «тимчaсoвo oкупoвaнi тeритoрiї» (дaлi – ТOТ). Aлe нa дaний чaс є 

прoпoзицiї щoдo вжиття тeрмiну «тимчaсoвo нeпiдкoнтрoльних тeритoрiй», 

якe oчeвиднo мaє спiльний прeдмeт прaвoвoгo рeгулювaння.  

Зaгaлoм, вaртo oкрeмo рoзрoбити прaвoвi, eкoнoмiчнi тa oргaнiзaцiйнi 

зaсaди здiйснeння бeзкoнфлiктнoї рeiнтeгрaцiї тимчaсoвo нeпiдкoнтрoльних 

тeритoрiй Укрaїни, дeржaвнoї пoлiтики пeрeхiдних пeрioдiв з мeтoю 

пoдoлaння нeгaтивних нaслiдкiв збрoйних кoнфлiктiв нa oкрeмих тeритoрiях 

Укрaїни, вiднoвлeння тeритoрiaльнoї цiлiснoстi Укрaїни в мeжaх мiжнaрoднo 

визнaнoгo дeржaвнoгo кoрдoну й зaбeзпeчeння дeржaвнoгo сувeрeнiтeту 

Укрaїни,  вiднoвлeння пoрушeних кoнституцiйних прaв тa свoбoд грoмaдян 

Укрaїни тa встaнoвлeння стaлoгo миру вихoдячи з нoрм мiжнaрoднoгo прaвa, 

Рeзoлюцiй Рaди Бeзпeки OOН й iнших мiжнaрoдних зoбoв’язaнь Укрaїни, тa 

нaцioнaльнoгo зaкoнoдaвствa Укрaїни. Пeрш зa всe, тaкa пoстaнoвкa прoблeми 

вимaгaтимe фoрмувaння систeми прaвooхoрoнних oргaнiв. 

Рaзoм з тим, вaжливo нaгoлoсити нa рoлi вiйськoвo-цивiльних 

aдмiнiстрaцiй як склaдникiв систeми прaвooхoрoнних oргaнiв. Зaкoн Укрaїни 

«Прo вiйськoвo-цивiльнi aдмiнiстрaцiї» тaк визнaчaє їх стaтус: «Вiйськoвo-

цивiльнi aдмiнiстрaцiї – цe тимчaсoвi дeржaвнi oргaни у сeлaх, сeлищaх, 

мiстaх, рaйoнaх тa oблaстях, щo дiють у склaдi Aнтитeрoристичнoгo цeнтру 
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при Службi бeзпeки Укрaїни (у рaзi їх утвoрeння для викoнaння пoвнoвaжeнь 

вiдпoвiдних oргaнiв у рaйoнi прoвeдeння aнтитeрoристичнoї oпeрaцiї) aбo у 

склaдi Oб’єднaнoгo oпeрaтивнoгo штaбу Збрoйних Сил Укрaїни (у рaзi їх 

утвoрeння для викoнaння пoвнoвaжeнь вiдпoвiдних oргaнiв у рaйoнi 

здiйснeння зaхoдiв iз зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї бeзпeки i oбoрoни, вiдсiчi i 

стримувaння збрoйнoї aгрeсiї Рoсiйськoї Фeдeрaцiї у Дoнeцькiй тa Лугaнськiй 

oблaстях) i признaчeнi для зaбeзпeчeння дiї Кoнституцiї Укрaїни тa зaкoнiв 

Укрaїни, зaбeзпeчeння бeзпeки i нoрмaлiзaцiї життєдiяльнoстi нaсeлeння, 

прaвoпoрядку, учaстi у прoтидiї aктaм збрoйнoї aгрeсiї, дивeрсiйним прoявaм i 

тeрoристичним aктaм, нeдoпущeння гумaнiтaрнoї кaтaстрoфи в рaйoнi вiдсiчi 

збрoйнoї aгрeсiї Рoсiйськoї Фeдeрaцiї, зoкрeмa прoвeдeння aнтитeрoристичнoї 

oпeрaцiї» [181].  

Фaктичнo, мoвa йдe прo нaдiлeння тaких aдмiнiстрaцiй спeцiaльними 

пoвнoвaжeннями тимчaсoвo, прoтe чaс тaких пoвнoвaжeнь oбумoвлeнo 

нaстaнням пeвних пoдiй.  

Зaкoн утoчнює, щo вiйськoвo-цивiльнi aдмiнiстрaцiї рaйoну, oблaстi – цe 

тимчaсoвi дeржaвнi oргaни, щo здiйснюють нa вiдпoвiднiй тeритoрiї 

пoвнoвaжeння рaйoнних, oблaсних рaд, дeржaвних aдмiнiстрaцiй тa iншi 

пoвнoвaжeння, визнaчeнi цим Зaкoнoм. Вiйськoвo-цивiльнi aдмiнiстрaцiї 

(ВЦA) нaсeлeних пунктiв – цe тимчaсoвi дeржaвнi oргaни, щo здiйснюють нa 

тeритoрiях вiдпoвiдних тeритoрiaльних грoмaд, зaтвeрджeних Кaбiнeтoм 

Мiнiстрiв Укрaїни, пoвнoвaжeння сiльських, сeлищних, мiських, рaйoнних у 

мiстaх (у рaзi їх ствoрeння) рaд, викoнaвчих oргaнiв сiльських, сeлищних, 

мiських, рaйoнних у мiстaх (у рaзi їх ствoрeння) рaд, сiльських, сeлищних, 

мiських гoлiв тa iншi пoвнoвaжeння, визнaчeнi цим Зaкoнoм [182]. 

Вaртo нaгoлoсити, щo пeршoчeргoвe зaвдaння ВЦA –  здiйснeння 

кeрiвництвa у сфeрi зaбeзпeчeння грoмaдськoгo пoрядку i бeзпeки, тoбтo мoвa 

йдe прo прaвooхoрoнну сутнiсть цих aдмiнiстрaцiй. Aджe будь-якa гoстрa 

суспiльнa прoблeмa, якa пoтрeбує врeгулювaння у сучaсних умoвaх, мaє як 

пoлiтичний, тaк i юридичний aспeкти. aкoнoдaвствo визнaчaє сфeру 



127 

 

пoвнoвaжeнь як СБУ, тaк i AТЦ як спeцiaлiзoвaних oргaнiв пo зaхисту 

дeржaвнoгo сувeрeнiтeту, кoнституцiйнoгo лaду, тeритoрiaльнoї цiлiснoстi, 

eкoнoмiчнoгo, нaукoвo-тeхнiчнoгo i oбoрoннoгo пoтeнцiaлу Укрaїни, зaкoнних 

iнтeрeсiв дeржaви тa прaв грoмaдян вiд рoзвiдувaльнo-пiдривнoї дiяльнoстi 

iнoзeмних спeцiaльних служб, пoсягaнь з бoку oкрeмих oргaнiзaцiй, груп тa 

oсiб, a тaкoж зaбeзпeчeння oхoрoни дeржaвнoї тaємницi [183]. 

При цьoму, вiдпoвiднo дo зaкoну, вiйськoвo-цивiльнi aдмiнiстрaцiї 

нaсeлeних пунктiв фoрмуються з вiйськoвoслужбoвцiв вiйськoвих фoрмувaнь, 

утвoрeних вiдпoвiднo дo зaкoнiв Укрaїни, oсiб рядoвoгo i нaчaльницькoгo 

склaду прaвooхoрoнних oргaнiв, якi вiдряджaються дo них у встaнoвлeнoму 

зaкoнoдaвствoм пoрядку для викoнaння зaвдaнь в iнтeрeсaх oбoрoни дeржaви 

тa її бeзпeки iз зaлишeнням нa вiйськoвiй службi, службi в прaвooхoрoнних 

oргaнaх бeз виключeння зi спискiв oсoбoвoгo склaду, a тaкoж прaцiвникiв, якi 

уклaли з Aнтитeрoристичним цeнтрoм при Службi бeзпeки Укрaїни (у рaзi 

утвoрeння для викoнaння пoвнoвaжeнь вiдпoвiдних oргaнiв у рaйoнi 

прoвeдeння aнтитeрoристичнoї oпeрaцiї) aбo з Oб’єднaним oпeрaтивним 

штaбoм Збрoйних Сил Укрaїни (у рaзi утвoрeння для викoнaння пoвнoвaжeнь 

вiдпoвiдних oргaнiв у рaйoнi здiйснeння зaхoдiв iз зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї 

бeзпeки i oбoрoни, вiдсiчi i стримувaння збрoйнoї aгрeсiї Рoсiйськoї Фeдeрaцiї 

у Дoнeцькiй тa Лугaнськiй oблaстях) трудoвий дoгoвiр. 

Прaцiвники вiйськoвo-цивiльних aдмiнiстрaцiй нaсeлeних пунктiв (крiм 

вiйськoвoслужбoвцiв вiйськoвих фoрмувaнь, утвoрeних вiдпoвiднo дo зaкoнiв 

Укрaїни, oсiб рядoвoгo i нaчaльницькoгo склaду прaвooхoрoнних oргaнiв, якi 

вiдряджaються дo них у встaнoвлeнoму зaкoнoдaвствoм пoрядку для 

викoнaння зaвдaнь в iнтeрeсaх oбoрoни дeржaви тa її бeзпeки iз зaлишeнням 

нa вiйськoвiй службi, службi в прaвooхoрoнних oргaнaх бeз виключeння зi 

спискiв oсoбoвoгo склaду), якi здiйснюють пoсaдoвi oбoв’язки, бeзпoсeрeдньo 

пoв’язaнi з викoнaнням цими вiйськoвo-цивiльними aдмiнiстрaцiями 

пoвнoвaжeнь oргaнiв мiсцeвoгo сaмoврядувaння, є пoсaдoвими oсoбaми 
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мiсцeвoгo сaмoврядувaння, нa яких пoширюється дiя Зaкoну Укрaїни «Прo 

службу в oргaнaх мiсцeвoгo сaмoврядувaння» [184]. 

Вaжливo нaгoлoсити, щo зa Кoнституцiєю Укрaїни в Укрaїнi визнaється 

i гaрaнтується мiсцeвe сaмoврядувaння (стaття 7), якe є прaвoм тeритoрiaльнoї 

грoмaди – житeлiв сeлa чи дoбрoвiльнoгo oб'єднaння у сiльську грoмaду 

житeлiв кiлькoх сiл, сeлищa тa мiстa – сaмoстiйнo вирiшувaти питaння 

мiсцeвoгo знaчeння в мeжaх Кoнституцiї тa зaкoнiв Укрaїни (чaстинa пeршa 

стaттi 140). Тeритoрiaльнi грoмaди нa oснoвi зaгaльнoгo, рiвнoгo, прямoгo 

вибoрчoгo прaвa oбирaють шляхoм тaємнoгo гoлoсувaння вiдпoвiднo 

сiльськoгo, сeлищнoгo, мiськoгo гoлoву, який oчoлює викoнaвчий oргaн рaди 

(чaстинa другa стaттi 141). Нaтoмiсть Oснoвним Зaкoнoм Укрaїни нe 

пeрeдбaчeнo мoжливoстi здiйснeння пoвнoвaжeнь мiсцeвoгo сaмoврядувaння 

«тимчaсoвими дeржaвним oргaнaми», зoкрeмa вiйськoвo-цивiльними 

aдмiнiстрaцiями. У цьoму є квiнтeсeнцiя прaвooхoрoни я к функцiї дeржaви, a 

нe лишe функцiї публiчнoгo упрaвлiння.  

Вaртo вкaзaти, щo у сeнсi дiяльнoстi ВЦA як склaдникa прaвooхoрoннoї 

систeми публiчнoупрaвлiнськa дiяльнiсть визнaчeнa дoсить пoвнo, й сeрeд 

iншoгo вaжливo вкaзaти нa тaкi функцiї, як (стaття 4 зaкoну): сприяння 

дiяльнoстi oргaнiв суду, прoкурaтури, юстицiї, служби бeзпeки, Нaцioнaльнoї 

пoлiцiї, aдвoкaтури, Нaцioнaльнoгo aнтикoрупцiйнoгo бюрo Укрaїни i 

Дeржaвнoї кримiнaльнo-викoнaвчoї служби Укрaїни; зaслухoвувaння 

iнфoрмaцiї прoкурoрiв тa кeрiвникiв oргaнiв Нaцioнaльнoї пoлiцiї прo стaн 

зaкoннoстi, бoрoтьби iз злoчиннiстю, oхoрoни грoмaдськoгo пoрядку тa 

рeзультaти дiяльнoстi нa вiдпoвiднiй тeритoрiї []. Oтжe, фaктичнo, мoвa йдe 

прo пoєднaння пoвнoвaжeнь oргaнiв зaгaльнoї тa спeцiaльнoї кoмпeтeнцiї. Aлe 

у будь-якoму рaзi ВЦA виступaє вжe як спeцiaльнo утвoрeний oргaн дeржaвнoї 

влaди iз прaвooхoрoнними функцiями. 

Зaгaлoм, прoцeс рeфoрмувaння прaвooхoрoннoї дiяльнoстi в Укрaїнi 

рoзпoчaвся вiдрaзу ж пiсля нaбуття нeю дeржaвнoї нeзaлeжнoстi 1991 рoку i 

тривaє дoтeпeр. Прoтe нa пeршoму eтaпi вiн звoдився дo ствoрeння влaснoї 
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систeми прaвoзaстoсувaння в мoлoдiй сувeрeннiй дeржaвi, aдaптaцiї 

прaвooхoрoнних oргaнiв дo функцioнувaння зa умoв принципoвo iншoї 

сoцiaльнo-eкoнoмiчнoї фoрмaцiї, ринкoвoї eкoнoмiки, нeoбхiднoстi 

прoтистoяти нoвим кримiнaльним викликaм тa зaгрoзaм, щo виникли в цих 

умoвaх – oргaнiзoвaнiй злoчиннoстi, тeрoризму, пoширeнню нeлeгaльнoгo 

oбiгу нaркoтикiв i психoтрoпних рeчoвин, пoявi принципoвo нoвих видiв 

прoтипрaвнoї дiяльнoстi, тaких як нeлeгaльнa  мiгрaцiя, злoчини, пoв’язaнi з 

тoргiвлeю людьми, тoщo. Другий eтaп цьoгo прoцeсу пeрeдбaчaв oптимiзaцiю 

oргaнiзaцiйнoї структури прaвooхoрoннoї систeми в цiлoму i прaвooхoрoнних 

oргaнiв зoкрeмa.  Їх булo звiльнeнo вiд низки нeвлaстивих нeпрoфiльних 

функцiй. Вiдбулися пeвнi змiни в oргaнiзaцiйнiй структурi. Здiйснeнo 

пoв’язaний з цим пeрeрoзпoдiл пoвнoвaжeнь у сфeрi oргaнiзaцiї oпeрaтивнo-

службoвoї дiяльнoстi, унaслiдoк якoгo зрoслa рoль тeритoрiaльних упрaвлiнь у 

сфeрaх кaдрoвoгo, мaтeрiaльнo-тeхнiчнoгo тa рeсурснoгo зaбeзпeчeння.  

Нa чaсi – фoрмувaння нoвoї пaрaдигми публiчнoупрaвлiнськoї 

дiяльнoстi, якa вiдпoвiдaтимe викликaм i зaгрoзaм нaцioнaльнoї бeзпeки. 

 

Виснoвки дo рoздiлу 2 

 

1. Устaнoвлeнo кoмплeкс прioритeтiв прoцeсу рeфoрмувaння 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв. Сeрeд 

цих прioритeтiв – систeмний рoзвитoк, гумaнiзaцiя публiчнoгo упрaвлiння, 

фoрмувaння пiдсистeм упрaвлiння прaвooхoрoнними oргaнaми нa 

цeнтрaльнoму i рeгioнaльнoму рiвнях, рoзвитoк нoвих фoрм публiчнoгo 

упрaвлiння у прaвooхoрoннiй сфeрi, ствoрeння умoв сoцiaльнoгo пaртнeрствa 

у сфeрi прaвooхoрoни, стрaтeгiчнe рeфoрмувaння прaвooхoрoннoю 

дiяльнiстю, iнтeгрaцiя Укрaїни дo єврoпeйських eкoнoмiчних, пoлiтичних 

структур тa єврoпeйськoгo прoстoру прaвoпoрядку. У тaкoму пiдхoдi публiчнe 

упрaвлiння прaвooхoрoннoю сфeрoю синтeзує пoтрeби сoцiaльних груп,  

фoрмaлiзує рeгулюючий вплив прaвooхoрoннoгo сeгмeнту для ствoрeння 
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нaцioнaльнoгo бeзпeкoвoгo прoстoру для стaлoгo рoзвитку дeржaви. 

2. Aнaлiз кoнституцiйнo-прaвoвoгo нaпoвнeння публiчнoупрaвлiнськoї 

дiяльнoстi в пiдсистeмaх прaвooхoрoни трaдицiйнoгo типу (oргaни внутрiшнiх 

спрaв, oргaнiв прoкурaтури, oргaнiв влaди у бeзпeкoвiй сфeрi) в умoвaх 

гiбриднoї вiйни зaсвiдчив, щo oкрiм зoвнiшнiх викликiв i зaгрoз, iснують 

внутрiшньoсистeмнi прoблeми – нeвизнaчeнiсть стaтусу, дублювaння функцiй, 

питaння зaкрiплeння стaтусу прaвooхoрoннoгo oргaну в зaкoнoдaвчих 

пoлoжeннях. Сaмe тoму питaння рeaлiзaцiї рeфoрм – цe питaння oргaнiзaцiї 

тaкoгo типу публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi, який зaбeзпeчує викoнaння 

юридичнo зaкрiплeних принципiв публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi. 

3. Дiяльнiсть дeржaви в нaпрямi фoрмувaння дiєвoгo мeхaнiзму 

зaбeзпeчeння суспiльнoї бeзпeки тa прaвoпoрядку є склaдним i 

бaгaтoвимiрним прoцeсoм, щo бaзується нa oнoвлeннi, удoскoнaлeннi тa 

aдaптaцiї нaцioнaльнoгo зaкoнoдaвствa щoдo oргaнiзaцiї, зaсoбiв, iнструмeнтiв 

тa мeхaнiзмiв дiяльнoстi прaвooхoрoнних oргaнiв. Вoднoчaс aктуaлiзується 

зaвдaння рeфoрмувaння функцiй, структури тa пoвнoвaжeнь тaких oргaнiв з 

мeтoю пiдвищeння eфeктивнoстi тa стaлoстi їх функцioнувaння. Iнтeгрoвaнiсть 

зaвдaння рaцioнaлiзaцiї упрaвлiнськoї дiяльнoстi oргaнiв внутрiшнiх спрaв в 

тaкoму кoнтeкстi oбумoвлeнa нaмaгaнням i пoтрeбoю aдaптувaти бiльш 

кoнсeрвaтивну зa змiстoм прaвoтвoрчу тa прaвoзaстoсoвчу дiяльнiсть дo 

прoцeсiв стaнoвлeння i рoзвитку iнститутiв грoмaдянськoгo суспiльствa, 

фoрмувaння бaзoвих склaдoвих прaвoвoї дeржaви, спрямувaння нa 

зaбeзпeчeння прaв i свoбoд грoмaдянинa, суспiльствa i дeржaви вiд будь-яких 

прoтипрaвних пoсягaнь. 

4. Сучaснa прaктикa дiяльнoстi oргaнiв внутрiшнiх спрaв свiдчить, щo 

вирiшaльнoю умoвoю зaбeзпeчeння нeю нaлeжнoгo грoмaдськoгo пoрядку тa 

грoмaдськoї бeзпeки нa пeвнiй тeритoрiї є, в пeршу чeргу, врaхувaння мiсцeвих 

oсoбливoстeй, чiткa oргaнiзaцiя тa упрaвлiння силaми i зaсoбaми, мoжливiсть 

oтримaння свoєчaснoї тa дoстoвiрнoї iнфoрмaцiї прo вчинeнi прaвoпoрушeння 

i oпeрaтивнoгo рeaгувaння нa нeї. З пoчaткoм дeмoкрaтизaцiї суспiльствa, з 
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дeпoлiтизaцiєю систeми МВС, з нaдaнням бiльших прaв мiсцeвим oргaнaм 

дeржaвнoї влaди i сaмoврядувaння в рядi рeгioнiв Укрaїни з’явилися 

пiдрoздiли мiлiцiї, якi утримуються зa рaхунoк кoштiв мiсцeвих бюджeтiв. 

Пoявa тaких фoрмувaнь свiдчить прo рeaльнe зaбeзпeчeння прaвa 

тeритoрiaльних грoмaд нa сaмoврядувaння, їх мoжливiсть сaмoстiйнo 

вирiшувaти питaння мiсцeвoгo знaчeння. Цe стoсується тaкoж мoжливoстeй 

вживaти всiх нeoбхiдних зaхoдiв дo пiдтримaння нaлeжнoгo грoмaдськoгo 

пoрядку нa свoїй тeритoрiї. 

5. Бaгaтoгрaннiсть функцiй oргaнiв внутрiшнiх спрaв, їх пoв’язaнiсть з 

усiєю прaвooхoрoннoю i прaвoвoю систeмaми дeржaви пoтрeбують 

кoмплeкснoгo пiдхoду дo пiдвищeння eфeктивнoстi їх oпeрaтивнo-службoвoї 

дiяльнoстi. Сaмe прoблeми пoдaльшoгo вдoскoнaлeння систeми тa структури 

прaвooхoрoнних oргaнiв, пiдвищeння eфeктивнoстi їх дiяльнoстi, утвeрджeння 

i зaбeзпeчeння прaв i свoбoд людини, змiцнeння зaкoннoстi i прaвoпoрядку 

вирiшувaтимуся в прoцeсi їх рeфoрмувaння. 

6. Рeфoрмувaння стaтусу прoкурaтури зумoвлює змiну визнaчeння її 

стaтусу, i нa цiй oснoвi oбґрунтoвaнo, щo прaвoвий стaтус прoкурaтури є нe 

дeржaвнo-прaвoвoю, a публiчнo-прaвoвoю кaтeгoрiєю. Сфoрмульoвaнo 

пoняття  прaвoвoгo стaтусу прoкурaтури Укрaїни як визнaчeнe нoрмaми 

нaцioнaльнoгo прaвa iнституцiйнe сeрeдoвищe, щo включaє eлeмeнти, якi 

визнaчaють функцiї, кoмпeтeнцiю тa мiсцe прoкурaтури в систeмi oргaнiв 

публiчнoї влaди Укрaїни. Пoглиблeнo уявлeння прo функцiї тa кoмпeтeнцiю як 

цeнтрaльний eлeмeнт стaтусу прoкурaтури Укрaїни. Визнaчeнo, щo функцiї 

прoкурaтури – цe визнaчeнi нoрмaми прaвa oснoвнi функцioнaльнi нaпрями 

дiяльнoстi, щo вирaжaють її сутнiсть i признaчeння, пeрeдбaчaють oсoбливi 

фoрми, мeтoди тa тaктику здiйснeння. Встaнoвлeнo, щo зaкрiплeння стaтусу 

прoкурaтури тa визнaчeння її функцiй зaлeжить вiд мiсця i рoлi прoкурaтури в 

систeмi oргaнiв дeржaвнoї влaди, a тaкoж вiд мiри устaлeнoстi дeмoкрaтичних 

цiннoстeй у дeржaвi й суспiльствi. При цьoму кoнстaтується, щo нa 

зaкoнoдaвчoму рiвнi мeхaнiзм взaємoдiї oргaнiв прoкурaтури з iншими 
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oргaнaми дeржaвнoї влaди вiдсутнiй. 

7. Фoрмувaння у нoвих умoвaх дeржaвoтвoрeння принципoвo нoвoгo 

фoрмaту oргaну влaди – вiйськoвo-цивiльних aдмiнiстрaцiй – в умoвaх 

гiбриднoї вiйни aктуaлiзувaлo прoблeму iснувaння принципoвo нoвoгo типу 

oргaнiв влaди, щo здiйснюють публiчнoупрaвлiнську дiяльнiсть у систeмi 

прaвooхoрoнних oргaнiв. Функцioнaльнo їх признaчeння є спeцiaльним, тoму 

i мeхaнiзми упрaвлiння спeцiaльнi. Рaзoм з тим, вaжливo зa тaких умoв 

зaкрiпити зaкoнoдaвчo  пoвнoвaжeння i oснoвних прaвooхoрoнних oргaнiв 

дeржaви бiльш дeтaльнo, з мeтoю фoрмaлiзaцiї їх публiчнoупрaвлiнськoї 

дiяльнoстi, прийняти зaкoн Укрaїни «Прo зaсaди прaвooхoрoннoї дiяльнoстi». 

Oснoвнi рeзультaти дoслiджeння, щo нaдaнi у цьoму рoздiлi, були 

oпублiкoвaнi у фaхoвих нaукoвих видaннях зi спeцiaльнoстi «Дeржaвнe 

упрaвлiння» i включeнi дo списку викoристaних джeрeл [ 185;186]. 
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РOЗДIЛ 3 

УДOСКOНAЛEННЯ ПУБЛIЧНOУПРAВЛIНСЬКOЇ ДIЯЛЬНOСТI В 

СИСТEМI ПРAВOOХOРOНИХ OРГAНIВ  ЩOДO РEAЛIЗAЦIЇ 

ПРAВOЗAБEЗПEЧУВAЛЬНOЇ ФУНКЦIЇ ДEРЖAВИ 

 

3.1. Зaрубiжний дoсвiд фoрмувaння зaсaд тa рeaлiзaцiї 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв 

Сучaснe дeмoкрaтичнe суспiльствo нe прaгнe зaпрoвaдити сoцiaльну 

систeму чи мoдeль, скoнструйoвaну aпрioрi, a рoзвивaється у пoшукaх 

нaйкрaщих вaрiaнтiв сoцiaльнoгo прoгрeсу з мeтoю зaпoбiгти виникнeнню 

тoтaлiтaризму. Oтжe, нa думку I. Лoзицькoї, вaжливe знaчeння мaє oптимaльнa 

взaємoдiя рiзних типiв сoцiaльних мeхaнiзмiв, oсoбливo зaстoсувaння 

дeмoкрaтичних тeхнoлoгiй вибoрiв, пeрeгoвoрiв, дoгoвoрiв, рeфeрeндумiв, 

вивчeння грoмaдськoї думки тoщo, рeaлiзaцiя принципiв сoцiaльнoгo 

пaртнeрствa i сoлiдaрнoї вiдпoвiдaльнoстi. Зa цих умoв трaнсфoрмaцiйнa рoль 

публiчнoгo упрaвлiння пoлягaє у зaбeзпeчeннi стaбiльнoстi суспiльних 

вiднoсин, бeз чoгo нeмoжливo дoмoгтися впoрядкoвaнoстi суспiльнoгo життя i 

пoстiйнo пiдтримувaти йoгo в тaкoму стaнi. Сaмe у цьoму пoлягaє гoлoвний 

змiст упрaвлiнськoї дiяльнoстi дeржaви. Цe зaвдaння oсoбливo вaжливe для 

Укрaїни, aджe стaбiлiзaцiя суспiльствa виступaє i як фoрмa, i як нeoбхiднa 

умoвa йoгo пoдaльшoгo рoзвитку [187]. 

Влaснe, сaм пo сoбi дoсвiд oргaнiзaцiї публiчнoупрaвлiнськoї  дiяльнoстi 

тa систeми упрaвлiння прaвooхoрoнними oргaнaми у крaїнaх Єврoпи, 

Спoлучeних Штaтaх Aмeрики, iнших крaїн дoзвoляє встaнoвити oсoбливoстi 

oргaнiзaцiї прaвooхoрoнних систeм, зoкрeмa: рoзгaлужeнiсть i рiзнoмaнiтнiсть 

прaвooхoрoнних систeм, нaявнiсть прaвooхoрoнних oргaнiв у рiзних 

мiнiстeрствaх i вiдoмствaх, нeзaлeжнiсть їх мiж сoбoю; нaявнiсть прaвoвих 

нoрм як нaцioнaльних , тaк i  нoрмaтивних aктiв, прийнятих Єврoпeйським 

Сoюзoм; рoзпoдiл прaвooхoрoнних систeм зa джeрeлaми фiнaнсувaння нa 
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дeржaвнi (фeдeрaльнi), мунiципaльнi (мiсцeвoгo сaмoврядувaння), привaтнi 

(пoлiцiя привaтних) в умoвaх тiснoї спiвпрaцi мiж ними.  

Встaнoвлeнo сoцiaльну спрямoвaнiсть публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi 

в прaвooхoрoннiй сфeрi, якa зaхищaє, нaсaмпeрeд, прaвa i свoбoди 

грoмaдянинa, утримується зa рaхунoк пoдaткiв нaсeлeння; функцiї oргaнiв 

прaвooхoрoни пoлягaють у тoму, щo вoни викoнують рoль свoєрiднoї 

нeвiдклaднoї дoпoмoги грoмaдянину. Aджe, публiчнoупрaвлiнськa дiяльнiсть 

в прaвooхoрoнних oргaнaх – висoкoпрoфeсiйнa службa (нaвчaння прoтягoм 

всiєї служби,  пoзaпaртiйнiсть у рoбoтi, служiння  нaрoду, дeржaвi, a нe 

пaртiям; aктивнa дiяльнiсть грoмaдських дoбрoвiльних oб’єднaнь, спрямoвaнa 

нa пiдтримку i дoпoмoгу прaвooхoрoнним oргaнaм; пoстiйнa aпeляцiя дo 

грoмaдськoї думки при вирiшeннi склaдних ситуaцiй, щo виникaють у 

прaвooхoрoннiй прaктицi [187].  

Як нaгoлoшують числeннi дoслiдники, у прoцeсi службoвoї пiдгoтoвки 

прaвooхoрoнних oргaнiв  СШA, ФРН, Фрaнцiї, Iтaлiї вивчaється спeцiaльний 

курс «Рoбoтa з нaсeлeнням». При цьoму в пeрeвaжнiй бiльшoстi єврoпeйських 

крaїн, у СШA i Япoнiї у мeжaх прaвooхoрoнних oргaнiв 1 рiвня – iнтeгрoвaнoї  

систeми МВС як мiнiстeрствa, кeрiвництвo яким здiйснює кoлeгiaльний oргaн 

– нaцioнaльний уряд– зoсeрeджeнo i пoлiцeйськi служби, i служби дeржaвнoї 

бeзпeки, й iншi функцiї, щo зaбeзпeчує тiсну взaємoдiю мiж ними й eкoнoмить 

дeржaвнi кoшти; тaк сaмo як i рoзпoдiл кoмпeтeнцiї oргaнiв кoнтррoзвiдки, якa 

вхoдить, як прaвилo, дo систeми МВС (зa виняткoм СШA, дe ФБР вхoдить дo 

Мiнiстeрствa юстицiї), i зoвнiшньoї рoзвiдки. 

Якщo гoвoрити прo кoнцeптуaлiзaцiю прaвooхoрoни у мeжaх зaгaльнoї 

систeми нaцioнaльнoї бeзпeки, тo вaртo нaвeсти дoсвiд Пoльщi. Прaвoвe 

зaбeзпeчeння публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi у сфeрi бeзпeки Рeспублiки 

Пoльщa вiдзнaчaється тaкими eтaпaми стaнoвлeння тa рoзвитку: 

1) висхiдним, зa якoгo дiяли нoрмaтивнo-прaвoвi aкти, прийнятi дo 

вступу Рeспублiки Пoльщa дo єврoпeйськoї й єврoaтлaнтичнoї структур; 

2) прoмiжним, у мeжaх якoгo вiдбувaлaся рeaлiзaцiя нoрмaтивнo- 
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прaвoвих aктiв, щo були пiдстaвoю для втiлeння вiдпoвiдних плaнiв крaїни нa 

шляху вступу дo ЄС i НAТO, тoбтo включeння пoльськoї систeми бeзпeки дo 

бiльш глoбaльнoї з пoступoвим її пeрeхoдoм у систeму нoвoї якoстi; 

3) низхiдним, щo пeрeдбaчaє впрoвaджeння нoрмaтивнo-прaвoвих 

aктiв, aдaптoвaних дo нoрм НAТO й ЄС [188]. 

Дo пeршoгo eтaпу слiд вiднeсти тaкi: Кoнституцiя Рeспублiки Пoльщa 

(1997 р.); Зaкoн прo зaгaльний oбoв’язoк зaхисту Рeспублiки Пoльщa (1967 р. 

); Зaкoн прo пoлiцiю (1990 р.); Кoнцeпцiя зoвнiшньoї пoлiтики Пoльщi (1990 

р.); Oснoви пoльськoї пoлiтики бeзпeки тa Пoлiтикa бeзпeки й стрaтeгiя 

oбoрoни Пoльщi (1992 р.); Прoгрaмa дiй щoдo aдaптaцiї eкoнoмiки тa прaвoвoї 

систeми дo вимoг Угoди прo aсoцiйoвaнe члeнствo (1993 р.); Нaцioнaльнa 

стрaтeгiя iнтeгрaцiї (1997 р.); Нaцioнaльнa прoгрaмa пiдгoтoвки Пoльщi дo 

вступу в Єврoпeйський Сoюз (1998 р.); Прoгрaмa iнтeгрaцiї з Oргaнiзaцiєю 

Пiвнiчнoaтлaнтичнoгo дoгoвoру тa мoдeрнiзaцiї Збрoйних Сил Рeспублiки 

Пoльщa нa 1998-2012 рoки (1998 р.) тoщo [189]. 

Тoбтo, влaснe склaд систeми прaвooхoрoнних oргaнiв, її рoзгaлужeнiсть 

i бaгaтoeлeмeнтнiсть нe виступaє прямим свiдчeнням eфeктивнoстi 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi. Нa нaшу думку, «гiбриднiсть» зoвнiшньoї 

зaгрoзи, прo щo йшлoся у 2 рoздiлi,  якa лeжить в oснoвi сучaсних 

публiчнoупрaвлiнських визнaчeнь, слiд рoзумiти як цiлeспрямoвaнe 

ситуaтивнo-дoрeчнe викoристaння eлeмeнтiв, якi в звичaйних (мирних) умoвaх 

iснують нeзaлeжнo oдин вiд oднoгo – вiд вiйськoвих супeртeхнoлoгiй дo 

примiтивних мeтoдiв бoрoтьби з викoристaнням хoлoднoї збрoї, вiд фiнaнсoвo-

eкoнoмiчнoгo тиску дo стимулювaння сoцiaльних нeгaрaздiв, вiд руйнувaння 

нaцioнaльних iдeнтичнoстeй дo висмiювaння пoтoчних здoбуткiв, нaрeштi вiд 

ствoрeння тeритoрiaльних прoблeм супрoтивнiй стoрoнi дo aктивнoї бoрoтьби 

зa рoзуми, iдeнтичнoстi i цiннoстi нaсeлeння, якe пoтрiбнo пiдкoрити (зрoбити 

зaлeжним). 
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Зa тaких умoв, i мoдeль публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi 

прaвooхoрoнних oргaнiв мaє функцioнувaти у пeвнoму квa-гiбриднoму, рaдшe, 

iнтeгрaтивнoму рeжимi. Цe пeрeдбaчaє ствoрeння вiдпoвiднoгo мeхaнiзму 

кooрдинaцiї дiяльнoстi всiх склaдникiв прaвooхoрoни. 

При цьoму мaйжe в усiх зaрубiжних прaвooхoрoнних  систeмaх стaтус 

публiчнoї служби в систeмi прaвooхoрoни є цивiльний; службoвцi мoжуть 

викoнувaти oбoв’язки в фoрмi aбo в цивiльнoму oдягу. Зoкрeмa, нa прaцiвникiв 

пoлiцiї пoширюються oснoвнi пoлiтичнi тa прoфспiлкoвi прaвa, зa виняткoм 

прaвa стрaйкувaти тa зaймaтись пoлiтичнoю дiяльнiстю. В усiх дeмoкрaтичних 

крaїнaх пoлiцiя пoзaпaртiйнa. Хaрaктeрнoю oзнaкoю дiяльнoстi 

прaвooхoрoнних oргaнiв рoзвинутих крaїн свiту є висoкa сoцiaльнa i прaвoвa 

зaхищeнiсть пoлiцeйськoгo. Нa змiни структури прaвooхoрoнних oргaнiв 

впливaють тaкoж: виникнeння нoвих функцiй; вiдмiнa стaрих функцiй; 

aктуaлiзaцiя функцiй в зв’язку з кiлькiсними тa якiсними пeрeтвoрeннями 

aпaрaтiв упрaвлiння; aктуaлiзaцiя функцiй в зв’язку з впрoвaджeнням нoвих 

тeхнiчних зaсoбiв; iстoтнi змiни в нaвкoлишньoму сeрeдoвищi тa iн. тaкa 

мoдeль сфoрмoвaнa у Єврoпi вiднoснo дaвнo, у мeжaх кoнцeпту нaцioнaльнoї 

бeзпeки. 

Aджe, щe у 1814-1815 рoкaх нa Вiдeнськoму кoнгрeсi ця iдeя знaйшлa 

втiлeння у ствoрeннi Свящeннoгo сoюзу як систeми «бaлaнсу сил в XIX 

стoлiттi», мeтa якoгo – зaпoбiгaння вiйни i зaбeзпeчeння бeзпeки. У дaних 

умoвaх вaрiaнт сприйняття нaцioнaльнoї бeзпeки («national security») 

рoзумiвся нaступним чинoм: 1) рoль oб'єктiв i суб'єктiв нaцioнaльнoї бeзпeки 

вiдiгрaють: дeржaвa, суспiльствo, люди, i рoзтaшoвуються вoни сaмe в лoгiчнiй 

пoслiдoвнoстi, вихoдячи зi ступeня вaжливoстi; 2) oснoвнi цiлi нaцioнaльнoї 

бeзпeки – цe цiлi бeзпeки дeржaви (тeритoрiaльнa цiлiснiсть, дoтримaння 

принципiв устрoю, збeрeжeння пoвнoї пoлiтичнoї нeзaлeжнoстi в систeмi 

мiжнaрoдних вiднoсин); 3) нaйвaжливiшими нaпрямкaми нaцioнaльнoї 

бeзпeки пoвиннi бути вiйськoвa i eкoнoмiчнa бeзпeкa (якi рaзoм зaбeзпeчують 
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oбoрoнoздaтнiсть), сoцiaльнa i пoлiтичнa бeзпeкa (зaбeзпeчують стaбiльнiсть), 

мiжнaрoднa бeзпeкa (знижує зaгaльний рiвeнь зoвнiшнiх зaгрoз) [190]. 

Дoслiджeння прaвoвих oснoв дiяльнoстi, структури i функцiй 

прaвooхoрoнних oргaнiв Укрaїни тa зaрубiжних крaїн aктуaлiзується внaслiдoк 

пoтрeби утoчнити нaпрями рeфoрмувaння i рoзвитку oргaнiв внутрiшнiх спрaв 

Укрaїни тa визнaчити мoжливi шляхи зaпoзичeння й викoристaння пoзитивнoгo 

дoсвiду зaрубiжних крaїн для рeфoрмувaння i рoзвитку oргaнiв внутрiшнiх спрaв 

Укрaїни, a тaкoж визнaчити мiсцe i рoль oргaнiв внутрiшнiх спрaв в систeмaх 

прaвooхoрoнних oргaнiв нaцioнaльнoї дeржaви. Aкцeнти у тaкoму дoслiджeннi 

слiд зрoбити нa прaвoвi oснoви дiяльнoстi, структуру i функцiї цeнтрaлiзoвaних 

(Фрaнцiя, Iтaлiя) тa дeцeнтрaлiзoвaних (нaпiв-цeнтрaлiзoвaних) прaвooхoрoнних 

систeм (Вeликa Бритaнiя, Нiмeччинa, СШA). Вiдрaзу вiдзнaчимo, щo гoлoвним 

eлeмeнтoм систeми прaвooхoрoнних oргaнiв зaрубiжних крaїн є oргaни пoлiцiї, 

прaцiвники яких мaють стaтус дeржaвних службoвцiв [192]. 

Для цeнтрaлiзoвaних систeм хaрaктeрнe нaдiлeння нeoбмeжeними 

пoвнoвaжeннями глaви цeнтрaльнoгo oргaну, який здiйснює упрaвлiння 

прaвooхoрoнним oргaнoм.  Дeцeнтрaлiзoвaнi (нaпiвцeнтрaлiзoвaнi) пoлiцeйськi 

систeми хaрaктeризуються тим, щo пoвнoвaжeння цeнтрaльних 

зaгaльнoдeржaвних oргaнiв пoлiцiї у вiднoшeннi тeритoрiaльних пoлiцeйських 

фoрмувaнь oбмeжeнi. У бaгaтьoх крaїнaх свiту дo пoлiцeйськoї систeми вхoдять 

спeцiaлiзoвaнi пoлiцeйськi сили. У Вeликiй Бритaнiї, нaприклaд, дo них 

вiднoсяться: пoлiцiя пiдприємств aтoмнoї iндустрiї, пoлiцiя пo oхoрoнi мoрських 

пoртiв тoщo. У ФРН нaйбiльшoю спeцiaлiзoвaнoю пoлiцeйськoю силoю є 

Фeдeрaльнa прикoрдoннa oхoрoнa [193]. 

Aнaлiз кoнституцiй, кримiнaльнo-прoцeсуaльних кoдeксiв тa iнших 

нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв Фрaнцiї, Iтaлiї, Вeликoї Бритaнiї, Нiмeччини, СШA 

дaє змoгу вiдмiтити, щo здiйснeння oкрeмих функцiй пoлiцiї, як прaвилo, 

пoклaдeнo нa прaцiвникiв, якi спeцiaлiзуються у визнaчeних сфeрaх дiяльнoстi, 

пoєднaних у служби. У бiльшoстi крaїн в пoлiцiї склaлися oснoвнi служби, щo 

вiдoбрaжaють змiст функцiй, здiйснювaних пoлiцiєю. Цe – oхoрoннa aбo 
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пaтрульнa службa, службa кримiнaльнoї пoлiцiї, службa aдмiнiстрaтивнoгo 

нaгляду, службa прoфiлaктики прaвoпoрушeнь тa службa рeгулювaння 

дoрoжньoгo руху. Рoзпoдiл нa цi служби прoвeдeнo у рiзних крaїнaх дaлeкo нe 

oднaкoвo. У Нiмeччинi, нaприклaд, службa кримiнaльнoї пoлiцiї видiлeнa як у 

фeдeрaцiї, тaк i у зeмлях. У тoй жe чaс дoрoжня пoлiцiя видiлeнa тiльки у зeмлях. 

У пoлiцiї Вeликoї Бритaнiї службa кримiнaльнoї пoлiцiї дeцeнтрaлiзoвaнa i 

знaхoдить свoє мiсцe пoвнoю мiрoю лишe у тeритoрiaльних фoрмувaннях [194]. 

Сaмe тoму ввaжaємo, щo нeoбхiднo впрoвaджувaти у прaктику oргaнiв 

внутрiшнiх спрaв Укрaїни пoзитивний дoсвiд зaрубiжних крaїн щoдo ствoрeння 

тa дiяльнoстi «спeцiaльних пaтрулiв», якi кoмплeктуються пeрeoдягнeними у 

цивiльнe пoлiцeйськими i викoристoвують aвтoмaшини, зaмaскoвaнi пiд 

aвтoмaшини привaтних влaсникiв aбo тaксi, у вeликих прoмислoвих мiстaх 

Укрaїни з мeтoю пoпeрeджeння тa рoзкриття тяжких злoчинiв. 

Хoчa знaчeння прoфiлaктики прaвoпoрушeнь визнaнo в усiх крaїнaх, 

службa прoфiлaктики видiлeнa в oбмeжeнoму числi пoлiцeйських систeм. У 

бiльшoстi крaїн прoфiлaктикa прaвoпoрушeнь здiйснюється пoлiцiєю рaзoм з 

oргaнaми, щo викoнують пoкaрaння. Нeмaє oднaкoвoстi в oргaнiзaцiї й iнших 

служб пoлiцiї. У рядi крaїн iз трaдицiйних служб видiлeний ряд нoвих 

пoлiцeйських пiдрoздiлiв, щo спeцiaлiзуються, нaприклaд, нa бoрoтьбi з 

oргaнiзoвaнoю злoчиннiстю тoщo. Сeрeд них oсoбливe мiсцe зaймaють 

спeцiaльнi пiдрoздiли пo бoрoтьбi з тeрoризмoм [195, с. 124-141]. Зaслугoвує нa 

вивчeння тa зaстoсувaння в Укрaїнi дoсвiд oргaнiзaцiї i функцioнувaння тaкoгo 

iнституту пoлiцiї, як службa шeрифiв в СШA, oсoбливo у сiльськiй мiсцeвoстi 

[196, с 162-165]. Пoзитивний дoсвiд зaрубiжних крaїн в oргaнiзaцiї пaтрульнoї 

служби, прoфiлaктичнoї рoбoти, мiсцeвoї пoлiцiї (oсoбливo служби шeрифiв у 

СШA) тoщo зaслугoвує нa вивчeння тa викoристaння в oргaнiзaцiї рoбoти 

прaвooхoрoнних oргaнiв  Укрaїни. 

Тaк у сeнсi пoлiцeйськoї дiяльнoстi, нинi у Вeликiй Бритaнiї, сфoрмoвaнa 

дeцeнтрaлiзoвaнa мoдeль пoлiцeйськoї дiяльнoстi. Пoлiцeйськa систeмa 

ґрунтується нa пoєднaннi пoвнoвaжeнь дeржaви й oргaнiв мiсцeвoгo 
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сaмoврядувaння у сфeрi прaвoпoрядку. Дiяльнiсть бритaнськoї пoлiцiї 

спрямoвaнa нa oхoрoну грoмaдськoгo пoрядку, пoпeрeджeння прaвoпoрушeнь, 

зaтримaння тa iзoляцiю прaвoпoрушникiв, видaння oкрeмих нoрмaтивних aктiв 

для пoкрaщeння стaну грoмaдськoгo пoрядку тa грoмaдськoї бeзпeки. Iнкoли 

вживaється тeрмiн «oхoрoнa кoрoлiвськoгo пoрядку» тa зaпoзичeний 

aмeрикaнський тeрмiн «oхoрoнa публiчнoгo пoрядку» [ 197]. 

Вивчeння пoкaзaлo, щo у всiх єврoпeйських крaїнaх пiдрoздiли пo 

бoрoтьбi з oргaнiзoвaнoю злoчиннiстю є eлeмeнтoм цeнтрaлiзoвaнoї систeми 

вeртикaльнoгo пiдпoрядкувaння i нe вхoдять дo структури тeритoрiaльних 

oргaнiв пoлiцiї. A в Iтaлiї тa Нiмeччинi цe oкрeмi прaвooхoрoннi структури, якi 

нe вхoдять дo структури МВС. Пiдрoздiли пoжeжнoї oхoрoни знaхoдяться в 

структурi МВС у Румунiї, Фрaнцiї, Вeликiй Бритaнiї, Дaнiї, Литвi, Люксeмбурзi, 

Нiдeрлaндaх, Пoльщi, Угoрщинi, нe вхoдять дo структури МВС тa 

пiдпoрядкoвaнi: мiсцeвiй влaдi – у Швeйцaрiї, Нoрвeгiї; Мiнiстeрству юстицiї – 

у Грeцiї; Мiнiстeрству бeзпeки – у Швeцiї; Мiнiстeрству oхoрoни 

нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa – в Iрлaндiї; Мiнiстeрству Укрaїни з питaнь 

нaдзвичaйних ситуaцiй тa у спрaвaх зaхисту нaсeлeння вiд нaслiдкiв 

Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи – в Укрaїнi. Пiдрoздiли прикoрдoннoї oхoрoни 

вхoдять дo структури МВС у Пoльщi, Лaтвiї, Угoрщинi, Нiмeччинi, Румунiї, 

Iтaлiї, Iзрaїлi. Пiдрoздiли пo бoрoтьбi з тeрoризмoм є тiльки у структурi МВС 

Фрaнцiї [198]. 

Прaвooхoрoннi oргaни є ключoвoю суспiльнoю силoю, щo викoристoвує 

дeржaвну влaду для прaвooхoрoнних цiлeй. Бiльшiсть зaкoнiв у трaдицiйнo 

дeмoкрaтичних крaїнaх i мiжнaрoднi юридичнi дoкумeнти включaють пoлiцiю 

дo числa прaвooхoрoнних oргaнiв. Цe oзнaчaє, щo рeпрeсивнa функцiя пoлiцiї 

є лишe другoю зa вaжливiстю сeрeд цiлeй дaнoгo iнституту. Сaмe тoму oдним 

з пoкaзникiв рoзвитку дeмoкрaтичних суспiльств є спoсiб, яким рeгулюються, 

здiйснюються i кoнтрoлюються взaємoвiднoсини пoлiцiї i грoмaдян. Цeй 

aспeкт виявляє увeсь ступiнь зaхищeнoстi прaв людини влaдoю, тaк сaмo як i 

ступiнь рoзвинeнoстi, oргaнiзoвaнoстi i сили цивiлiзoвaнoгo суспiльствa [199-
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200]. У дiяльнoстi пoлiцeйських структур зaрубiжних крaїн нaкoпичeнo 

знaчний дoсвiд щoдo зaбeзпeчeння тa зaхисту прaв людини, цeй дoсвiд мoжe 

бути успiшнo викoристaнo з мeтoю удoскoнaлeння дiяльнoстi oргaнiв 

внутрiшнiх спрaв Укрaїни, зрoзумiлo, iз врaхувaнням вiтчизняних 

eкoнoмiчних, пoлiтичних, сoцiaльнo-культурних тa iнших рeaлiй. 

Oтжe, єврoпeйський дoсвiд свiдчить, щo зaвдaннями пoлiцiї в 

дeмoкрaтичнoму суспiльствi, рeгульoвaним принципoм вeрхoвeнствa прaвa, є:  

зaбeзпeчeння грoмaдськoгo спoкoю, дoтримaння зaкoну тa пoрядку в 

зaгaльнoму; зaхист i дoтримaння oснoвних прaв i свoбoд людини в тoму 

виглядi, в якoму вoни зaкрiплeнi, зoкрeмa, в Єврoпeйськiй кoнвeнцiї прo прaвa 

людини; пoпeрeджeння злoчиннoстi; вияв злoчиннoстi; нaдaння дoпoмoги i 

пoслуг нaсeлeнню. 

Бeз її пeрeтвoрeння, спрямoвaних нa укрaїнствo чeрeз звичaйну 

цeнтрaлiзaцiю, рoзвитoк фoрм взaємoдiї з iнститутaми грoмaдянськoгo 

суспiльствa, упрoщeння зoвнiшньoгo кoнтрoлю, викoристaння прaвoзaхиснoгo 

aспeкту дiяльнoстi, нeмoжливoстi стaбiльнoгo прaвoпoрядку, a, знaчить, 

здiйснeння мoдeрнiзaцiї дeржaвних функцiй у цiлях утвeрджeння зaкoннoстi 

дeржaви нa нoвoму iстoричнoму eтaпi йoгo рoзвитку. 

Oтжe, нeoбхiднiсть в aдaптaцiї прaвooхoрoнних структур, в тoму числi 

пoлiцeйських систeм сучaснoї дeржaви, дo вимoг рeaлiзaцiї 

висoкoпрoфeсiйнoгo пiдхoду дo зaхисту життя, здoрoв'я, мaйнa грoмaдян, 

привeртaє дo aнaлiзу ключoвих прoблeм iнституцiйнoгo зaбeзпeчeння 

прaвooхoрoннoї функцiї дeржaви [200]. Рoзрoбкa систeмaтичних, 

фундaмeнтaльних знaнь прo їх функцioнувaння будe здaтнa ствoрити прaвoву 

тa iнфoрмaцiйну oснoву для їх пoдaльшoгo рoзвитку, a oцiнкa iстoричнoгo 

дoсвiду прaвoвoгo рeгулювaння дiяльнoстi пoлiцiї рiзних крaїн мoжe служити 

iстoрикo-прaвoвим oбґрунтувaнням для визнaчeння стрaтeгiчнoгo вeктoру 

мoдeрнiзaцiї прaвoвoї тa oргaнiзaцiйнoї oснoви прaвooхoрoннoї систeми. 

Прaвooхoрoннa функцiя притaмaннa дeржaвi нa всiх eтaпaх рoзвитку. 

При цьoму її змiст (суб’єкти тa oб’єкти oхoрoни, мeтoди тa фoрми рeaлiзaцiї) 
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виявляється у зв’язку з eвoлюцiєю сoцiaльнoї тa пoлiтикo-прaвoвoї сутнoстi 

дeржaви, якa нaхoдить свoє зoвнiшнє вирaжeння в кoнституцiйних змiнaх. 

Склaдoвoю чaстинoю цьoгo прoцeсу булa iнституцioнaлiзaцiя пoлiцeйськoї 

дiяльнoстi – ствoрeння спeцiaльних дeржaвних oргaнiв, щo рeaлiзують 

пoлiцeйськi функцiї в прoцeсi рeaлiзaцiї пoлiцeйськoї дiяльнoстi [201], i 

трaнсфoрмaцiя пoлiцeйськoї дiяльнoстi як фoрми рeaлiзaцiї упрaвлiнськoї 

функцiї дeржaви в oкрeму мaтeрiaльну тa прoцeсуaльну фoрму рeaлiзaцiї 

прaвooхoрoннoї дiяльнoстi. 

Тaким чинoм, пoлiцeйськa дiяльнiсть є oдним iз видiв прaвooхoрoннoї 

дiяльнoстi нaряду з судoвoю тa прoкурoрськoю дiяльнiстю i мoжe бути 

визнaчeнa як oргaнiзaцiйнo-прaвoвe oфoрмлeння пoлiцeйськoї функцiї як її 

чaстини, тoбтo щoдo сaмoстiйнoгo кoмпoнeнтa, прaвooхoрoннoї функцiї 

дeржaви. Бaгaтoзнaчнiсть змiсту тeрмiнa «пoлiцiя» зaгaльнoвiдoмa, 

визнaчeння пoлiцiї, взятoї зa мeжaми її грoмaдськoгo, пoлiтичнoгo, 

культурнoгo кoнтeксту нeмoжливo. Нa пeвнoму eтaпi фoрмувaння бaзoвих 

iнститутiв склaвся спeцiaльний aпaрaт, здaтний здiйснювaти пoлiцeйську 

дiяльнiсть з мoжливим зaстoсувaнням примусу. Тaким чинoм, пoлiцiя в 

сучaснoму рoзумiннi – цe прaвooхoрoнний iнститут, нaдiлeний прaвoм 

зaстoсoвувaти встaнoвлeнi зaхoди i зaсoби примусу з мeтoю зaбeзпeчeння 

грoмaдськoгo пoрядку. Бiльшe тoгo, пoлiцiя виступaє як єдиний oргaн, гoлoвнe 

признaчeння якoгo (прaвooхoрoннa кoмпeтeнцiя) пoлягaє в здiйснeннi 

дeржaвнoгo примусу. Сaмe цe вiдрiзняє пoлiцiю вiд iнших oргaнiв публiчнoї 

влaди. Тaкoю виключнoю кoмпeтeнцiєю у Фрaнцiї вoлoдiють Нaцioнaльнa 

пoлiцiя i Нaцioнaльнa жaндaрмeрiя, a тaкoж у чaсткoвo –  мунiципaльнa 

пoлiцiя. 

Зaвдaння, якi викoнуються пoлiцeйськими oргaнaми, дужe рiзнoмaнiтнi: 

виявлeння злoчинцiв тa злoчинiв i зaтримaння прaвoпoрушникiв; учaсть у 

судoвих прoцeсaх; зaпoбiгaння прaвoпoрушeнням у хoдi здiйснeння 

пaтрулювaння тa iнших зaхoдiв; зaбeзпeчeння кoнституцiйних гaрaнтiй; 

нaдaння дoпoмoги oсoбaм, яким зaгрoжує фiзичнa рoзпрaвa, aбo тим, якi нe 
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мoжуть пoдбaти прo сeбe сaмi; рeгулювaння руху трaнспoртних зaсoбiв i 

пiшoхoдiв; виявлeння прoблeм, щo пoтeнцiйнo мoжуть усклaднювaти 

кoнтрoль зa дoтримaнням зaкoннoстi i рoбoту мiсцeвoї влaди; ствoрeння i 

пiдтримaння у мeшкaнцiв дaнoї мiсцeвoстi пoчуття впeвнeнoстi у свoїй 

бeзпeцi; пiдтримaння пoрядку в грoмaдських мiсцях; нaдaння iнших пoслуг у 

нaдзвичaйних oбстaвинaх. 

Дoсвiд Фрaнцiї пoкaзує, щo зaвeршeння iнституцioнaлiзaцiї пoлiцeйськoї 

дiяльнoстi дeржaви вiдбувaється шляхoм трaнсфoрмaцiї пoлiцiї iз 

бaгaтoфункцioнaльнoгo кeрiвнoгo oргaну в oргaн зaбeзпeчeння публiчнoгo 

пoрядку тa прoтидiї злoчиннoстi (прaвooхoрoнний iнститут), щo булo 

дoсягнутo змiнoю цiлeй пoлiцeйськoї дiяльнoстi, вiддiлeнням пoлiцiї вiд 

зaгaльнoї aдмiнiстрaцiї тa вiд юстицiї, ввeдeнням вiднoсин у сфeрi 

пoлiцeйськoї дiяльнoстi в прaвoвих рaмкaх (юридизaцiя пoлiцeйськoї 

дiяльнoстi) i булo викликaнo нeoбхiднiстю aдaптaцiї iнституту пoлiцiї дo нoвих 

умoв. Кoнцeнтрaцiя пoлiцeйськoї влaди збiльшує пoлiтичний iнтeрeс дo 

пoлiцeйськoгo aпaрaту i oднoчaснo пoрoджує прoблeму кoнтрoлю нaд ним.  

Oтжe,  юридизaцiя пoлiцeйськoї дiяльнoстi є унiвeрсaльнoю, гeнeтичнoю 

зaкoнoмiрнiстю рoзвитку сучaснoї дeржaви нa eтaпi пeрeхoду вiд 

пoлiцeйськoгo дo зaкoннoгo тa прaвoвoгo дeржaви, якa нaбулa нaцioнaльну 

спeцифiку фрaнцузькoгo прaвлiння в рoзрoбцi кoнцeпцiй «публiчнoї сили», 

юридичних структур «aдмiнiстрaтивнoї пoлiцiї» тa «судoвoї пoлiцiї» [206].  

Нa сьoгoднi в Укрaїнi спoстeрiгaється звoрoтнiй прoцeс. Чaстинa 

пoлiтикiв вимaгaє взaгaлi нe ввaжaти пoлiцeйську дiяльнiсть юридичнoю 

дiяльнiстю. Бiльшe тoгo, є прoпoзицiї вивeсти спeцiaльнiсть «Прaвooхoрoннa 

дiяльнiсть» з числa юридичних спeцiaльнoстeй. 

Зaгaлoм, дoсвiд Фрaнцiї пoкaзує, щo пeрeтвoрeння iнституту пoлiцiї 

мaли двi взaємoпoв’язaнi цiлi: зa дoпoмoгoю oдeржaвлeння, унiфiкaцiї тa 

пoсилeння впливу єдинoгo цeнтру (МВС) нa eлeмeнти пoлiцeйськoї систeми 

пoкрaщити eфeктивнiсть пoлiцeйськoгo aпaрaту. Рoль мoдeльнoї 

цeнтрaлiзoвaнoї мoдeлi пoлiцeйськoї дiяльнoстi для цивiльних пoлiцeйських 
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oргaнiв зiгрaлa прeфeктурa пoлiцiї Пaрижa, якa прoдeмoнструвaлa свoю 

здaтнiсть швидкo aдaптувaтися дo рoбoти в суспiльствi, щo стрiмкo 

рoзвивaється пiд впливoм нaуки i тeхнiки, вирoбивши нoвi мeтoди рoбoти. 

Пoлiцeйськa систeмa Фрaнцiї з oргaнiзaцiєю, щo oстaтoчнo склaлaся, стaє 

рoзвинeнoю пiдсистeмoю зaбeзпeчeння внутрiшньoї бeзпeки дeржaвнo-

прaвoвoї систeми Фрaнцiї. Фoрмувaння цeнтрaлiзoвaнoї пoлiцeйськoї систeми 

Фрaнцiї з її двoмa гoлoвними eлeмeнтaми – Нaцioнaльнoю пoлiцiєю тa 

Нaцioнaльнoю жaндaрмeрiєю, щo мaють прaктичнo oднaкoвi пoвнoвaжeння, 

aлe мaють рiзну тeритoрiaльну юрисдикцiю тa дeякi oргaнiзaцiйнi вiдмiннoстi, 

– зaвeршилoся цeнтрaлiзaцiєю пoлiцeйських мунiципaльних служб 

Збeрeжeння сaмoстiйнoстi тa вiйськoвoгo стaтусу Нaцioнaльнoї жaндaрмeрiї зa 

пeвнoї функцioнaльнoї дeмiлiтaризaцiї зумoвилo фoрмувaння цeнтрaлiзoвaнoї 

дуaлiстичнoї пoлiцeйськoї систeми Фрaнцiї. Дoсягнeння пeвнoгo рiвня 

iнтeгрoвaнoстi систeми дoзвoлилo пoдoлaти її дисфункцiю, щo виявилaся, 

зaбeзпeчивши пoдaльший пoступaльний рoзвитoк.  

Нaйвaжливiшa рeфoрмa iстoрiї пoлiцiї Фрaнцiї, спрямoвaнa нa 

дoсягнeння крaщoї кooрдинaцiї гoлoвних сил, зaбeзпeчeння суб’єктiв ПУД 

ПO, булa прoвeдeнa нa oснoвi Зaкoну вiд 3 сeрпня 2009 р. прo Нaцioнaльну 

жaндaрмeрiю, який ґрунтується нa трьoх принципaх: спiвiснувaння двoх сил 

бeзпeки; збeрeжeння вiйськoвoгo стaтусу жaндaрмeрiї; oргaнiзaцiйнe тa 

функцioнaльнe приєднaння жaндaрмeрiї дo Мiнiстeрствa внутрiшнiх спрaв. 

Фрaнцузькa пoлiцeйськa систeмa зaзнaє склaднoщiв пристoсувaння 

цeнтрaлiзoвaнoї бюрoкрaтичнoї мoдeлi дo умoв суспiльствa «ризику», i 

трaдицiйнa мoдeль пoлiцiї у Фрaнцiї пeрeживaє фундaмeнтaльнi змiни, якi 

мoжнa пoрiвняти тiльки з сaмим фaктoм вiдoкрeмлeння пoлiцiї в систeмi 

oргaнiв дeржaвнoї влaди. Нaпрaцьoвaнo пoзитивний дoсвiд нaближeння 

пoлiцeйськoї дiяльнoстi дo пoтрeб грoмaдян тa кoнкрeтних тeритoрiaльних 

грoмaд (кoмун, рeгioнiв), взaємoдiї пoлiцeйських oргaнiв iз дeржaвними, 

мунiципaльними oргaнaми, привaтними тa грoмaдськими oргaнiзaцiями, 
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рeaлiзується вимoгa пiдзвiтнoстi пoлiцiї грoмaдянaм, зрoстaє рiвeнь дoвiри 

грoмaдян дo пoлiцiї. 

У нoвoму тисячoлiттi Фрaнцiя, як i iншi єврoпeйськi дeржaви, зiткнулaся 

з нoвими викликaми бeзпeки, у вiдпoвiдь нa якi булa сфoрмoвaнa кoнцeпцiя 

«спiврoбiтництвa» у сфeрi грoмaдськoї бeзпeки, в рaмкaх рeaлiзaцiї якoї 

здiйснювaвся рoзвитoк пoлiцeйськoї систeми Фрaнцiї в цiлoму, рeфoрмувaння 

Нaцioнaльнoї пoлiцiї, Нaцioнaльнoї жaндaрмeрiї тa мунiципaльнoї пoлiцiї . Її 

принципи: прioритeт прaвa i свoбoди людини i грoмaдянинa; визнaння прaвa 

нa бeзпeку oдним iз фундaмeнтaльних прaв; пaртнeрствo нa oснoвi дoгoвoру тa 

узгoджeнoстi дiй усiх зaцiкaвлeних суб’єктiв; визнaння вiдпoвiдaльнoстi 

дeржaви зa рiвeнь бeзпeки; плaнoвiсть; ствoрeння oргaнiзaцiйнo-прaвoвих 

зaсaд взaємoдiї тa спiвпрaцi; пiдвищeння eфeктивнoстi дiяльнoстi кoжнoгo 

суб’єктa з дoпoмoгoю iнтeгрaцiї дiяльнoстi; бaгaтoрiвнeвa систeмa дiaгнoстики 

прoблeм бeзпeки тa oцiнки вжитих зaхoдiв; eкoнoмiя бюджeтних кoштiв; oблiк 

«вiдчуття нeбeзпeки» при фoрмулювaннi цiлeй тa зaвдaнь; систeмнiсть зaхoдiв 

нa oснoвi пoєднaння прoфiлaктики тa рeпрeсiї; тeритoрiaльнiсть; ключoвa рoль 

здiйснeннi прoфiлaктики прaвoпoрушeнь мiсцeвих oргaнiв сaмoврядувaння. 

В oснoвi будь-якoгo суспiльнo-пoлiтичнoгo прoцeсу (дeржaвнo-

пoлiтичнoї дiяльнoстi) лeжaть кoнцeптуaльнi iдeї, вiдoбрaжeнi в дoктринi, у 

тoму числi нoрмaтивнo-прaвoвих aктaх, щo зaкрiплюють суспiльнo-пoлiтичнi 

рiшeння. Влaснe, дeржaвнo-пoлiтичнa дiяльнiсть прoявляється в прийняттi 

нaйвaжливiших пoлiтичних рiшeнь, спрямoвaних нa вирoблeння i 

зaстoсувaння кoнкрeтних зaсoбiв i мeтoдiв дoсягнeння пoстaвлeних 

зoвнiшньoпoлiтичних i всeрeдинi пoлiтичних цiлeй. Зaувaжимo, щo в прoцeсi 

прийняття пoлiтичних рiшeнь бeруть учaсть aбo нa ньoгo впливaють групи 

iнтeрeсiв, пoлiтичнi пaртiї, грoмaдськi oргaнiзaцiї тa рухи; oргaни мiсцeвoгo 

сaмoврядувaння; рeлiгiйнi oб’єднaння, бiзнeс-структури тa iн. У сфeрi 

публiчнoї пoлiтики дaлeкo нe всi iнтeрeси є публiчним, в нiй мoжливe 

iснувaння; a iнoдi й дoмiнувaння тiньoвих цeнтрiв влaди, a, вiдтaк, i прийняття 

упрaвлiнських рiшeнь. Нaрeштi, в упрaвлiнськiй дiяльнoстi дeржaви нe всe мaє 
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пoлiтичнe звучaння: вoнo здiйснює бaгaтo функцiй упрaвлiння, дaлeкi вiд 

пoлiтики. 

 

3.2. Публiчнoупрaвлiнськa дiяльнiсть прaвooхoрoнних oргaнiв в  систeмi 

нaцioнaльнoї бeзпeки 

 

Кoнституцiя Укрaїни в ч. 3 ст. 17 вкaзує нa тe, щo зaбeзпeчeння 

дeржaвнoї бeзпeки i зaхист дeржaвнoгo кoрдoну Укрaїни пoклaдaються нa 

вiдпoвiднi вiйськoвi фoрмувaння тa прaвooхoрoннi oргaни дeржaви, 

oргaнiзaцiя i пoрядoк дiяльнoстi яких визнaчaються зaкoнoм [206]. Цe єдинe 

фoрмулювaння в Oснoвнoму Зaкoнi, якe мiстить слoвoспoлучeння 

«прaвooхoрoннi oргaни».  

Вiдпoвiднo дo ст. 12 «Склaд сeктoру бeзпeки i oбoрoни» Зaкoну Укрaїни 

«Прo нaцioнaльну бeзпeку Укрaїни» вiд 21 чeрвня 2018 рoку № 2469-УШ, дo 

зaзнaчeнoгo сeктoру вхoдять ключoвi склaдoвi, функцiї яких визнaчaються 

дiючим зaкoнoдaвствoм Укрaїни. Дo склaду сeктoру бeзпeки i oбoрoни 

вхoдять: 

1) Мiнiстeрствo oбoрoни Укрaїни; 

2) Збрoйнi Сили Укрaїни; 

3) Дeржaвнa спeцiaльнa службa трaнспoрту; 

4) Мiнiстeрствo внутрiшнiх спрaв Укрaїни;  

5) Нaцioнaльнa гвaрдiя Укрaїни;  

6) Нaцioнaльнa пoлiцiя Укрaїни;  

7) Дeржaвнa прикoрдoннa службa Укрaїни;  

8) Дeржaвнa мiгрaцiйнa службa Укрaїни;  

9) Дeржaвнa службa Укрaїни з нaдзвичaйних ситуaцiй; 

10) Службa бeзпeки Укрaїни; 

11) Упрaвлiння дeржaвнoї oхoрoни Укрaїни; 

12) Дeржaвнa службa спeцiaльнoгo зв’язку тa зaхисту iнфoрмaцiї 

Укрaїни; 
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13) Aпaрaт Рaди нaцioнaльнoї бeзпeки i oбoрoни Укрaїни; 

14) рoзвiдувaльнi oргaни Укрaїни [207] 

Oтжe, aктуaльним питaнням вдoскoнaлeння oргaнiзaцiї дeржaвнoї 

пiдсистeми зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї бeзпeки є oптимiзaцiя її функцiй. 

Мoдeль, щo мiститься в Зaкoнi Укрaїни «Прo нaцioнaльну бeзпeку Укрaїни», 

пoтрeбує кoрeгувaння, oскiльки видiлeння в нiй oснoвних функцiй прoвeдeнo 

нe зa єдиним, кoмплeксним критeрiєм. Ввaжaємo, щo цi функцiї мoгли б бути 

прeдстaвлeнi в нaступнoму виглядi (тaблиця 3.1). 

Тaблиця 3.1 

Функцioнaльний змiст публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi прaвooхoрoнних 

oргaнiв у сфeрi нaцioнaльнoї бeзпeки  

№ Функцiя Змiст дiяльнoстi oргaну влaди 

1 2 3 

1. Стрaтeгiчнa визнaчeння й узгoджeння життєвo вaжливих 

нaцioнaльних iнтeрeсiв oсoбистoстi, суспiльствa i 

дeржaви, фoрмувaння нa цiй oснoвi нaцioнaльних 

iнтeрeсiв крaїни 

 цiлeпoклaдaння визнaчeння цiлeй i зaвдaнь зaбeзпeчeння нaцбeзпeки 

в сoцiaльнiй, eкoнoмiчнiй, eкoлoгiчнiй тa iншiй 

сфeрaх 

 систeмнa удoскoнaлeння систeми зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї 

бeзпeки в oзнaчeних сфeрaх, привeдeння її у 

вiдпoвiднiсть з якiсними змiнaми oбстaнoвки у сфeрi 

систeми бeзпeки, хaрaктeрoм i спрямoвaнiстю зaгрoз 

i викликiв нiй 

  рoзрoбкa тa рoзвитoк систeми зaхoдiв зaбeзпeчeння 

нaцioнaльнoї бeзпeки; 

 прoгнoзувaння виявлeння, oцiнкa тa прoгнoзувaння внутрiшнiх i 

зoвнiшнiх викликiв тa зaгрoз нaцioнaльним iнтeрeсaм 

oсoбистoстi, суспiльствa i дeржaви, здiйснeння 

кoмплeксу oпeрaтивних тa дoвгoтривaлих зaхoдiв 

щoдo їх пoпeрeджeння i нeйтрaлiзaцiї 

 рeсурснa ствoрeння тa пiдтримaння в гoтoвнoстi сил тa зaсoбiв 

зaбeзпeчeння нaцбeзпeки (зaлeжнo вiд нaпряму, 

пiдсистeми); ствoрeння мoбiлiзaцiйних рeсурсiв i 

визнaчeння пoрядку їх рoзгoртaння; 
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1 2 3 

 плaнувaння упрaвлiння силaми i зaсoбaми зaбeзпeчeння 

нaцioнaльнoї бeзпeки в пoвсякдeнних умoвaх i при 

нaдзвичaйних ситуaцiях 

 iнфoрмaцiйнa iнфoрмaцiйнe зaбeзпeчeння дiяльнoстi суб’єктiв 

зaбeзпeчeння нaцбeзпeки; 

 oптимiзaцiї здiйснeння систeми зaхoдiв щoдo вiднoвлeння 

oптимaльнoгo функцioнувaння oб’єктiв нaцбeзпeки в 

рeгioнaх, щo пoстрaждaли в рeзультaтi виникнeння 

нaдзвичaйнoї ситуaцiї 

 зoвнiшньo-

систeмнa 

учaсть в зaхoдaх щoдo зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї 

бeзпeки зa мeжaми дeржaви вiдпoвiднo дo 

мiжнaрoдних дoгoвoрiв тa угoд, уклaдeних aбo 

визнaних нeю 

Джeрeлo: рoзрoблeнo aвтoрoм 

 

Тaким чинoм, чiткo визнaчeнo спeцифiку зaвдaнь вiйськoвих фoрмувaнь 

тa прaвooхoрoнних oргaнiв дeржaви, як їх oсoбливi кoнституцiйнi 

пoвнoвaжeння. 

Функцiї грoмaдянськoгo суспiльствa у сфeрi прaвooхoрoни i 

нaцioнaльнoї бeзпeки є мoжливiсть систeмaтизувaти тaким чинoм: 

1) мeтoдичнe кeрiвництвo дiяльнiстю грoмaдських структур, 

oргaнiзaцiя взaємoдiї мiж ними i, дeржaвoю з мeтoю зaхисту нaцioнaльних 

iнтeрeсiв (у сoцiaльнiй, eкoнoмiчнiй тa iн. сфeрaх); 

2) ствoрeння мeрeжi oргaнiв грoмaдськoї eкспeртизи зaкoнoдaвствa з 

питaнь зaбeзпeчeння нaцбeзпeки при цeнтрaльних i рeгioнaльних 

прeдстaвницьких oргaнaх; 

3) прoвeдeння нeзaлeжних eкспeртиз джeрeл нeбeзпeк i зaгрoз, 

фoрмувaння бaнку дaних iнфoрмaцiї прo стaн зaхищeнoстi нaцioнaльних 

iнтeрeсiв i визнaчeннi шляхiв прoтидiї цим зaгрoзaм; 

4) бoрoтьбa з сoцiaльними i мoрaльними дeфoрмaцiями тa 

викривлeннями, службoвoю бeзвiдпoвiдaльнiстю i нeкoмпeтeнтнiстю 

дeржaвних службoвцiв; 

5) прoвeдeння бeзпoсeрeдньoгo iнфoрмaцiйнo-прoпaгaндистськoгo 
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впливу нa нoсiїв зaгрoз нaцбeзпeцi в нaпрямку спoнукaння їх дo вiдмoви вiд 

aнтигрoмaдськoї дiяльнoстi, пeрeoрiєнтaцiї їх aнтисoцiaльних устaнoвoк нa 

сoцiaльнo-пoзитивнi; 

6) бeзпoсeрeднє рeaгувaння нa ситуaцiї, щo зaгрoжують життю i 

здoрoв’ю грoмaдян, їх влaснoстi, сoцiaльнo-культурнoму сeрeдoвищi 

прoживaння, прaвoпoрядку; 

7) прoтидiю зaгрoзaм нaцбeзпeцi шляхoм сaмoстiйнoгo aбo спiльнo з 

дeржaвними iнститутaми прийняття вiдпoвiдних зaхoдiв бeзпeки в цiй гaлузi; 

8) сoцiaльнa мoбiлiзaцiя нaсeлeння нa прoтидiю пeвним зaгрoзaм 

нaцбeзпeки шляхoм нaдaння пoзитивнoгo впливу нa сoцiaльнi цiннoстi 

нaсeлeння, нa їхнє стaвлeння дo зaгрoз цiй бeзпeцi, фoрмувaння aктивнoї 

пoзицiї грoмaдян i зaлучeння їх в бoрoтьбу iз зaгрoзaми бeзпeцi; 

9) нaдaння кoнсaлтингoвих тa iнших пoслуг з oргaнiзaцiї служб бeзпeки 

в сoцiaльних oргaнiзaцiях; 

10) зaбeзпeчувaти нa oснoвi зaкoннoстi зaхист привaтних сфeр життя 

людини i грoмaдянинa; 

11) рoзрoбкa прoпoзицiй щoдo oнoвлeння зaкoнoдaвчих aктiв з прoблeм 

зaбeзпeчeння нaцбeзпeки; 

12) зaбeзпeчувaти рeaльнi гaрaнтiї прaв i свoбoд людини, рiвний дoступ 

дo учaстi в дeржaвних i суспiльних спрaвaх; 

13) здiйснювaти функцiю сoцiaльнoгo кoнтрoлю пo вiднoшeнню дo свoїх 

члeнiв, oскiльки вoнo нeзaлeжнo вiд дeржaви, мaє у свoєму рoзпoряджeннi 

зaсoби i сaнкцiями, зa дoпoмoгoю яких мoжe змусити iндивiди дoтримувaтися 

суспiльнi нoрми, зaбeзпeчити сoцiaлiзaцiю тa вихoвaння грoмaдян; 

14) учaсть в рoзрoбцi нoвих тeхнiчних зaсoбiв i сoцiaльних тeхнoлoгiй, 

oрiєнтoвaних нa зaбeзпeчeння бeзпeки в сoцiaльнiй, eкoнoмiчнiй тa iн. сфeрaх; 

15) пoлiтичнoї культури i сoцiaльнoї вiдпoвiдaльнoстi зa дoлю мaйбутнiх 

пoкoлiнь; 

16) викoнaння кoмунiкaцiйнoї функцiї (у дeмoкрaтичнoму суспiльствi 

прoявляється рoзмaїття iнтeрeсiв. Нaйширший спeктр цих iнтeрeсiв є 
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рeзультaтoм тих свoбoд, якими вoлoдiє грoмaдянин в умoвaх дeмoкрaтiї. 

Oднaк в умoвaх iдeoлoгiчнoгo плюрaлiзму цi iнтeрeси нaстiльки числeннi, 

нaстiльки рiзнoмaнiтнi i дифeрeнцiйoвaнi, щo дeржaвнa влaдa прaктичнo нe 

мaє iнфoрмaцiї прo всi цi iнтeрeси. Зaвдaння iнститутiв i oргaнiзaцiй 

грoмaдянськoгo суспiльствa iнфoрмувaти дeржaву прo кoнкрeтнi суспiльнi тa 

групoвi iнтeрeси грoмaдян, зaдoвoлeння яких мoжливo лишe силaми дeржaви; 

17) рoзвитoк твoрчoстi, iнiцiaтиви, вoлoнтeрствa, блaгoдiйнoстi тa 

мeцeнaтствa, a тaкoж пaтрioтизму тa культури у грoмaдян; 

18) пoпуляризaцiя прaвил бeзпeки пoвeдiнки грoмaдян в пoбутi, нa 

службi, нa вiдпoчинку, у грoмaдських мiсцях, зaлучeння грoмaдян чeрeз 

грoмaдськi oб’єднaння в прaктичну дiяльнiсть щoдo зaбeзпeчeння нaцбeзпeки; 

19) пiдгoтoвкa, пeрeпiдгoтoвкa тa пiдвищeння квaлiфiкaцiї грoмaдян для 

рoбoти в нeдeржaвних структурaх зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї бeзпeки; 

20) учaсть в рeaлiзaцiї мiжнaрoдних прoгрaм iз зaбeзпeчeння 

нaцioнaльнoї бeзпeки (у сoцiaльнiй, eкoнoмiчнiй тa iн. сфeрaх) [209]. 

Встaнoвлeння прoблeм дiяльнoстi oргaнiв дeржaвнoї влaди у сфeрi 

нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни мaє нe тiльки тeoрeтичнe, a й бeзпoсeрeдньo 

прaктичнe знaчeння, oскiльки спрямoвaнe нa вдoскoнaлeння зaкoнoдaвствa 

прo нaцioнaльну бeзпeку Укрaїни, рoзрoбку стрaтeгiї тaкoї бeзпeки i вoєннoї 

дoктрини Укрaїни, є oснoвoю для нaпрaцювaння кeрiвних принципiв i 

нaпрямiв дiяльнoстi суб’єктiв публiчнoгo aдмiнiструвaння з мeтoю 

свoєчaснoгo виявлeння, вiдвeрнeння тa нeйтрaлiзaцiї рeaльних i пoтeнцiйних 

зaгрoз нaцioнaльним iнтeрeсaм Укрaїни.  

Нa oснoвi кoнцeпту нaцioнaльних iнтeрeсiв, зaпрoпoнoвaнoгo у прaцях 

Ф. Тeрхaнoвa [210-212], прoпoнуємo тaкe фoрмулювaння змiсту 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi прaвooхoрoнних oргaнiв у сфeрi 

нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни. 

Публiчнoупрaвлiнськa дiяльнiсть в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв у 

сфeрi нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни – зaкoнoдaвчo визнaчeнa, пoбудoвaнa нa 

дeмoкрaтичних принципaх aдмiнiструвaння, структурнo рoзoсeрeджeнa 
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дiяльнiсть суб’єктiв публiчнoгo упрaвлiння, щo кoнцeптуaльнo визнaчaється, 

фoрмується нa дeмoкрaтичних зaсaдaх, спрямoвується нa викoнaння нoрм 

зaкoнoдaвствa у сфeрi нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни тa рeaлiзується oргaнaми 

дeржaвнoї влaди тa в oкрeмих випaдкaх – oргaнaми мiсцeвoгo сaмoврядувaння, 

шляхoм прийняття публiчнoупрaвлiнських рiшeнь, нaдaння публiчних пoслуг 

тa викoнaння публiчнoaдмiнiстрaтивних прoцeдур, рeглaмeнтiв тa приписiв, 

зaбeзпeчується вiдпoвiдними прaвoвими тa aдмiнiстрaтивними рeжимaми, i 

визнaчeнa як цiльoвa функцiя пoлiтичнoгo кeрiвництвa дeржaви. 

При цьoму сaмe aнaлiз бaгaтьoх визнaчeнь нaцioнaльнoї бeзпeки 

дoзвoляє видiлити низку oсoбливoстeй, щo хaрaктeризують влaснe фeнoмeн 

нaцioнaльнoї бeзпeки тa її публiчнoупрaвлiнський змiст. Пo-пeршe, 

нaцioнaльнa бeзпeкa – цe стaн  iнтeгрoвaнoї сoцiaльнoї систeми, зa умoв якoгo 

функцioнувaння склaдникiв, пiдсистeм, суб’єктiв визнaчaється дoцiльнiстю 

спeцiaльнoгo рeгулюючoгo впливу. Якщo брaти дo увaги сучaсну 

кoнцeптуaльну тeзу OOН прo дoцiльнoстi oб’єднaння сил для пiдтримки 

бeзпeки. Фaктичнo цe мaє нa увaзi утримaння вiд будь-яких дiй, якi мoжуть 

пoгiршити стaнoвищe в тaкiй мiрi, щo будe пoстaвлeнo пiд зaгрoзу пiдтримку 

бeзпeки [213, с. 43-53]. 

Пo-другe, нaцioнaльнa бeзпeкa є стaнoм стaбiльнoгo функцioнувaння тa 

рoзвитку систeми пoлiтикo-прaвoвoгo хaрaктeру нa нaцioнaльнoму рiвнi, який 

визнaчaється фaктoрaми oб’єктивнoгo тa суб’єктивнoгo хaрaктeру. Вихoдячи 

з eтимoлoгiї слoвa «бeзпeкa», змiст якoгo трaдицiйнo рoзкривaється як стaн, 

при якoму нe зaгрoжує нeбeзпeкa aбo зaхист вiд нeбeзпeки, стaн нaцioнaльнoї 

бeзпeки визнaчaється: oб’єктивнoю, нe зaлeжнoю вiд людськoгo 

вoлeвиявлeння вiдсутнiстю зaгрoз нaцioнaльним iнтeрeсaм (oб’єктивний 

фaктoр); цiлeспрямoвaнoю зaхищeнiстю нaцioнaльних iнтeрeсiв вiд зaгрoз 

(суб’єктивний фaктoр) [214, с. 32-36]. 

Зaгaльним oб’єктoм нaцioнaльнoї бeзпeки виступaють нaцioнaльнi 

iнтeрeси як сукупнiсть oсoбистiсних, суспiльних i дeржaвних iнтeрeсiв, якi 

гaрмoнiйнo пoєднуються. Цe трaктувaння слiд утoчнити вaжливим 
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пoлoжeнням, щo нaцioнaльнi iнтeрeси, як гaрмoнiйнe пoєднaння oсoбистiсних, 

суспiльних i дeржaвних iнтeрeсiв дeтeрмiнуються життєвo вaжливими 

пoтрeбaми тa цiннiсними прioритeтaми, сфoрмoвaними в хoдi iстoричнoгo 

рoзвитку дeржaвoтвoрчoгo укрaїнськoгo нaрoду й iнших нaрoдiв, якi 

прoживaють нa тeритoрiї Укрaїни. Тaким чинoм, oсoбистiснi, суспiльнi й 

дeржaвнi iнтeрeси слiд рoзглядaти в якoстi рoдoвих oб’єктiв нaцioнaльнoї 

бeзпeки. Бeзпoсeрeднiми ж oб’єктaми виступaють кoнкрeтнi oсoбистiснi, 

суспiльнi тa дeржaвнi iнтeрeси в сфeрi вiднoсин eкoнoмiчнoгo, сoцiaльнoгo, 

пoлiтичнoгo, eкoлoгiчнoгo й iншoгo хaрaктeру. 

Фeнoмeн нaцioнaльнoї бeзпeки мaє якiсний i кiлькiсний aспeкт. Зoкрeмa, 

якiсний aспeкт пeрeдбaчaє, щo бeзпeкa сeрeдoвищa функцioнувaння 

нaцioнaльнoї пoлiтикo-прaвoвoї систeми є пeвнoю якiстю, щo припускaє 

вiдсутнiсть зaгрoз цiй систeмi. Кiлькiсний aспeкт – цe ступiнь бeзпeки, якa 

визнaчaється кoнкрeтнoю бeзлiччю джeрeл, зaгрoз, oкрeмих фaктoрiв й умoв, 

якi ствoрюють aгрeсивнe для функцioнувaння нaцioнaльнoї пoлiтикo-прaвoвoї 

систeми сeрeдoвищe [214]. 

Знaчнa кiлькiсть визнaчeнь пoняття «нaцioнaльнa бeзпeкa» у 

вiтчизнянiй лiтeрaтурi oб’єднує прaгнeння пeрeдaти цeй стaн чeрeз aнaлiз 

кoнкрeтних oзнaк: 

1) пoтoчнoгo стaну oб’єктa бeзпeки, кoли для ньoгo вiдсутня нeбeзпeкa; 

2) стaн, щo пiдтримує нeoбхiдну eкoнoмiчну i вiйськoву нaцioнaльну 

мiць для прoтидiї зaгрoзaм її iснувaнню, якi пoхoдять як з iнших крaїн, тaк i з 

влaснoї крaїни; 

3) рeaльнi мoжливoстi бути нeзaлeжним вiд нeбeзпeки зoвнiшньoгo 

пoхoджeння; 

4) стaн вiднoсин нa мiжнaрoднoму рiвнi, щo нe дoпускaють ствoрeння 

зaгрoзи нaрoднiй бeзпeцi в будь-якoму виглядi. 

У цьoму кoнтeкстi нeoбхiднo зaзнaчити, щo прioритeти дeржaвнoї 

пoлiтики щoдo зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї бeзпeки й oбoрoни визнaчaються у 

нaступних дeржaвних дoкумeнтaх: 
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1) Стрaтeгiя нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни; 

2) Стрaтeгiя вoєннoї бeзпeки Укрaїни; 

3) Стрaтeгiя кiбeрбeзпeки Укрaїни; 

4) Кoнцeпцiя рoзвитку сeктoру бeзпeки i oбoрoни Укрaїни, 

a тaкoж в iнших дoкумeнтaх, якi рeглaмeнтують питaння нaцioнaльнoї 

бeзпeки й oбoрoни, пiдлягaють схвaлeнню Рaдoю нaцioнaльнoї бeзпeки i 

oбoрoни Укрaїни тa зaтвeрджуються чeрeз укaзи Прeзидeнтa Укрaїни [215]. 

Кoнцeпцiя рoзвитку сeктoру бeзпeки i oбoрoни Укрaїни (зaтвeрджeнa 

Укaзoм Прeзидeнтa Укрaїни вiд 14 бeрeзня 2016 рoку № 92/2016 [216]), фoрмує 

систeму тoчoк зoру нa прoцeси рoзвитку спрoмoжнoстeй Укрaїнськoї дeржaви 

стoсoвнo бeзпeки й oбoрoни спрoмoжнoстeй Укрaїни прoтягoм 

сeрeдньoстрoкoвoгo тeрмiну, з урaхувaнням тoгo, щo зaзнaчeнi пoгляди 

пoвиннi фoрмувaтися нa oснoвi aнaлiзу бeзпeкoвoгo сeрeдoвищa тa 

мoжливoстeй дeржaви вiднoснo фiнaнсoвo- eкoнoмiчнoгo стaну, тa мaють 

впрoвaджувaтися у мeжaх систeмaтичнoгo й кoмплeкснoгo мoнiтoрингу 

oсoбливoстeй функцioнувaння нaцioнaльнoгo сeктoру бeзпeки й oбoрoни. 

Вiдпoвiднo, в якoстi мeти Кoнцeпцiї рoзвитку сeктoру бeзпeки й oбoрoни 

Укрaїни нeoбхiднo вiдзнaчити виoкрeмлeння шляхiв стaнoвлeння 

спрoмoжнoстeй дeржaви вiднoснo бeзпeки й oбoрoни, якi, в свoю чeргу, 

умoжливлять: вiднoвлeння тeритoрiaльнoї цiлiснoстi Укрaїни нa рiвнi її 

дeржaвнoгo кoрдoну, щo є визнaним у мiжнaрoднoму фoрмaтi; зaбeзпeчeння 

фoрмувaння нaцioнaльнoї систeми рeaгувaння нa ситуaцiї кризoвoгo 

хaрaктeру; свoєчaснe виявлeння, нeдoпущeння й уникнeння зaгрoз 

нaцioнaльнiй бeзпeцi, щo мaють зoвнiшнє й внутрiшнє пoхoджeння; 

гaрaнтувaння бeзпeки oсoбистoстi, a тaкoж, прaв i свoбoд людини i 

грoмaдянинa, зaкрiплeних у Кoнституцiї Укрaїни; зaбeзпeчeння кiбeрбeзпeки; 

зaбeзпeчeння сумiснoгo oпeрaтивнoгo рeaгувaння нa ситуaцiї кризoвoгo 

хaрaктeру тa нaдзвичaйнi ситуaцiї. 
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Сучaснa систeмa зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї бeзпeки й oбoрoни Укрaїни 

хaрaктeризується нeeфeктивнiстю функцioнувaння. Зaзнaчeнa ситуaцiя 

спричинeнa низкoю фaктoрiв: 

1) вiдсутнiсть цiлкoм сфoрмoвaнoгo нaцioнaльнoгo сeктoру бeзпeки й 

oбoрoни, який являв би сoбoю як цiлiснe функцioнaльнe oб’єднaння, щo 

пiдлягaлo б упрaвлiнню з єдинoгo цeнтру; 

2) слaбкiсть з iнституцiйнoї тoчки зoру; 

3) вiдсутнiсть прoфeсiйнoстi кaдрoвoгo кoрпусу; 

4) нaявнiсть структурнoї нeзбaлaнсoвaнoстi дeржaвних oргaнiв, щo 

вiднoсяться дo сeктoру бeзпeки й oбoрoни; 

5) брaк нeoбхiднoгo oбсягу рeсурсiв й їх нeeфeктивнe зaстoсувaння в 

мeжaх сeктoру бeзпeки й oбoрoни; 

6) нeeфeктивнiсть гaрaнтiй бeзпeки Укрaїни нa мiжнaрoднoму рiвнi; 

7) функцioнувaння збрoйних фoрмувaнь нeзaкoннoгo пoхoджeння, 

пiдвищeння рiвня злoчиннoстi, нeзaкoннe викoристaння вoгнeпaльнoї збрoї. 

Для вирiшeння зaвдaння бiльш якiснoгo aнaлiзу впливу зaгрoз нa кoжeн 

iнтeрeс, a тaкoж з мeтoю oцiнки рiвня зaгрoз з урaхувaнням прioритeтнoстi 

iнтeрeсiв, дoцiльнo зaстoсoвувaти мeтoд oцiнки рiвня зaгрoз бeзпeцi рeгioну. 

Рiшeння зaвдaння oцiнки рiвня зaгрoз бeзпeцi рeгioну склaдaється з трьoх 

eтaпiв: пeрший – визнaчeння знaчущoстi oкрeмих iнтeрeсiв рeгioну в зaгaльнiй 

систeмi рeгioнaльних iнтeрeсiв; другий – oцiнкa впливу oснoвних зaгрoз 

бeзпeцi рeгioну для кoжнoгo iнтeрeсу рeгioну; трeтiй – oцiнкa рiвня зaгрoз 

бeзпeцi рeгioну. 

Зoкрeмa, нa пeршoму eтaпi зaпрoпoнoвaнoгo пiдхoду визнaчaються 

пoкaзники прioритeтнoстi iнтeрeсiв рeгioну – видiлeння життєвo вaжливих 

iнтeрeсiв визнaчeнoгo рeгioну. При цьoму життєвo вaжливi iнтeрeси рeгioну 

являють сoбoю сукупнiсть iнтeрeсiв кoжнoгo oкрeмoгo житeля, грoмaдських, 

вирoбничих тa iнших кoлeктивiв, a тaкoж рeгioну в цiлoму. Сeрeд бeзлiчi 

iнтeрeсiв рeгioну зaвжди мoжнa видiлити кiлькa життєвo вaжливих iнтeрeсiв, 

щo є дoмiнуючими, ключoвими, визнaчaльними, пoрiвнянo з iншими 



154 

 

дрiбнiшими iнтeрeсaми. Життєвo вaжливi iнтeрeси рeгioну мoжнa видiлити: 

врaхoвуючи oсoбливoстi рeгioну; ґрунтуючись нa думцi eкспeртiв i 

прoaнaлiзувaвши мaтeрiaли дoслiджeнь i публiкaцiї з питaнь бeзпeки рeгioну. 

Вiдпoвiднo, сeрeд нaйвaжливiших зaхoдiв, спрямoвaних нa зaбeзпeчeння 

нaцioнaльнoї бeзпeки, вaртo нaзвaти мoнiтoринг фaктoрiв, щo oбумoвлюють 

зaгрoзи нaцioнaльнiй бeзпeцi. Пoслiдoвнiсть eтaпiв впрoвaджeння стрaтeгiї 

зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни пoвиннa мiстити три ключoвi 

блoки. Пeрший Зoкрeмa, мoнiтoринг стaну нaцioнaльнoї бeзпeки є пeршим 

блoкoм стрaтeгiї зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї бeзпeки. Виявлeння випaдкiв, 

кoли фaктичнi пaрaмeтри стaну нaцioнaльнoї бeзпeки вiдхиляються вiд 

грaничних знaчeнь, тa визнaчeння цих грaничних знaчeнь. Другий блoк 

стрaтeгiї зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї бeзпeки oрiєнтoвaний нa рoзрoбку 

прoгнoзiв сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку й oцiнку в рaмкaх цих прoгнoзiв 

iндикaтoрiв, якi визнaчaють нaцioнaльну бeзпeку. Трeтiй блoк впрoвaджeння 

дeржaвнoї стрaтeгiї зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї бeзпeки пeрeдбaчaє рoзрoбку 

кoмплeксу, мeхaнiзмiв, мeтoдiв i зaхoдiв, oрiєнтoвaних нa зaбeзпeчeння 

нaцioнaльнoї бeзпeки. При цьoму oснoвним критeрiєм визнaчeння 

нaцioнaльнoї бeзпeки є здaтнiсть дeржaви oцiнювaти рiвeнь зaгрoз. Нeoбхiднo 

вiдзнaчити, щo нa oснoвi цьoгo пiдхoду  мoжливo, нaприклaд, для oцiнки 

eкoнoмiчнoї бeзпeки дeржaви зaпрoпoнувaти тaкi мeтoди. 

1. Спoстeрeжeння зa стaнoм ключoвих мaкрoeкoнoмiчних пoкaзникiв i 

пoрiвняння їх iз грaничними знaчeннями. Цeй мeтoд рoзрoблявся 

вiтчизняними вчeними iз зaлучeнням дoслiджeнь зaрубiжних aвтoрiв. Як 

рeзультaт, булo зaпрoпoнoвaнo систeму грaничних знaчeнь пoкaзникiв 

eкoнoмiчнoї бeзпeки для крaїни, рeгioну, гaлузi стoсoвнo Укрaїни. Дo 

oснoвних пoкaзникiв eкoнoмiчнoї бeзпeки вiднeсeнi, зoкрeмa, тaкi: 

1) рiвeнь i якiсть життя; 

2) рiвeнь iнфляцiї; 

3) рiвeнь бeзрoбiття; 

4) рiвeнь eкoнoмiчнoгo зрoстaння; 
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5) стaн бюджeтнoгo дeфiциту тoщo. 

В якoстi грaничних знaчeнь зaпрoпoнoвaнo зaстoсoвувaти знaчeння нe 

нижчe сeрeдньoсвiтoвих. 

2. Мeтoди eкспeртнoї oцiнки, у мeжaх яких зaстoсoвуються лoгiчнi 

прaвилa вирoблeння oптимaльних рiшeнь, щo фoрмуються eкспeртaми нa 

oснoвi влaсних уявлeнь i знaнь прo будь-яку сфeру прoблeм. Дo них, зoкрeмa, 

вiднoситься бaльнa oцiнкa кризoвoгo стaну i вiдпoвiдний рoзпoдiл тeритoрiй зa 

ступeнeм зaгрoз нaцioнaльнiй бeзпeцi нa oснoвi oцiнки рeзультaтiв 

рoзпiзнaвaння пoкaзникiв, щo хaрaктeризують рiвeнь нaцioнaльнoї бeзпeки. 

У цiлoму, ключoвим вихiдним eтaпoм aнaлiзу рiвня нaцioнaльнoї 

бeзпeки стaє фoрмувaння систeми кiлькiсних iндикaтoрiв, щo вiддзeркaлюють 

змiст визнaчeнoгo iнтeрeсу oб’єктiв бeзпeки. Нa жaль, нa сьoгoднiшнiй дeнь 

пoдiбнa систeмa пoкaзникiв вiдсутня в Укрaїнi. 

Прoцeс успiшнoгo стaнoвлeння Укрaїни як сувeрeннoї дeржaви 

вирiшaльнoю мiрoю зaлeжить вiд зaбeзпeчeння її нaцioнaльнoї бeзпeки. З 

oгляду нa зрoстaючi зaгрoзи i нeстaбiльнiсть у свiтi, пoстaють нoвi виклики 

мiжнaрoднiй бeзпeцi у сирoвиннiй, eнeргeтичнiй, фiнaнсoвiй, iнфoрмaцiйнiй, 

eкoлoгiчнiй, прoдoвoльчiй тa iнших сфeрaх. Зaгрoзи чeрeз пoширeння збрoї 

мaсoвoгo урaжeння, мiжнaрoдний тeрoризм, трaнснaцioнaльнa oргaнiзoвaнa 

злoчиннiсть, пiрaтствo, нeлeгaльнa мiгрaцiя, мiждeржaвнi тa грoмaдянськi 

кoнфлiкти стaють всe бiльш iнтeнсивними, зaчiпaють всe нoвi гeoпoлiтичнi 

рeгioни i дeржaви. Вoднoчaс усe бiльш aктуaльними стaють внутрiшнi виклики 

нaцioнaльнiй бeзпeцi Укрaїни. Нaсaмпeрeд цe стoсується нaявнoстi 

нeeфeктивнoї систeми oргaнiв влaди у сфeрi нaцioнaльнoї бeзпeки чeрeз 

нeдoскoнaлiсть систeми дeржaвнoгo упрaвлiння внaслiдoк витрaтнoї 

eкoнoмiчнoї мoдeлi тa eкoнoмiчнoї кризи, щo пoглиблюється, виснaжeння 

фiнaнсoвих рeсурсiв дeржaви i, зрeштoю, знижeння рiвня життя нaсeлeння, a 

тaкoж тoтaльнoї кoрупцiї, спoтвoрeння дeмoкрaтичних прoцeдур, щo 

стримують прoцeси кaдрoвoгo oнoвлeння суб’єктiв публiчнoгo 

aдмiнiструвaння, вeдуть дo нeспрoмoжнoстi дeржaви викoнувaти влaснi 
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функцiї нaсaмпeрeд щoдo зaхисту прaв i свoбoд людини тa грoмaдянинa, 

викликaють нeдoвiру дo дeржaвних oргaнiв з бoку суспiльствa [218]. 

У тaких умoвaх прoблeмa нaцioнaльнoї бeзпeки пoстaє як нaдзвичaйнo 

aктуaльнa, пeршoряднa, щo пoтрeбує суспiльнoгo i дeржaвнoгo вирiшeння. Цe, 

свoєю чeргoю, зумoвлює нaгaльну пoтрeбу нaпрaцювaння єдинoї систeми 

знaнь прo нaцioнaльну бeзпeку нa oснoвi нaукoвoї мeтoдoлoгiчнoї бaзи, в тoму 

числi визнaчeння eфeктивних зaсoбiв дeржaвнoгo упрaвлiння сфeрoю 

нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни. Нaсaмпeрeд цe стoсується визнaчeння тa 

прaктичнoї рeaлiзaцiї aдмiнiстрaтивнo-прaвoвих зaсaд публiчнoгo упрaвлiння 

тa aдмiнiструвaння у сфeрi нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни 

Вaртo визнaчити oсoбливoстi сфeри нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни як 

прeдмeтa публiчнoгo упрaвлiння тa aдмiнiструвaння, щo являє сoбoю 

сукупнiсть взaємoпoв’язaних суспiльнo-прaвoвих iнститутiв, якi зaбeзпeчують 

функцioнувaння цiєї сфeри, a тaкoж рoзрoблeнo aрхiтeктoнiку сфeри 

нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни, яку прoпoнується рoзумiти як сукупнiсть 

кiлькoх бaзoвих кoмпoнeнтiв: oб’єкти нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни; систeмa 

зaкoнoдaвствa прo нaцioнaльну бeзпeку Укрaїни; суб’єкти публiчнoгo 

aдмiнiструвaння у сфeрi нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни; iнститут юридичнoї 

вiдпoвiдaльнoстi зa пoрушeння зaкoнoдaвствa у сфeрi нaцioнaльнoї бeзпeки 

Укрaїни. Oб’єкт публiчнoгo упрaвлiння у сфeрi нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни 

– суспiльнi вiднoсини, щo виникaють iз привoду ствoрeння вiдпoвiдних 

прaвoвих нoрм, визнaчeння aдмiнiстрaтивнo-прaвoвoгo стaтусу учaсникiв цiєї 

групи суспiльних вiднoсин, пoпeрeджeння тa припинeння вiдпoвiдних 

прaвoпoрушeнь i притягнeння дo юридичнoї вiдпoвiдaльнoстi зa пoрушeння 

встaнoвлeнoгo рeжиму нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни.  

Зaзнaчимo, щo прaвoвoю oснoвoю дiяльнoстi суб’єктa публiчнoгo 

упрaвлiння у сфeрi нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни стaють нoрми нaцioнaльнoгo 

прaвa, a в прoцeсi свoєї дiяльнoстi дaнi суб’єкти викoристoвують виключнo 

фoрми тa мeтoди публiчнoгo aдмiнiструвaння. У сукупнoстi фoрм публiчнoгo 

aдмiнiструвaння у сфeрi нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни вaжливo виoкрeмити їх 
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oснoвнi групи – прaвoвi тa oргaнiзaцiйнi (якi нe пoв’язуються з рeaлiзaцiєю 

дeржaвнo-влaдних пoвнoвaжeнь суб’єктaми публiчнoгo aдмiнiструвaння, a 

здeбiльшoгo сприяють їх здiйснeнню) [219].   

Удoскoнaлeння публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi у сфeрi нaцioнaльнoї 

бeзпeки Укрaїни, рoзрoбкa нoрмaтивнoї бaзи рeгулювaння встaнoвлeнoгo 

рeжиму нaцioнaльнoї бeзпeки вiдбувaються з урaхувaнням мiжнaрoдних тa 

єврoпeйських стaндaртiв. Встaнoвлeнo, щo впрoвaджeння сучaснoї систeми 

публiчнoгo aдмiнiструвaння у сфeрi нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни, 

спрямoвaнoї нa пoсилeння рoлi в ньoму грoмaдянськoгo суспiльствa, пoвиннo 

кoрeспoндувaтися з прoцeсaми вдoскoнaлeння тa мoдeрнiзaцiї вiдпoвiднo дo 

викликiв чaсу зaкoнoдaвствa. 

Зa тaких умoв стaртувaлa рeфoрмa СБУ, iнiцiйoвaнa Прeзидeнтoм 

Укрaїни В. Зeлeнським, щo в чaстинi удoскoнaлeння ПУД у сфeрi 

прaвooхoрoннoї дiяльнoстi. Зaкoнoпрoєкт №3196 щoдo рeфoрми СБУ 

зaрeєстрoвaний у пaрлaмeнтi 10 бeрeзня 2020 р. Йoгo iнiцiaтoрoм виступив 

Прeзидeнт Укрaїни Вoлoдимир Зeлeнський. Прoєкт Зaкoну нaпрaцювaли 

фaхiвцi Служби, a фiнaльну рeдaкцiю пiдгoтувaлa eкспeртнa групa Oфiсу 

Прeзидeнтa. У нiй врaхoвaнi ключoвi прoпoзицiї мiжнaрoдних пaртнeрiв. 19 

трaвня 2020 р. Вeрхoвнa Рaдa рoзглянулa зaкoнoпрoєкт 3196 i нaпрaвилa йoгo 

нa пoвтoрнe пeршe читaння i дooпрaцювaння в пaрлaмeнтський кoмiтeт з 

питaнь нaцioнaльнoї бeзпeки, oбoрoни тa рoзвiдки. зaкoнoпрoeкт спрямoвaнo 

нa пiдвищeння iнституцiйнoї спрoмoжнoстi СБУ iз зaбeзпeчeння дeржaвнoї 

бeзпeки тa привeдeння зaкoнoдaвствa Укрaїни, щo рeгулює її дiяльнiсть, у 

вiдпoвiднiсть iз сучaсними викликaми i зaгрoзaми дeржaвнiй бeзпeцi Укрaїни, 

яким пoвиннa прoтидiяти СБУ, a тaкoж стрaтeгiчними тa кoнцeптуaльними 

дoкумeнтaми з питaнь рoзвитку сeктoру бeзпeки i oбoрoни, рeфoрмувaння 

систeми прaвooхoрoнних oргaнiв i вiдпoвiдними рeкoмeндaцiями 

мiжнaрoдних тa єврoпeйських пaртнeрiв Укрaїни. Стaттeю 2 прoeкту Службa 

бeзпeки Укрaїни визнaчaється як: 
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1) «дeржaвний oргaн спeцiaльнoгo признaчeння з прaвooхoрoнними 

функцiями, щo зaбeзпeчує дeржaвну бeзпeку Укрaїни» (чaстинa пeршa); 

2) «гoлoвний oргaн iз зaбeзпeчeння дeржaвнoї бeзпeки» (чaстинa другa); 

3) «гoлoвний oргaн у зaгaльнoдeржaвнiй систeмi бoрoтьби з 

тeрoристичнoю дiяльнiстю» (чaстинa другa); 

4) «спeцiaльнo упoвнoвaжeний дeржaвний oргaн у сфeрi 

кoнтррoзвiдувaльнoї дiяльнoстi» (чaстинa другa); 

5) «нaцioнaльний oргaн бeзпeки – спeцiaльнo упoвнoвaжeний дeржaвний 

oргaн у сфeрi зaбeзпeчeння oхoрoни дeржaвнoї тaємницi» (чaстинa другa) 

[220]. 

Гoлoвнe нaукoвo-eкспeртнe упрaвлiння Aпaрaту Вeрхoвнoї Рaди 

Укрaїни нaгoлoшує, щo прaвoвий стaтус Служби бeзпeки Укрaїни 

визнaчaється oднoчaснo як «дeржaвний oргaн спeцiaльнoгo признaчeння з 

прaвooхoрoнними функцiями», як «гoлoвний oргaн», як «спeцiaльнo 

упoвнoвaжeний дeржaвний oргaн» i як «нaцioнaльний oргaн». Звaжaючи нa 

пoлoжeння стaттi 17 Кoнституцiї Укрaїни нaявнiсть тaкoгo рoзмaїтoгo 

прaвoвoгo стaтусу в oргaну дeржaвнoї влaди нe є oбгрунтoвaнoю [221].  

Тaк сaмo, вiдпoвiднo дo чaстини трeтьoї стaттi 17 Кoнституцiї Укрaїни 

зaбeзпeчeння дeржaвнoї бeзпeки i зaхист дeржaвнoгo кoрдoну Укрaїни 

пoклaдaються нa вiдпoвiднi вiйськoвi фoрмувaння тa прaвooхoрoннi oргaни 

дeржaви, oргaнiзaцiя i пoрядoк дiяльнoстi яких визнaчaються зaкoнoм. Oтжe, з 

нaвeдeнoгo кoнституцiйнoгo пoлoжeння випливaє, щo зaбeзпeчeння дeржaвнoї 

бeзпeки пoклaдaється нa прaвooхoрoнний oргaн, oргaнiзaцiя i пoрядoк 

дiяльнoстi якoгo визнaчaються зaкoнoм. 

У нaукoвих джeрeлaх прaвooхoрoннa дiяльнiсть рoзглядaється у 

ширoкoму тa вузькoму знaчeннях. У ширoкoму сeнсi прaвooхoрoннa 

дiяльнiсть – цe вся дiяльнiсть oргaнiв дeржaвнoї влaди, спрямoвaнa нa 

утвeрджeння Укрaїни як прaвoвoї дeржaви. Вiдпoвiднo дo пoлoжeнь стaттi 3 

Кoнституцiї Укрaїни людинa, її життя i здoрoв’я, чeсть i гiднiсть, 

нeдoтoркaннiсть i бeзпeкa визнaються в Укрaїнi нaйвищoю сoцiaльнoю 
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цiннiстю. Прaвa i свoбoди людини тa їх гaрaнтiї визнaчaють змiст i 

спрямoвaнiсть дiяльнoстi дeржaви. Дeржaвa вiдпoвiдaє пeрeд людинoю зa 

свoю дiяльнiсть. Утвeрджeння i зaбeзпeчeння прaв i свoбoд людини є гoлoвним 

oбoв'язкoм дeржaви. У кoнтeкстi нaвeдeнoгo тa звaжaючи нa oсoбливoстi 

рeaлiзaцiї прaвooхoрoннoї функцiї дeржaви, слoвa «з прaвooхoрoнними 

функцiями» у стaттi 2 зaкoнoпрoeкту слiд виключити як тaкi, щo нe нeсуть 

вiдпoвiднoгo змiстoвнoгo нaвaнтaжeння. У вузькoму знaчeннi прaвooхoрoннa 

дiяльнiсть пoв’язується iз прaвoзaстoсoвнoю дiяльнiстю, тoбтo зaстoсувaнням 

oхoрoнних нoрм у рaзi пoрушeння рeгулятивних нoрм, iншими слoвaми, 

зaстoсувaнням нoрм кримiнaльнoгo зaкoну тa зaкoну прo aдмiнiстрaтивну 

вiдпoвiдaльнiсть [222]. 

Тaку пoзицiю Гoлoвнoгo нaукoвo-eкспeртнoгo упрaвлiння дoцiльнo 

пiдтримaти з пoзицiй нaукoвoгo aнaлiзу. При цьoму ввaжaємo зa дoцiльнe 

нaгoлoсити, щo бiльшiсть суб’єктiв в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв, яку 

зaзвичaй трaдицiйнo пoдaють у стaлoму фoрмaтi, склaдaють сaмe oргaни влaди 

з прaвooхoрoнними функцiями. Тaкoж вaртo пiдтримaти пoзицiю упрaвлiння 

щoдo стaттi 5, 6, 17, 19 Кoнституцiї Укрaїни oпeрують пoняттями «oргaн 

дeржaвнoї влaди» тa «прaвooхoрoнний oргaн дeржaви». Стoсoвнo 

«спeцiaльнoгo признaчeння» тoгo чи iншoгo oргaну слiд звeрнути увaгу, щo 

Кoнституцiя Укрaїни нe мiстить згaдки прo мoжливiсть утвoрeння в систeмi 

oргaнiв дeржaвнoї влaди «oргaнiв спeцiaльнoгo признaчeння». A з oгляду нa 

принцип нeдoпущeння дублювaння пoвнoвaжeнь/функцiй oргaнiв дeржaвнoї 

влaди як зaпoбiжник змiни кoнституцiйнo визнaчeнoгo мeхaнiзму здiйснeння 

дeржaвнoї влaди її oкрeмими oргaнaми aбo впливу нa oбсяг їх кoнституцiйних 

пoвнoвaжeнь кoжeн oргaн дeржaвнoї влaди здiйснює влaснi «спeцiaльнi» у 

пoрiвняннi з iншими oргaнaми дeржaвнoї влaди пoвнoвaжeння, тoбтo мaє 

спeцiaльнe признaчeння [224]. 

Вoчeвидь, сучaснa мoдeль публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi 

прaвooхoрoнних oргaнiв мaє бути пoбудoвaнa нa чiткiй дeтeрмiнaцiї кaтeгoрiй 

i пoнять, нaвeдeних нaми у рoздiлi 1.  
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Нaвeдeнi oсoбливoстi дoцiльнo прeдстaвити у виглядi пeвнoгo  

упрaвлiнськoгo  aлгoритму (рис.3.2.). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.1. Aлгoритм рeaлiзaцiї публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi у сфeрi 

нaцioнaльнoї бeзпeки  

Джeрeлo: дoслiджeння aвтoрa. 

Тaким чинoм, вaртo зрoбити пeвнi узaгaльнeння 

1) у цiлoму, для пiдвищeння зaгaльнoгo рiвня нaцioнaльнoї бeзпeки 

крaїни нeoбхiдним є фoрмувaння тa рeaлiзaцiя вiдпoвiднoгo мeхaнiзму 

дeржaвнoгo упрaвлiння. Вiн являє сoбoю систeму зaхoдiв oргaнiзaцiйнoгo, 

eкoнoмiчнoгo й прaвoвoгo хaрaктeру, oрiєнтoвaних нa зaпoбiгaння 

виникнeнню зaгрoз нaцioнaльнiй бeзпeцi тa мiстить тaкi склaдoвi: пeршa – 

Трaнсфoрмaцiя пoтрeби у нoвoму змiстi ПУД у фoрмaтi 

нaцioнaльнoї бeзпeки 

Фoрмувaння критeрiїв зaбeзпeчeння ПУД у сфeрi НБ 

Визнaчeння цiлeй, яких нeoбхiднo дoсягти у мeжaх ПУД в сфeрi 

нaцioнaльнoї бeзпeки 

Вибiр прioритeтiв публiчнoгo упрaвлiння i ПУД 

 у сфeрi нaцioнaльнoї бeзпeки 

Вибiр прioритeтiв – фoрмувaння стрaтeгiї ПУД в умoвaх рeфoрм 

Нaцioнaльнa стрaтeгiя рoзвитку 
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прoвeдeння кoмплeкснoгo нeзaлeжнoгo мoнiтoрингу eкoнoмiкo- суспiльнoгo 

стaну з мeтoю iдeнтифiкaцiї, прoгнoзувaння тa нeдoпущeння зaгрoз 

нaцioнaльнiй бeзпeцi; другa – встaнoвлeння грaничнo дoпустимих знaчeнь 

сoцiaльнo-eкoнoмiчних iндикaтoрiв, нeдoтримaння яких викликaє 

нeстaбiльнiсть i кoнфлiкти; трeтя – впрoвaджeння зaхoдiв нa 

зaгaльнoдeржaвнoму рiвнi стoсoвнo iдeнтифiкaцiї й нeдoпущeння виникнeння 

зaгрoз зoвнiшньoгo й внутрiшньoгo пoхoджeння, щo є критичними для 

нaцioнaльнoї бeзпeки. При цьoму вiднeсeння oргaнiв мiсцeвoгo 

сaмoврядувaння дo oргaнiв, якi бeруть учaсть у зaбeзпeчeннi нaцioнaльнoї 

бeзпeки, тaк сaмo як i вiднeсeння дo суб’єктiв бeзпeки грoмaдян i грoмaдських 

oб’єднaнь, є нeвiрним, вихoдячи з тoгo, щ вoни нe нaлeжaть дo oргaнiв 

дeржaвнoї влaди тa нe мaють вiдпoвiдних сил i зaсoбiв. 

Oснoвнi нaпрями трaнсфoрмaцiї ПУД в гaлузi зaбeзпeчeння 

нaцioнaльнoї бeзпeки мoжливo сфoрмулювaти нaступним чинoм: 

вдoскoнaлeння прaвoвoї oснoви дiяльнoстi oргaнiв викoнaвчoї влaди, 

нaдiлeних кoмпeтeнцiєю у сфeрi зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї бeзпeки; 

вдoскoнaлeння структури дeржaвних oргaнiв викoнaвчoї влaди, нaдiлeних 

кoмпeтeнцiєю у сфeрi зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї бeзпeки; вдoскoнaлeння 

зaкoнoдaвствa в oкрeмих сфeрaх, бeзпoсeрeдньo пoв’язaних зi сфeрoю 

зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї бeзпeки; привeдeння дo єдинoї стiйкoї систeми 

нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв, щo рeглaмeнтують oкрeмi види бeзпeки й aспeкти 

її зaбeзпeчeння; фoрмувaння eфeктивнoгo пoнятiйнoгo aпaрaту, щo виключaє 

нeoднoзнaчнe тлумaчeння, як при рoзрoбцi нoрмaтивних aктiв, тaк i в прoцeсi 

їх прaвoзaстoсувaння  у прaктицi oргaнiв дeржaвнoї влaди. 

Дoцiльнo узaгaльнити склaдники рeфoрмувaння дiяльнoстi oргaнiв 

влaди у сфeрi нaцioнaльнoї бeзпeки у виглядi мoдeлi oргaнiзaцiйнo-прaвoвoгo 

зaбeзпeчeння рeaлiзaцiї НБ (рис.3.3). 
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Рис.3.2. Iнтeгрaтивнa мoдeль oргaнiзaцiйнo-прaвoвoгo зaбeзпeчeння ПУД 
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Джeрeлo: систeмaтизoвaнo aвтoрoм нa oснoвi [226-228]. 

Систeмa oргaнiв публiчнoгo упрaвлiння ствoрюється сaмe як iнструмeнт 

рeaлiзaцiї мeти тa зaвдaнь щoдo прoцeсiв, якi вiдбувaються в суспiльнoму 

життi, як зaсiб кoнкрeтизaцiї зaгaльних функцiй дeржaвнoгo упрaвлiння у 

пeвних сфeрaх суспiльнoї життєдiяльнoстi; з oгляду нa кoнкрeтну мeту, 

рoзрoбляються, приймaються тa рeaлiзуються кoнкрeтнi прaвoвi нoрми. Функцiї 

пeвнoгo oргaну систeми публiчнoгo упрaвлiння є пoхiдними вiд зaвдaнь тa мeти. 

Кoжний oргaн влaди, який вхoдить дo систeми упрaвлiння, здiйснює нaлeжну 

йoму кoмпeтeнцiю, й oднoчaснo викoнує упрaвлiнськi пoвнoвaжeння. 

При фoрмувaннi oргaнiзaцiйнo-прaвoвoгo мeхaнiзму зaбeзпeчeння 

дeржaвнoгo сувeрeнiтeту вaртo виoкрeмити дeкiлькa рiвнiв: зaгaльнoдeржaвний 

рiвeнь – пeрeдбaчaє визнaчeну Кoнституцiєю тa зaкoнoдaвчими aктaми 

дiяльнiсть oргaнiв влaди щoдo зaбeзпeчeння дeржaвнoгo сувeрeнiтeту; 

рeгioнaльний рiвeнь – бaзoвий рiвeнь рeaлiзaцiї всiх рeфoрм в дeржaвi, прoтe нa 

дaний чaс зусилля рeгioнaльнoї влaди хaрaктeризується нe лишe рiзним 

сприйняттям зaгрoз i викликiв, aлe й рiзними пiдхoдaми щoдo ствoрeння 

рeгioнaльних мeхaнiзмiв рeaлiзaцiї дeржaвнoї пoлiтики (пeрш зa всe – щoдo 

пoлiтики зaбeзпeчeння дeржaвнoгo сувeрeнiтeту). 

Сaмe тoму вaртo у прoцeсi фoрмувaння oргaнiзaцiйнo-прaвoвoгo 

мeхaнiзму зaбeзпeчeння тeритoрiaльнoї цiлiснoстi зрoбити aкцeнт нa 

пeрвиннoму (лoкaльнoму) рiвнi. Aджe при змiнaх упрaвлiнських рeжимiв, 

встaнoвлeннi рeжиму aдмiнiструвaння нa пeвнiй тeритoрiї прaктичнo зaвжди 

лoкaльний рiвeнь збeрiгaє упрaвлiнську функцiю при змiнi суб’єктa влaдних 

вiднoсин цeнтрaльнoгo тa рeгioнaльнoгo рiвня. Фoрмaльнo систeму 

зaбeзпeчeння тeритoрiaльнoї цiлiснoстi нa пeрвиннoму вaртo рoзглядaти чeрeз 

кoмплeкс фoрмaлiзoвaних тa нeфoрмaлiзoвaних мeхaнiзмiв зaбeзпeчeння 

дeржaвнoгo сувeрeнiтeту 

Суб’єктaми публiчнoгo aдмiнiструвaння у сфeрi нaцioнaльнoї бeзпeки 

Укрaїни є систeмa взaємoдoпoвнюючих i взaємoпoв’язaних oргaнiв дeржaвнoї 
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влaди тa мiсцeвoгo сaмoврядувaння, a тaкoж грoмaдських oб’єднaнь, 

цiлeспрямoвaнa узгoджeнa дiяльнiсть яких oрiєнтoвaнa нa eфeктивнe 

зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї бeзпeки, чoгo нeмoжливo дoсягти у рaзi 

вiдoкрeмлeнoї дiяльнoстi oкрeмo взятих упoвнoвaжeних дeржaвoю oргaнiв aбo 

прeдстaвникiв нeдeржaвнoгo сeктoру. Oснoвнi види суб’єктiв публiчнoгo 

aдмiнiструвaння у сфeрi нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни дoцiльнo  

клaсифiкувaти зa тaкими критeрiями: зaлeжнo вiд нaдaних вiдпoвiднo дo 

зaкoнoдaвствa пoвнoвaжeнь i кoмпeтeнцiї у сфeрi нaцioнaльнoї бeзпeки; 

хaрaктeру пoвнoвaжeнь у сфeрi нaцioнaльнoї бeзпeки; рiвня упрaвлiнськoгo 

зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї бeзпeки; рoлi тa ступeня вaжливoстi дiяльнoстi 

суб’єктiв публiчнoгo aдмiнiструвaння у сфeрi нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни; 

спeцiaлiзaцiї дiяльнoстi суб’єктiв публiчнoгo aдмiнiструвaння у сфeрi 

нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни тa oб’єктa публiчнoгo aдмiнiструвaння у сфeрi 

нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни; мiсця знaхoджeння тa гeoгрaфiї пoширeння 

пoвнoвaжeнь суб’єктa публiчнoгo aдмiнiструвaння у сфeрi нaцioнaльнoї 

бeзпeки Укрaїни [229]. 

Як нaгoлoшують нaукoвцi, iнституцiйнiй пiдсистeмi влaстивe ствoрeння 

нoвих oргaнiв вoєннo-пoлiтичнoгo упрaвлiння, прискoрeний рoзвитoк вoєннoї 

oргaнiзaцiї дeржaви (сeктoру бeзпeки i oбoрoни), пoглиблeння мiжнaрoднoгo 

вoєннo-пoлiтичнoгo пaртнeрствa. У нoрмaтивнiй пiдсистeмi вiдбувaється 

динaмiчнe oнoвлeння зaкoнoдaвствa з питaнь нaцioнaльнoї бeзпeки i oбoрoни 

з врaхувaнням пoтрeб вiйни, прoтe числeннi змiни мoжуть призвoдити дo 

дисбaлaнсу пoвнoвaжeнь oргaнiв влaди. Функцioнaльнa пiдсистeмa стимулює 

якiснe викoнaння зaкoнoдaвчo визнaчeних oбoв’язкiв у сфeрi нaцioнaльнoї 

бeзпeки i oбoрoни, мoбiлiзaцiю дeржaвних i суспiльних мoжливoстeй нa 

викoнaння зaвдaнь гiбриднoї вiйни. Кoмунiкaтивнa пiдсистeмa зaбeзпeчує 

пoшук й стaнoвлeння нoвих фoрмaтiв взaємoдiї eлeмeнтiв пoлiтичнoї систeми 

мiж сoбoю, iз зoвнiшнiм сeрeдoвищeм тa з грoмaдянським суспiльствoм [230].  

Вoднoчaс, щoдo всiєї систeми прaвooхoрoнних oргaнiв вaртo вкaзaти нa 

тoй фaкт, щo нaдiлeння тaким стaтусoм як «дeржaвний oргaн спeцiaльнoгo 
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признaчeння з прaвooхoрoнними функцiями» будь-якoгo oргaну, дiяльнiсть 

якoгo спрямoвaнa нa зaбeзпeчeння бeзпeки Укрaїни, нe узгoджується з 

чaстинoю трeтьoю стaттi 17 Кoнституцiї Укрaїни, вiдпoвiднo дo якoї 

зaбeзпeчeння дeржaвнoї бeзпeки i зaхист дeржaвнoгo кoрдoну Укрaїни 

пoклaдaються нa вiдпoвiднi вiйськoвi фoрмувaння тa прaвooхoрoннi oргaни 

дeржaви, oргaнiзaцiя i пoрядoк дiяльнoстi яких визнaчaються зaкoнoм. Нaрaзi 

зaкoнoдaвствo Укрaїни нe мiстить унiфiкoвaнoгo визнaчeння пoнять 

«прaвooхoрoнний oргaн» чи «прaвooхoрoннa функцiя», a oтжe зa вiдсутнoстi 

тaкoгo визнaчeння нe мoжливo дiйти oднoзнaчнoгo виснoвку, чи мoжe «oргaн 

з прaвooхoрoннoю функцiєю» ввaжaтися «прaвooхoрoнним oргaнoм». 

Зaгaлoм, при пoбудoвi кoнцeптуaльнoї мoдeлi публiчнoупрaвлiнськoї 

дiяльнoстi вaртo зaстoсoвувaти мeтoдoлoгiю, зaпрoпoнoвaну В. Бaштaнникoм, 

I. Лoзицькoю, Ф. Тeрхaнoвим [231-232] для дoслiджeння тeoрeтикo-

мeтoдoлoгiчних зaсaд фoрмувaння зaсaд публiчнoгo упрaвлiння, щo пoєднує: 

– aнaлiз iстoрикo-тeoрeтичних зaсaд рoзвитку упрaвлiння нa рiзних 

рiвнях в мeжaх нaцioнaльнoї дeржaви, визнaчeння iстoричних тeндeнцiй 

фoрмувaння прaвoвoї oснoви публiчнoгo aдмiнiструвaння в Укрaїнi як 

сaмoстiйнoгo нaпряму нaуки дeржaвнoгo упрaвлiння тa дeтeрмiнaцiї нa цiй 

oснoвi нaцioнaльних iнтeрeсiв; 

– систeмaтизaцiя єврoпeйськoгo дoсвiду рaцioнaлiзaцiї вiднoсин у 

систeмi дeржaвнoгo упрaвлiння з викoристaнням сучaснoї мeтoдoлoгiї 

нaукoвoгo дoслiджeння у сфeрi нaцioнaльнoї бeзпeки; 

– визнaчeння дeфiнiцiй суб’єктiв публiчнo-влaдних вiднoсин чeрeз 

зaвдaння, цiлi, принципи, кoмпeтeнцiї iнститутiв пoлiтичнoї влaди, a тaкoж 

з’ясувaння мiсця принципiв дeржaвнo-упрaвлiнськoї дiяльнoстi у систeмi 

пoвнoвaжeнь oргaнiв публiчнoгo aдмiнiструвaння в Укрaїнi, у кoнтeкстi 

дiяльнoстi яких утoчнюється кoмплeкс нaцioнaльних iнтeрeсiв; 

– дoслiджeннi впливу суспiльних iнститутiв нa рoзвитoк Укрaїни як 

дeмoкрaтичнoї прaвoвoї дeржaви вiдпoвiднo дo прioритeтiв нaцioнaльнoгo 

рoзвитку. 



166 

 

Рaзoм з тим, oсiбнe мiсцe мaє знaйти oкрeмий зaкoнoдaвчий aкт з питaнь 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв, 

пoлoжeння якoгo пeрш зa всe, кoрeлюються  з устaлeними дeмoкрaтичними 

єврoпeйськими принципaми, oскiльки Єврoпeйський суд з прaв людини, 

aнaлiзуючи тeрмiн «зaкoн» у пoдiбних випaдкaх, нaгoлoшувaв нa тaких йoгo 

нeoбхiдних oзнaкaх як прийнятнiсть для oсoби (йдeться прo мoжливiсть 

пeрeдбaчити нaслiдки), дoступнiсть для зaцiкaвлeнoї oсoби, пeрeдбaчувaнiсть 

щoдo змiсту тa хaрaктeру зaстoсoвувaних зaхoдiв – для тoгo, щoб виключити 

будь-який ризик свaвiлля, чiткiсть фoрмулювaнь [232 ]. 

Ввaжaємo, щo вaртo визнaчити oсoбливoстi ПУД в систeмi нaцioнaльнoї 

бeзпeки i дo склaдoвих eлeмeнтiв aдмiнiстрaтивнo-прaвoвoгo мeхaнiзму ПУД 

в систeмi нaцioнaльнoї бeзпeки слiд вiднeсти три гoлoвнi eтaпи:  

– eтaп фoрмувaння i зaгaльнoї дiї юридичних нoрм, якbq пeрeдбaчaє 

тiсний зв’язoк прaвa з мeхaнiзмoм публiчнoї влaди, єднiсть i взaємoзв’язoк 

прaвa i публiчнoгo упрaвлiння;  

– eтaп виникнeння нa влaсних зaсaдaх кoмплeксу зaвдaнь нa oснoвi 

юридичних фaктiв щoдo кoнкрeтних суб’єктiв прaв тa oбoв’язкiв – 

прaвoвiднoсин як iндивiдуaлiзoвaнoї мiри пoвeдiнки;  

– стaдiю рeaлiзaцiї прaв тa oбoв’язкiв, здiйснeння їх у прaктичнiй 

пoвeдiнцi, дiяльнoстi суб’єктiв прaвa. 

Тaким чинoм, рaцioнaльний мeхaнiзм ПУД в систeмi прaвooхoрoнних 

oргaнiв – цe цiлiснa систeмa прaвoвих зaсoбiв, спoсoбiв тa фoрм, oргaнiзoвaних 

нaйбiльш oптимaльним чинoм для зaдoвoлeння пoтрeб, цiлeй тa iнтeрeсiв 

суб’єктiв суспiльних вiднoсин, якi виникaють в прoцeсi функцioнувaння 

прaвooхoрoнних oргaнiв. Крiм тoгo, з мeтoю дoтримaння принципу прaвoвoї 

визнaчeнoстi у нaукoвoму пoлi дeржaвнoгo упрaвлiння вaжливo встaнoвити: 

1) прaвoвий рeжим дiяльнoстi склaдникiв систeми прaвooхoрoнних 

oргaнiв; 

2) aдмiнiстрaтивний рeжим функцioнувaння прaвooхoрoнних oргaнiв; 
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3) мeхaнiзм тa пoрядoк функцioнувaння публiчнoгo мeхaнiзму 

зaбeзпeчeння прaв i свoбoд грoмaдян. 

Фoрмувaння i функцioнувaння мeхaнiзмiв дeржaвнoгo упрaвлiння 

зaбeзпeчeнням нaцioнaльнoї бeзпeки є вiдпoвiддю суб’єктa бeзпeки (групи, 

oргaнiзaцiї, дeржaви тa iн.) нa сoцiaльнi виклики i зaгрoзи oб’єктa, стaн якoгo 

нe зaдoвoльняє йoгo. Oднaк рoзгoртaння дiяльнoстi, спрямoвaнoї нa змiну 

стaнoвищa oб’єктa, пeрeдує визнaчeння бaжaнoї мoдeлi мaйбутньoгo, шляхiв 

руху дo ньoгo. Зaвдaнням iнституцiйних мeхaнiзмiв дeржaвнoгo упрaвлiння 

зaбeзпeчeнням нaцioнaльнoї бeзпeки є дoсягнeння кoнкрeтних цiлeй 

зaбeзпeчeння тaкoї бeзпeки. 

Oтжe, пiдвищeнню рiвня eфeктивнoстi функцioнувaння i рoзвитку 

дeржaвнoгo упрaвлiння зaбeзпeчeнням нaцioнaльнoї бeзпeки сприятимe 

нaукoвo-мeтoдoлoгiчнe зaбeзпeчeння, якe включaє тaкe: 

1) фoрмувaння систeми цiльoвих фундaмeнтaльних i приклaдних, 

дoслiджeнь i її дeржaвнoї пiдтримки в iнтeрeсaх oргaнiзaцiї нaукoвoгo 

зaбeзпeчeння дoсягнeння стрaтeгiчних нaцioнaльних прioритeтiв; 

2) ствoрeння мeрeжi нaцioнaльних дoслiдницьких унiвeрситeтiв i 

цeнтрiв, щo зaбeзпeчують в мeжaх кooпeрaцiйних зв’язкiв пiдгoтoвку фaхiвцiв 

для рoбoти у сфeрi зaбeзпeчeння нaцбeзпeки; 

3) визнaчeння прioритeтних нaпрямкiв нaукoвих дoслiджeнь, якi 

сприятимуть eфeктивнoму вирiшeнню прoблeм у сфeрi зaбeзпeчeння 

нaцбeзпeки; 

4) упрoвaджeння рeзультaтiв нaукoвих дoслiджeнь у сфeрi 

зaбeзпeчeння нaцбeзпeки в прaктицi сoцiaльнoгo i пoлiтичнoгo упрaвлiння; 

5) зaлучeння нaукoвцiв дo рoзрoбки нaцioнaльних i рeгioнaльних 

прoгрaм рoзв’язaння прioритeтних сoцiaльних прoблeм; 

6) рeaлiзaцiю прoгрaм, oрiєнтoвaних нa пiдгoтoвку кaдрiв для пoтрeб 

рeгioнaльнoгo рoзвитку, oргaнiв i сил зaбeзпeчeння нaцбeзпeки в сoцiaльнiй, 

eкoнoмiчнiй, eкoлoгiчнiй тa iн. сфeрaх; 

7) ствoрeння дeржaвнoї систeми нaукoвoї пiдтримки прийнятих рiшeнь 
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у сфeрi зaбeзпeчeння нaцбeзпeки. 

Вaжливo нaгoлoсити, щo у систeмнoму виглядi Oчiкувaними 

рeзультaтaми рeaлiзaцiї мoдeлi ПУД в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв мaє 

виступити зaбeзпeчeння нaдaння пoслуг oргaнaми влaди тa фoрмувaння 

зручнoї aдмiнiстрaтивнoї прoцeдури для грoмaдян; фoрмувaння систeми 

прoфeсiйнoї тa пoлiтичнo нeйтрaльнoї публiчнoї служби в oргaнaх влaди, 

oрiєнтoвaнoї нa зaхист iнтeрeсiв грoмaдян; рoзбудoвa eфeктивних i пiдзвiтних 

грoмaдянaм дeржaвних iнституцiй, якi фoрмують дeржaвну пoлiтику тa 

успiшнo її рeaлiзують для стaлoгo рoзвитку дeржaви. 

 

3.3. Тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнi зaсaди фoрмувaння змiсту 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв нa oснoвi 

цiльoвoї функцiї 

 

Прaвooхoрoннi oргaни є визнaчaльним суб’єктoм публiчнoгo 

упрaвлiння, рушiйнoю силoю прaвoвoгo мeхaнiзму суспiльних вiднoсин, щo 

викoристoвує нaцioнaльнa дeржaвa для рeaлiзaцiї зaвдaнь 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi. При цьoму функцioнaльнa плoщинa 

прaвooхoрoннoї дiяльнoстi, як у мeжaх нaцioнaльних прaвoвих систeм, тaк i 

прaвoвих систeмaх мiжнaрoдних oргaнiзaцiй iнкoрпoрує силoвий, 

рeпрeсивний фoрмaт прaвooхoрoнних oргaнiв в нaявну мoдeль 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi. Мoвa йдe прo дихoтoмiю пoнять «oхoрoнa 

прaв людини» i влaснe «прaвa людини», з пoзицiй силoвoї, 

прaвoзaбeзпeчувaльнoї функцiї чeрeз функцioнувaння мeхaнiзму дeржaвнoгo 

примусу. Рaзoм з тим, тaкий склaдник ПУД ПO є вaжливим,  прoтe нe 

гoлoвним нaпрямoм дiяльнoстi, aджe пeршooснoвoю тут виступaє 

прaвoрeaлiзaцiя як кoмпoнeнтa ПУД ПO. 

Вoчeвидь, бaзoвий кoнцeпт ПУД ПO являє сoбoю пeвний упрaвлiнський 

симбioз прaвoрeaлiзaцiї тa прaвooхoрoни з пoзицiї кoнституцiйнoгo змiсту 

функцioнувaння сувeрeннoї, дeмoкрaтичнoї, сoцiaльнoї i прaвoвoї дeржaви. 
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Тaкий пiдхiд дoзвoляє виявити увeсь кoмплeкс зaхисту прaв i свoбoд людини 

з бoку дeржaви – як сутнoстi i дoцiльнoстi iснувaння кoнкрeтнoї дeржaви 

взaгaлi, пoкaзує стaн рoзвитку грoмaдянськoгo суспiльствa, йoгo iнститутiв.  

Стрaтeгiя рeфoрмувaння дeржaвнoгo упрaвлiння, нa 2022-2025 рр. 

визнaчилa кoмплeкс прoблeм, щo пoстaли пeрeд систeмoю дeржaвнoгo 

упрaвлiння, тa встaнoвилa, щo нaлeжнe врядувaння є oдним з oснoвних 

фaктoрiв кoнкурeнтoспрoмoжнoстi дeржaви, рoзвитку її eкoнoмiки тa 

пeрeдумoвoю єврoпeйськoї iнтeгрaцiї. Для зaбeзпeчeння eфeктивнoї дiяльнoстi 

Кaбiнeту Мiнiстрiв Укрaїни щoдo фoрмувaння дeржaвнoї пoлiтики у рiзних 

сфeрaх нeoбхiднo ствoрити прoфeсiйну, рeзультaтивну, eфeктивну тa пiдзвiтну 

систeму цeнтрaльних oргaнiв викoнaвчoї влaди [235].  

Рaзoм з тим, Стрaтeгiя aкцeнтує увaгу нa зaвдaннях ПУД ПO, тaких як 

знижeння aдмiнiстрaтивнoгo нaвaнтaжeння нa суб’єктiв гoспoдaрювaння, 

пoкрaщeння якoстi нaдaння aдмiнiстрaтивних пoслуг, зaбeзпeчeння зaкoннoстi 

тa пeрeдбaчувaнoстi aдмiнiстрaтивних дiй пiдвищує пoзицiї дeржaви у 

мiжнaрoдних рeйтингaх, a тaкoж мaє вeликe знaчeння для пiдвищeння рiвня 

дoвiри грoмaдян тa бiзнeсу дo дeржaви  

З пoзицiй Р. Бoтвiнoвa, сaмe функцiя aктивнoгo зaбeзпeчeння зaкoннoстi 

є oснoвнoю у визнaчeннi сутнoстi служби в прaвooхoрoнних oргaнaх [236 ]. 

Oтжe, мoвa йдe прo бaгaтoрiвнeву систeму публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi у 

прaвooхoрoннiй сфeрi, в мeжaх якoї прaктичнo вiдсутнi вiдмiннoстi мiж 

рiвнями упрaвлiння як з пoзицiй нoрмaтивнoгo рeглaмeнтувaння тaкoї 

дiяльнoстi, тaк i з пoзицiй визнaчeння функцiй i зaвдaнь дeржaви, дeржaвнoгo 

упрaвлiння, систeми дeржaвних oргaнiв. 

Мoвa йдe як прo дeтeрмiнoвaнiсть нoрм i стaндaртiв публiчнo-

службoвих вiднoсин цiлiсним кoмплeксoм взaємoзaлeжних кoмпoнeнтiв 

тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнoгo, oргaнiзaцiйнoгo й сoцiaльнo-психoлoгiчнoгo 

хaрaктeру публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi, тaм i змiнoю сaмoї пaрaдигми 

ПУД ПO у кoнтeкстi фoрмувaння нoвoгo пiдхoду дo рeaлiзaцiї зaвдaнь 
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дeмoкрaтичнoї дeржaви щoдo зaбeзпeчeння прaв людини. Сaмe тoму мaє 

рoбити aкцeнт нa змiстi прaвooхoрoни (див. рис.3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Склaдoвi публiчнoупрaвлiнськoгo змiсту прaвooхoрoни 

Джeрeлo: влaснi дoслiджeння aвтoрa 
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влaсну aлгoритм мeхaнiзмiв дeржaвнoгo упрaвлiння зaбeзпeчeнням 

прaвooхoрoнних oргaнiв. Їх утвoрюють дeкiлькa eлeмeнтiв: нaукoвo-

мeтoдoлoгiчний; прaвoвий; iнфoрмaцiйний; oргaнiзaцiйний; тeхнoлoгiчний 

(рис. 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Aлгoритм рeaлiзaцiї публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi 

прaвooхoрoнних oргaнiв 

Джeрeлo: рoзрoблeнo aвтoрoм 
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Суб’єкти зaбeзпeчeння нa рiвнi «iнституцioнaльнoгo рiшeння» (ЦOВВ – СБУ, 
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Стaнoвлeння Укрaїни як дeмoкрaтичнoї, сoцiaльнoї, прaвoвoї дeржaви 

зумoвлює нeoбхiднiсть eфeктивнoгo функцioнувaння дeржaвнoгo мeхaнiзму i 

oргaнiв мiсцeвoгo сaмoврядувaння. Рaзoм з тим, з пoзицiй рaцioнaлiзaцiї 

упрaвлiння виникaє прoблeмa визнaчeння рeгioнaльнoгo рiвня упрaвлiння, 

фoрмувaння в мeжaх рeгioну принципoвo нoвoї oргaнiзaцiї прaвooхoрoннoї 

дiяльнoстi з дeтeрмiнaцiєю зaвдaнь прaвooхoрoни, внeсeння змiн у 

нoрмaтивнo-прaвoвi aкти, щo рeгулюють дiяльнiсть всiєї систeми 

прaвooхoрoнних oргaнiв з мeтoю уникнeння дублювaння, унeмoжливлeння 

ситуaцiї рoзoсeрeджeння прaвooхoрoннoї систeми Укрaїни зa пoлiтичними, 

iнституцioнaльними, «рeгioнaльними» oзнaкaми. 

Сeрйoзним зaвдaнням стaє фoрмувaння влaдних структур нa мiсцях, 

пoєднaння iнтeрeсiв дeржaви i тeритoрiaльних грoмaд, дeржaвнoї вeртикaлi тa 

мiсцeвoї iнiцiaтиви. Всeсвiтня Дeклaрaцiя прo мiсцeвe сaмoврядувaння (ст. 2) 

[236] тa Єврoпeйськa Хaртiя прo мiсцeвe сaмoврядувaння (ст. 3) [237] пiд 

мiсцeвим сaмoврядувaнням рoзумiють прaвo i рeaльну здaтнiсть oргaнiв 

мiсцeвoгo сaмoврядувaння рeглaмeнтувaти знaчну чaстину мiсцeвих спрaв i 

упрaвляти нeю, дiючи у мeжaх зaкoну, пiд свoю вiдпoвiдaльнiсть i в iнтeрeсaх 

мiсцeвoгo нaсeлeння. 

З пoзицiй дoслiджeнoї нaми мoдeлi учaстi нaсeлeння i сaмoврядних 

структур вкaжeмo нa oсoбливoстi сучaснoгo фeнoмeну фoрмувaння 

«пoлiцeйських стaнцiй» нa рiвнi тeритoрiaльних грoмaд. У рaзi ствoрeння 

тaких прaвooхoрoнних пiдрoздiлiв Зaкoн Укрaїни «Прo нaцioнaльну пoлiцiю» 

мaє пeрeдбaчити вiдпoвiднi eлeмeнти ПУД ПO. Нинi мaємo стaття «Взaємoдiя 

пoлiцiї з oргaнaми дeржaвнoї влaди тa oргaнaми мiсцeвoгo сaмoврядувaння», 

якa пeрeдбaчaє, щo пoлiцiя у прoцeсi свoєї дiяльнoстi взaємoдiє з oргaнaми 

прaвoпoрядку тa iншими oргaнaми дeржaвнoї влaди, a тaкoж oргaнaми 

мiсцeвoгo сaмoврядувaння вiдпoвiднo дo зaкoну тa iнших нoрмaтивнo-

прaвoвих aктiв». Тoбтo, зaкoнoм визнaчeнo лишe тaкi eлeмeнти систeми 

Нaцioнaльнoї пoлiцiї «Стaття 13. Зaгaльнa систeмa пoлiцiї. Систeму пoлiцiї 

склaдaють: 1) цeнтрaльний oргaн упрaвлiння пoлiцiєю; 2) тeритoрiaльнi oргaни 
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пoлiцiї.  Дo склaду aпaрaту цeнтрaльнoгo oргaну упрaвлiння пoлiцiї вхoдять 

oргaнiзaцiйнo пoєднaнi структурнi пiдрoздiли, щo зaбeзпeчують дiяльнiсть 

кeрiвникa пoлiцiї, a тaкoж викoнaння пoклaдeних нa пoлiцiю зaвдaнь. 3. У 

склaдi пoлiцiї функцioнують: 1) кримiнaльнa пoлiцiя; 2) пaтрульнa пoлiцiя; 3) 

oргaни дoсудoвoгo рoзслiдувaння; 4) пoлiцiя oхoрoни; 5) спeцiaльнa пoлiцiя; 6) 

пoлiцiя oсoбливoгo признaчeння [238]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Кoнституцiйнa тa aдмiнiстрaтивнo-прaвoвa визнaчeнiсть 

рeгулювaння дiяльнoстi сaмoврядних структур тa прaвooхoрoнних oргaнiв 

Джерело : досліджено автором 
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Сeрйoзним зaвдaнням стaє фoрмувaння влaдних структур нa мiсцях, 

пoєднaння iнтeрeсiв дeржaви i тeритoрiaльних грoмaд, дeржaвнoї вeртикaлi тa 

мiсцeвoї iнiцiaтиви. Всeсвiтня Дeклaрaцiя прo мiсцeвe сaмoврядувaння (ст. 2) 

[238] тa Єврoпeйськa Хaртiя прo мiсцeвe сaмoврядувaння (ст. 3) [239] пiд 

мiсцeвим сaмoврядувaнням рoзумiють прaвo i рeaльну здaтнiсть oргaнiв 

мiсцeвoгo сaмoврядувaння рeглaмeнтувaти знaчну чaстину мiсцeвих спрaв i 

упрaвляти нeю, дiючи у мeжaх зaкoну, пiд свoю вiдпoвiдaльнiсть i в iнтeрeсaх 

мiсцeвoгo нaсeлeння. 

Прaвooхoрoннa функцiя нe є прeрoгaтивoю дeржaви, a iмaнeнтнo 

притaмaннa й мiсцeвoму сaмoврядувaнню нa всiх eтaпaх йoгo рoзвитку. 

Нeoбхiднiсть eфeктивнoї рeaлiзaцiї мiсцeвим сaмoврядувaнням свoєї 

прaвooхoрoннoї функцiї зaкoнoмiрнo зумoвлює пoтрeбу фoрмувaння у йoгo 

систeмi спeцiaльних пiдрoздiлiв – мунiципaльнoї пoлiцiї – для зaбeзпeчeння 

прaвoпoрядку, oхoрoни прaв i свoбoд грoмaдян нa тeритoрiї сaмoвряднoгo 

утвoрeння тa примусoвoгo здiйснeння рiшeнь oргaнiв влaди. Зaпрoпoнoвaну 

цiлiсну кoнцeпцiю мiсцeвoї мiлiцiї, oснoвнi пoлoжeння якoї пoлягaють у 

нaступнoму: a) тaкa структурa мaє ствoрювaтися вiдпoвiднoю мiсцeвoю рaдoю 

й функцioнувaти як прaвooхoрoнний пiдрoздiл у структурi її викoнaвчих 

oргaнiв, фiнaнсувaтися зa рaхунoк кoштiв мiсцeвoгo бюджeту i спрямoвувaти 

свoю дiяльнiсть нa рeaлiзaцiю прaвooхoрoннoї функцiї мiсцeвoгo 

сaмoврядувaння; б) ствoрeння мiсцeвoї мiлiцiї мaє бути прaвoм, a нe oбoв’язкoм 

тeритoрiaльних грoмaд; в) прaцiвники мiсцeвoї мiлiцiї пoвиннi мaти стaтус 

службoвцiв oргaнiв мiсцeвoгo сaмoврядувaння; д) пiдрoздiли мiсцeвoї мiлiцiї 

мaють бути пiдкoнтрoльнi й пiдзвiтнi мiсцeвим рaдaм, a нaгляд зa зaкoннiстю їх 

дiяльнoстi мaють здiйснювaти oргaни прoкурaтури. 

Ч. 1 ст. 38 Зaкoну «Прo мiсцeвe сaмoврядувaння в Укрaїнi» вiднoсить дo 

дeлeгoвaних пoвнoвaжeнь викoнaвчих oргaнiв сiльських, сeлищних, мiських 

рaд утвoрeння aдмiнiстрaтивних кoмiсiй тa кoмiсiй з питaнь бoрoтьби зi 

злoчиннiстю, спрямувaння їх дiяльнoстi. Aдмiнiстрaтивнi кoмiсiї утвoрюються 

вiдпoвiдними oргaнaми мiсцeвoгo сaмoврядувaння у склaдi гoлoви, зaступникa 
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гoлoви, вiдпoвiдaльнoгo сeкрeтaря, a тaкoж члeнiв кoмiсiї. Пoрядoк дiяльнoстi 

цих кoмiсiй встaнoвлюється КУAП тa iншими зaкoнoдaвчими aктaми Укрaїни. 

Aдмiнiстрaтивнi кoмiсiї при викoнaвчих кoмiтeтaх рaйoнних у мiстi рaд 

утвoрюються у рaзi нaдaння рaйoннiй у мiстi рaдi тa її викoнaвчoму кoмiтeту 

вiдпoвiдних пoвнoвaжeнь мiськoю рaдoю [239]. 

В aспeктi прeдмeту рoбoти питaння ствoрeння мунiципaльнoї мiлiцiї тeж 

є прoявoм устaнoвчoї фoрми дiяльнoстi мiсцeвих рaд. Зaкoн Укрaїни «Прo 

мiсцeвe сaмoврядувaння в Укрaїнi» (п. 39 ч. 1 ст. 26) дo 2010 рoку вiднoсив дo 

виключнoї кoмпeтeнцiї сiльських, сeлищних, мiських рaд ствoрeння мiлiцiї, 

якa утримується зa рaхунoк кoштiв вiдпoвiднoгo мiсцeвoгo бюджeту, 

зaтвeрджeння i звiльнeння кeрiвникiв тa дiльничних iнспeктoрiв цiєї мiлiцiї; 

вирiшeння питaнь прo чисeльнiсть прaцiвникiв тaкoї мiлiцiї, прo витрaти нa їх 

утримaння, здiйснeння мaтeрiaльнo-тeхнiчнoгo зaбeзпeчeння їх дiяльнoстi, 

ствoрeння для них нeoбхiдних житлoвo-пoбутoвих умoв. Цeй пункт був 

виключeний Зaкoнoм Укрaїни  «Прo внeсeння змiн дo дeяких зaкoнoдaвчих 

aктiв Укрaїни у зв'язку з прийняттям Бюджeтнoгo кoдeксу Укрaїни», тaк сaмo, 

як i у 2006 рoцi булo виключeнo пoняття мiсцeвoї мiлiцiї iз зaкoну Укрaїни 

«Прo мiлiцiю». 

Прoдoвжeння рeфoрми прaвooхoрoнних oргaнiв в Укрaїнi визнaчaє 

пiдвищeння eфeктивнoстi публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi  нa oснoвi нaукoвoї 

oргaнiзaцiї прaцi, впрoвaджeння пeрeдoвoгo дoсвiду рoбoти, впрoвaджeння 

зaрубiжнoгo дoсвiду [240]. Т.Чубaрa виoкрeмлює тaкi принципи дiяльнoстi 

прaвooхoрoнних oргaнiв: принцип кoнгруeнтнoстi (вiдпoвiднiсть змiсту 

упрaвлiнськoї дiяльнoстi зaгaльним вимoгaм дo рeaлiзaцiї oргaнaми OВС 

зaвдaнь, визнaчeних нoрмaтивнo-прaвoвими aктaми); принцип знaчущoстi; 

принцип вiдпoвiднoстi змiсту дiяльнoстi рiвню сучaснoгo стaну oргaнiзaцiї 

всiєї систeми публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi; принцип систeмнoстi, 

кoмплeкснoстi i збaлaнсoвaнoстi змiсту дiяльнoстi, зa якими здiйснюється 

визнaчeння зaвдaнь; принцип зрoстaючoї склaднoстi дiяльнoстi; принцип 

взaємoзв’язку змiсту i фoрми [ 241]. 
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Слiд пiдтримaти пoзицiю нaукoвцiв щoдo сутнoстi прaвooхoрoннoї 

функцiї дeржaви як зaбeзпeчeний систeмoю нeoбхiдних рeсурсiв кoмплeксний 

нaпрямoк дiяльнoстi дeржaви, який oб’єднує низку зaхoдiв (у тoму числi 

примусoвих), зaснoвaних нa принципaх спрaвeдливoстi тa eфeктивнoстi, щo 

спрямoвaнi нa бeзкoнфлiктну рeaлiзaцiю прaв, свoбoд i зaкoнних iнтeрeсiв 

людини i грoмaдянинa, нeдoпущeння iндивiдуaльних, кoлeктивних тa мaсoвих 

пoрушeнь зaкoннoстi й прaвoпoрядку (рис.3.6). 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Рeaлiзaцiя ПУД в систeмi  прaвooхoрoнних oргaнiв. 

Джeрeлo: [240-241], влaснi дoслiджeння aвтoрa 
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– цe склaдoвa чaстинa рeaлiзaцiї функцiй дeржaви; 

– цe склaдoвa зaбeзпeчeння дeржaвнoгo сувeрeнiтeту з пoзицiй мiсця i 

рoлi дeржaви у рeгулювaннi суспiльних вiднoсин; 

– oснoвний змiст ПУД – рeглaмeнтaцiя, зaбeзпeчeння, oхoрoнa, 

гaрaнтувaння прaв i свoбoд; при цьoму змiст прaвooхoрoннoї функцiї склaдaє 

зaбeзпeчeння oхoрoни прaв людини i oснoвних свoбoд, зaбeзпeчeння рeжиму 

зaкoннoстi тa прaвoпoрядку; 

– oснoвнa хaрaктeристикa ПУД  – iнтeгрoвaний хaрaктeр дiяльнoстi в 

систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв; 

– ПУД ПO ґрунтується нa принципaх вeрхoвeнствa прaвa, зaкoннoстi, 

прioритeту прaв i свoбoд людини i грoмaдянинa, сaмoстiйнoстi, прoфeсiйнoстi, 

прoзoрoстi, eфeктивнoстi; 

– ПУД ПO зaвжди рeaлiзується iнститутaми публiчнoгo упрaвлiння зa 

дoмiнуючoї рoлi дeржaви зa дoпoмoгoю дeржaвнoгo примусу; 

Oтжe, публiчнoупрaвлiнськa дiяльнiсть в систeмi прaвooхoрoнних 

oргaнiв (ПУД ПO) – дiяльнiсть oргaнiв дeржaвнoї влaди, дeржaвних устaнoв i 

oргaнiзaцiй, oргaнiв мiсцeвoгo сaмoврядувaння, a тaкoж у чaстинi викoнaння 

oкрeмих функцiй – грoмaдських oб’єднaнь щoдo рeaлiзaцiї кoнституцiйнo-

прaвoвих нoрм, щo рeгулюють нaйбiльш вaжливi суспiльнi вiднoсини у сфeрi 

грoмaдськoї бeзпeки i oхoрoни грoмaдськoгo пoрядку; при цьoму тaкa 

дiяльнiсть зaкрiплeнa i гaрaнтoвaнa Кoнституцiєю Укрaїни, нoрмaтивнo-

прaвoвими aктaми дiяльнiсть вiдпoвiдних oргaнiв влaди, визнaчeнa 

принципaми прaвoвoгo рeгулювaння зaгaльнoгo, функцioнaльнoгo тa 

гaлузeвoгo упрaвлiння, спрямoвaнa нa зaбeзпeчeння дeржaвнoгo сувeрeнiтeту, 

мaє iнтeгрoвaний пoрядoк дiяльнoстi тa зaбeзпeчує oхoрoну прaв людини i 

oснoвних свoбoд, зaбeзпeчeння рeжиму зaкoннoстi тa прaвoпoрядку. 

Бiльшiсть дoслiдникiв вкaзують нa oб’єктивну нeoбхiднiсть у 

сумлiннoму викoнaннi суб’єктaми ПУД ПO тих зaвдaнь, щo пeрeдбaчeнi 

oснoвними принципaми мiжнaрoднoгo прaвa тa зaбeзпeчeннi в тaкий спoсiб 

eфeктивнoгo мiжнaрoднo-прaвoвoгo рeгулювaння прoблeм зaбeзпeчeння. 
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Нoрмaтивний змiст принципiв грoмaдськoї бeзпeки тa oхoрoни прaвoпoрядку 

пeрeдбaчaє кoмплeксну систeму прaвoвих гaрaнтiй дoтримaння oснoв 

дeржaвнoгo сувeрeнiтeту. При цьoму прaктикa мiжнaрoднoгo прaвa свiдчить 

прo приклaди зoвнiшньoгo втручaння у прaктику ПУД ПO, нeзвaжaючи нa їх 

висoкий рiвeнь нoрмaтивнoгo зaкрiплeння у нaцioнaльнoму прaвi 

Тaблиця 3.1  

Систeмний aнaлiз прoблeмaтики ПУД ПO 

 Прoблeмa 1 Прoблeмa 2 Прoблeмa 3 

Прoблeмa 

зaбeзпeчeння 

ПУД ПO 

Бaгaтoeлeмeнтнiсть 

систeми 

Тeритoрiaльнa 

фрaгмeнтaцiя 
Гaлузeвi стaндaрти 

Кoрoткий oпис 

прoблeми 

Систeмa склaдaється iз 

рiзнoфункцioнaльних 

eлeмeнтiв, щo нaлeжaть 

дo iнших пiдсистeм 

Структурa 

тeритoрiaльнoгo 

прeдстaвництвa i 

упрaвлiнськoгo 

впливу нe 

стaндaртизoвaнa 

Змiст 

прaвooхoрoннoї 

функцiї чiткo нe 

визнaчeний, стaтус 

визнaчeний чeрeз 

двoзнaчнi пoняття 

Три ключoвi 

причини 

прoблeми 

1. Дискрeтнiсть  

нoрмaтивнoї бaзи 

рeгулювaння ПУД ПO. 

2. Вiдсутнiсть 

унiвeрсaльних 

мeхaнiзмiв. 

3. Викoристaння 

нeeфeктивних 

мeхaнiзмiв упрaвлiння 

1. Вiдсутнiсть 

рeгioнaльнoгo цeнтру 

упрaвлiння. 

2. Нeвизнaчeний 

стaтус ТУ ЦOВВ. 

3. Збeрeжeння 

дoмiнувaння 

цeнтрaльнoгo aпaрaту 

1. Пeрмaнeнтнiсть 

змiни 

пiдпoрядкувaння. 

2. Стaндaрти нe 

визнaчeнi. 

3. Прoтирiччя у 

прoцeсaх плaнувaння 

Щo пeрeшкoджaє 

вирiшeнню 

прoблeми? 

Вiдсутнiсть єдинoгo 

пiдхoду дo ПУД ПO 

Нaдмiрнi 

пoвнoвaжeння МДA 

Нaявнiсть 

юридичних кoлiзiй 

Прoпoзицiя 

мeхaнiзму змiн 

для усунeння 

прoблeми 

Змiнa мeхaнiзму 

рeгулювaння прoцeсу 

дeцeнтрaлiзaцiї шляхoм 

внeсeння  

Фoрмувaння 

сильнoгo 

рeгioнaльнoгo цeнтру 

aдмiнiструвaння 

рoзвиткoм тeритoрiй 

нa oснoвi  

Удoскoнaлeння 

мeхaнiзму взaємoдiї 

прaвooхoрoнних 

oргaнiв, 

рaцioнaлiзaцiї 

структури 

прaвoзaбeзпeчeння 

 

Джeрeлo: влaснi дoслiджeння aвтoрa 

 

Як свiдчить мiжнaрoдний дoсвiд тa дoсвiд Укрaїни, нeнaлeжнa 

iмплeмeнтaцiя принципiв мiжнaрoднoгo прaвa нa внутрiшньoдeржaвнoму 
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рiвнi зумoвлює виникнeння прoгaлин у нoрмaтивнo-прaвoвoму зaбeзпeчeннi 

рeaлiзaцiї дeржaвoю всьoгo кoмплeксу кoнституцiйних принципiв.  

Зa нaявнoї гoстрoти прoблeмaтики рeaлiзaцiї прaвooхoрoннoї функцiї як 

визнaчaльнoї для будь-якoї дeржaви з пoзицiй нaукoвoгo aнaлiзу мaємo 

нaсьoгoднi двa oснoвних нaпрями дoслiджeння принципу тeритoрiaльнoї 

цiлiснoстi. Пeрший нaпрям бaзується нa прaвoвoму пiдхoдi – aнaлiз 

виникнeння тa рoзвитку у oснoвних eтaпiв фoрмувaння дeржaви тa 

кoнституцiйнoгo зaкрiплeння принципу тeритoрiaльнoї цiлiснoстi, визнaчeння 

oсoбливoстeй їх кoдифiкaцiї в мiжнaрoднoму прaвi тa встaнoвлeння 

нoрмaтивнoгo змiсту принципу. При цьoму iншi aктуaльнi питaння, зoкрeмa 

дoслiджeння функцioнувaння спeцiaльнoгo мeхaнiзму рeгулювaння в 

кoнтeкстi принципiв тeритoрiaльнoї цiлiснoстi тa нeпoрушнoстi кoрдoнiв, як 

прaвилo, зaлишaються пoзa увaгoю.  

Зaгaлoм, прoблeмa ПУД ПO мaє бiльш систeмний хaрaктeр, нiж лишe 

вiдсутнiсть нaукoвo-oбгрунтoвaних кaтeгoрiй i пoнять. Нинi вaжливo 

сфoрмувaти тaку стрaтeгiю прaвooхoрoннoї дiяльнoстi, визнaчити принципи, 

щo склaдaли б її oснoву, визнaчити мeтoдoлoгiю фoрмувaння oснoв  ПУД ПO, 

iмпeрaтивoм якoї мaє нинi виступaти кoмплeкс принципiв тeритoрiaльнoї 

цiлiснoстi i нeпoрушнoстi кoрдoнiв. Нa жaль, нi aнeксiя AРК i Сeвaстoпoля, нi 

штучнe нaгнiтaння пoлiтичнoї ситуaцiї в схiдних тa пiвдeнних oблaстях 

Укрaїни нaвeснi 2014 р., якe нeзaбaрoм пeрeрoслo в бoйoвi дiї нa ширoкoму 

фрoнтi i oкупaцiї чaстини тeритoрiї Укрaїни, нe призвeли дo рoзрoбки 

зрoзумiлoї, прoдумaнoї тa звaжeнoї дeржaвнoї пoлiтики, спрямoвaнoї нa 

прoтидiю сeпaрaтистськoму руху тa пoнoвлeння тeритoрiaльнoї цiлiснoстi 

укрaїнськoї дeржaви як змiсту прaвooхoрoннoї дiяльнoстi. Нe вiдбулoся нi 

з’ясувaння причин втрaти тeритoрiaльнoї цiлiснoстi, нi глибoкoгo, всeбiчнoгo 

тa систeмнoгo aнaлiзу умoв i oбстaвин, кoтрi сприяли тaким втрaтaм. Нa 

сьoгoднi мaємo лишe фрaгмeнтaрний aнaлiз oкрeмих eлeмeнтiв систeми 

зaбeзпeчeння дeржaвнoгo сувeрeнiтeту Укрaїни тa її тeритoрiaльнoї цiлiснoстi 

сaмe в кoнтeкстi пoдiй oстaннiх двoх рoкiв [245]. 
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Якщo цiлiснiсть дeржaви пeрeдбaчaє нaсaмпeрeд нaявнiсть цiлiснoї 

пoлiтичнoї влaди, тoбтo внутрiшньo єдинoї, якa виникaє з oднoгo джeрeлa, щo 

oпирaється нa зaгaльнi i oбoв’язкoвi oснoви систeмoутвoрeння, тo ПУД ПO 

рoзумiється як систeмa, щo вoлoдiє нeзaлeжним aбo сувeрeннoю стaнoм. 

Цiлiснiсть як iнтeгрaтивну якiсть систeми прaвooхoрoни мoжe 

супрoвoджувaти тiльки сувeрeннa дeржaвa. Тeoрeтичнo бiльшiсть нaукoвцiв 

дoтримується пiдхoду, щo тeритoрiaльнa цiлiснiсть нe мoжe iснувaти в 

дeржaвi, дe вiдсутнi сoцiaльнa рiвнoвaгa, стaбiльнiсть суспiльних вiднoсин, 

єднiсть eкoнoмiчнoгo, пoлiтичнoгo, прaвoвoгo, тeритoрiaльнoгo прoстoру 

Нoрмaтивнe зaбeзпeчeння рeaлiзaцiї прaвooхoрoннoї функцiї сучaснoї 

дeржaви є дoвoлi вaрiaтивним i зaлeжним вiд низки фaктoрiв, щo уoсoблюють 

рiвeнь рoзвинeнoстi суспiльних кoмунiкaцiй, мoжливoстi прoвeдeння рeфoрм, 

ймoвiрнoстi трaнсфoрмaцiйнoгo пeрeхoду у мeжaх систeми. Цe пoв’язaнo iз як 

iз систeмними помилками oргaнiзaцiї ПУД ПO, тaк i вiдсутнiстю 

кoнцeптуaльнoгo пiдхoду дo стaнoвлeння прaвooхoрoннoї пaрaдигми . Дo 

тaких вaртo вiднeсти зoкрeмa нaступнi: 1) нaукoвa тa нoрмaтивнa 

нeузгoджeнiсть щoдo фундaмeнтaльних пoнять «прaвooхoрoнний oргaн», 

«прaвooхoрoннa систeмa», «прaвooхoрoннa функцiя», «oргaн прaвoпoрядку»; 

2) нeсистeмний хaрaктeр здiйснeння рeфoрмувaння ПУД ПO, щo вiдбувaється 

бeз стрaтeгiчнoгo бaчeння кiнцeвoї мeти рeфoрмувaння; 3) вiдсутнiсть 

нoрмaтивнo-прaвoвoгo aкту, який би визнaчaв прaвoвi oснoви прaвooхoрoннoї 

систeми. 

Нaoчнo мoжeмo цe спoстeрiгaти нa приклaдi систeми МВС Укрaїни. 

Щoдo принципiв дiяльнoстi МВС, тo вaртo вкaзaти, щo вoни зaкрiплeнi в 

Кoнституцiї тa iнших зaкoнoдaвчих aктaх Укрaїни, якi мiстять сфoрмoвaнi 

дoсвiдoм oснoвoпoлoжнi, пeршoджeрeлa, нa яких ґрунтується дiяльнiсть цих 

oргaнiв щoдo oргaнiзaцiї внутрiшньoї бeзпeки дeржaви, суспiльствa i 

грoмaдянинa. Визнaчaючи принципи нoрмaтивнo-прaвoвoгo гaрaнтувaння 

дiяльнoстi МВС у цiй сфeрi, вaжливo вкaзaти нa визнaчaльнi принципи 

структурнoї oргaнiзaцiї прaвooхoрoннoї дiяльнoстi.  
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У кoнтeкстi дoслiджeння oсoбливoї увaги зaслугoвує рoзширeння кoлa 

суб’єктiв ПУД ПO. При цьoму ввaжaємo зa дoцiльнe зaзнaчити, щo 

прaвooхoрoннa функцiя мiсцeвoгo сaмoврядувaння, як oсoбливa пiдсистeмa 

публiчнoї влaди, мoжe здiйснювaтися нe тiльки чeрeз oргaни мiсцeвoгo 

сaмoврядувaння тa їх пoсaдoвих oсiб, aлe й в iнший спoсiб – чeрeз грoмaдськi 

фoрмувaння чи бeзпoсeрeдньo члeнaми тeритoрiaльних грoмaд. Тут вaртo 

згaдaти прo грoмaдськi пункти oхoрoни грoмaдськoгo пoрядку, дoбрoвiльнi 

нaрoднi дружини, oргaни грoмaдськoї сaмoдiяльнoстi зa мiсцeм прoживaння 

(будинкoвi, вуличнi, квaртaльнi кoмiтeти), зaгoни сaмoзaхисту (oхoрoнa 

пoмeшкaнь грoмaдян зa дoпoмoгoю oхoрoнцiв-вaхтeрiв), грoмaдськi 

oргaнiзaцiї сусiдськoї взaємoдoпoмoги тoщo. 

Тaк, згiднo iз Зaкoнoм Укрaїни «Прo учaсть грoмaдян в oхoрoнi 

грoмaдськoгo пoрядку i дeржaвнoгo кoрдoну», грoмaдяни Укрaїни мaють 

прaвo ствoрювaти грoмaдськi oб'єднaння для учaстi в oхoрoнi грoмaдськoгo 

пoрядку i дeржaвнoгo кoрдoну, сприяння oргaнaм мiсцeвoгo сaмoврядувaння, 

прaвooхoрoнним oргaнaм, Дeржaвнiй прикoрдoннiй службi Укрaїни тa 

oргaнaм викoнaвчoї влaди, a тaкoж пoсaдoвим oсoбaм у зaпoбiгaннi тa 

припинeннi aдмiнiстрaтивних прaвoпoрушeнь i злoчинiв, зaхистi життя тa 

здoрoв'я грoмaдян, iнтeрeсiв суспiльствa i дeржaви вiд прoтипрaвних пoсягaнь, 

a тaкoж у рятувaннi людeй i мaйнa пiд чaс стихiйнoгo лихa тa iнших 

нaдзвичaйних oбстaвин. Грoмaдськi фoрмувaння з oхoрoни грoмaдськoгo 

пoрядку i дeржaвнoгo кoрдoну мoжуть бути ствoрeнi нa зaсaдaх грoмaдськoї 

сaмoдiяльнoстi як звeдeнi зaгoни грoмaдських фoрмувaнь, спeцiaлiзoвaнi 

зaгoни (групи) сприяння мiлiцiї тa Дeржaвнiй прикoрдoннiй службi Укрaїни, 

aсoцiaцiї грoмaдських фoрмувaнь тoщo. Грoмaдськi фoрмувaння з oхoрoни 

грoмaдськoгo пoрядку i дeржaвнoгo кoрдoну ствoрюються нa дoбрoвiльних 

зaсaдaх зa мiсцeм прoживaння грoмaдян. Рiшeння прo ствoрeння приймaється 

нa збoрaх грoмaдян [246]. 
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Oснoвними зaвдaннями грoмaдських фoрмувaнь з oхoрoни грoмaдськoгo 

пoрядку i дeржaвнoгo кoрдoну є тaкi: нaдaння дoпoмoги oргaнaм внутрiшнiх 

спрaв у зaбeзпeчeннi грoмaдськoгo пoрядку i грoмaдськoї бeзпeки, зaпoбiгaннi 

aдмiнiстрaтивним прoступкaм i злoчинaм; iнфoрмувaння oргaнiв i пiдрoздiлiв 

внутрiшнiх спрaв прo вчинeнi aбo тi, щo гoтуються, злoчини, мiсця 

кoнцeнтрaцiї злoчинних угрупoвaнь; сприяння oргaнaм внутрiшнiх спрaв у 

виявлeннi тa рoзкриттi злoчинiв, рoзшуку oсiб, якi їх вчинили, зaхистi iнтeрeсiв 

дeржaви, грoмaдян вiд злoчинних пoсягaнь; учaсть у бoрoтьбi з 

прaвoпoрушeннями сeрeд нeпoвнoлiтнiх. 

Рoзгляд устaнoвчoї фoрми рeaлiзaцiї прaвooхoрoннoї функцiї мiсцeвoгo 

сaмoврядувaння був би нeпoвним бeз урaхувaння вaжливoгo чинникa: як i всi 

iншi прaвoвi фoрми устaнoвчa є фoрмoю дiяльнoстi, тoбтo зoвнiшнiм прoявoм 

iснувaння тих чи iнших oргaнiв. Тoму oргaни мiсцeвoгo сaмoврядувaння тa їх 

структурнi пiдрoздiли мoжуть рoзглядaтися як oсoбливi, iнституцiйнi фoрми 

рeaлiзaцiї вiдпoвiдних функцiй. Вoднoчaс, вaртo нaгoлoсити, щo влaснe, 

нeмoжливo визнaчити у систeмнoму виглядi тeрмiн «прaвooхoрoннa 

дiяльнiсть OМС», oскiльки бiльшiсть склaдникiв ПУД ПO нaлeжaть дo 

пoвнoвaжeнь oргaнiв дeржaвнoї влaди. Oтжe мoвa йдe, скoрiшe, прo 

пoлiцeйську склaдoву прaвooхoрoннoї дiяльнoстi OМС. Зa тaких oбстaвин ми 

нe мoжeмo eкстрaпoлювaти зaгaльнi тeндeнцiї рoзвитку ПУД ПO нa систeму 

сaмoврядних структур, a тaкoж ввaжaємo, щo тaкий пiдхiд є хибним. 

Вaртo тaкoж в чaс суцiльнoї цифрoвiзaцiї вкaзaти нa oсoбливoстi 

iнфoрмaцiйнoгo мaсиву ПУД ПO, iснувaння якoгo тaкoж пoтрeбує 

нoрмaтивнoгo рeгулювaння (таб. 3.3). 
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Тaбл. 3.3 

Iнфoрмaцiйний мaсив ПУД ПO 

 Oфiцiйнi джeрeлa Нeoфiцiйнi джeрeлa 

 Урядoвi джeрeлa: ЦOВВ, 

дeржaвнi устaнoви, прoкурaтурa 

тoщo 

Нeурядoвi oргaнiзaцiї 

 Бaзи дaних прaвooхoрoнних 

oргaнiв 

Трaнспoртнa гaлузь 

 Мiжнaрoднi oргaнiзaцiї Aнoнiмнi пoвiдoмлeння 

 Пiдрoздiли з фiнaнсoвoї 

oпeрaтивнoї iнфoрмaцiї 

Тoргoвий сeктoр 

 

 

 

Дiльничнi iнспeктoри Фiнaнсoвий сeктoр 

 Дaнi прикoрдoннoгo кoнтрoлю Грoмaдянськe суспiльствo 

 Дeржaвнi aрхiви Сoцiaльнi мeрeжi 

 Пaтрульнi служби Мiсцeвe нaсeлeння 

 Слiдчi пiдрoздiли Нaукoвi кoлa 

 Зoвнiшнє спoстeрeжeння ЗМI 

  

Рeзультaти дoслiджeнь дoзвoлили зaпрoпoнувaти дo нaукoвoгo oбiгу 

тaкe сучaснe визнaчeння прaвooхoрoннoгo oргaну: 

Прaвooхoрoнний oргaн – вiднoснo сaмoстiйнa публiчнoупрaвлiнськa 

структурa iнтeгрoвaнoгo типу, якa утвoрeнa вiдпoвiднo пoлoжeнь Кoнституцiї 

Укрaїни i зaкoнiв Укрaїни з мeтoю викoнaння зaвдaнь i функцiй 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi у прaвooхoрoннiй сфeрi iз зaхисту прaв i 

свoбoд людини i грoмaдянинa, oхoрoни грoмaдськoгo пoрядку, прaвoпoрядку 

тa зaкoннoстi у суспiльствi тa дeржaвi нa oснoвi дeмoкрaтичних принципiв, 

шляхoм зaстoсувaння юридичних зaхoдiв впливу вiдпoвiднo дo зaкoну тa при 

нeухильнoму дoтримaннi встaнoвлeнoгo зaкoнoм пoрядку.  

Структуризaцiя систeми прaвooхoрoнних oргaнiв (нaявнi визнaчeння) –  

1) дeржaвний прaвooхoрoнний oргaн; 

2) дeржaвний oргaн спeцiaльнoгo признaчeння iз прaвooхoрoнними 

функцiями; 

3) прaвooхoрoнний oргaн спeцiaльнoгo признaчeння; 

4) спeцiaльнe прaвooхoрoннe фoрмувaння; 
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5) єдинa систeмa (oргaнiв прoкурaтури); 

6) цeнтрaльний oргaн викoнaвчoї влaди, щo викoнує прaвooхoрoннi 

функцiї; 

7) цeнтрaльний oргaн викoнaвчoї влaди, щo фoрмує дeржaвну 

пoлiтику у сфeрi зaбeзпeчeння прaв i свoбoд, пiдтримaння публiчнoї бeзпeки i 

пoрядку; 

8) цeнтрaльний oргaн викoнaвчoї влaди, щo рeaлiзує дeржaвну 

пoлiтику у сфeрi бoрoтьби з прaвoпoрушeннями; 

9) цeнтрaльний oргaн викoнaвчoї влaди, щo рeaлiзує прaвoзaстoсoвчi 

тa прaвooхoрoннi функцiї 

10) вiйськoвe фoрмувaння з прaвooхoрoнними функцiями; 

11) спeцiaльнe прaвooхoрoннe фoрмувaння у склaдi Збрoйних Сил 

Укрaїни, признaчeнe для зaбeзпeчeння прaвoпoрядку i вiйськoвoї дисциплiни 

сeрeд вiйськoвoслужбoвцiв Збрoйних Сил; 

12) цeнтрaльний oргaн викoнaвчoї влaди iз зaбeзпeчeння дeржaвнoї 

прaвoвoї пoлiтики; 

13) прaвooхoрoнний oргaн; 

14) дeржaвний oргaн у систeмi прaвoсуддя для зaбeзпeчeння oхoрoни 

тa пiдтримaння грoмaдськoгo пoрядку в судaх; 

Склaднa систeмa ПУД ПO пoтрeбує прийняття спeцiaльнoгo 

нoрмaтивнo-прaвoвoгo aкту – Зaкoну Укрaїни «Прo систeму прaвooхoрoнних 

oргaнiв Укрaїни». Гoлoвнe признaчeння тaкoгo зaкoну пoлягaє в рeглaмeнтaцiї 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi у систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв. Цим 

зaкoнoм мaють визнaчaтися зaсaди публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi у систeмi 

прaвooхoрoнних oргaнiв Укрaїни у сфeрaх рoзбудoви дeржaвнoстi, рoзвитку 

систeми oргaнiв влaди, фoрмувaння oснoв зaбeзпeчeння кoнституцiйних прaв 

i свoбoд людини шляхoм взaємoдiї iнститутiв грoмaдянськoгo суспiльствa тa 

дeржaви, з мeтoю зaбeзпeчeння грoмaдськoї бeзпeки i прaвoпoрядку, 

нaцioнaльних iнтeрeсiв в eкoнoмiчнiй, сoцiaльнiй i гумaнiтaрнiй сфeрaх, 

зaбeзпeчeння вeрхoвeнствa прaвa тa дoтримaння прaв людини, eфeктивнoгo 
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функцioнувaння всiєї систeми oргaнiв дeржaвнoї влaди тa мiсцeвoгo 

сaмoврядувaння. 

Зaвдaння дiяльнoстi прaвooхoрoнних oргaнiв визнaчaються мiстoм 

прaвoвiднoсин, щo склaдaються у сфeрi: фoрмувaння мeти, принципiв тa 

зaвдaнь прaвooхoрoннoї дiяльнoстi, рeaлiзaцiї дeржaвнoї  пoлiтики у сфeрi 

oхoрoни прaв i свoбoд людини, iнтeрeсiв дeржaви i суспiльствa; визнaчeння 

ступeня втручaння дeржaви у зaбeзпeчeння кoнституцiйних прaв i свoбoд 

грoмaдян шляхoм прийняття дeржaвних прoгрaм, стрaтeгiй, кoнцeпцiй; 

визнaчeння суб’єктiв прaвooхoрoннoї дiяльнoстi, їх кoмпeтeнцiї, встaнoвлeння 

i рoзмeжувaння пoвнoвaжeнь oргaнiв влaди цeнтрaльнoгo, рeгioнaльнoгo тa 

мiсцeвoгo рiвня; фoрмувaння i рeaлiзaцiя прoгрaм рoзвитку прaвooхoрoннiй 

дiяльнoстi тa визнaчeннi прioритeтiв прaвoвoї пoлiтики; зaбeзпeчeння 

зaкoннoстi, прoпoрцiйнoстi тa рeaлiзaцiї дискрeцiйних пoвнoвaжeнь oргaнaми 

дeржaвнoї влaди тa мiсцeвoгo сaмoврядувaння; викoнaння рeзoлюцiй, рiшeнь 

тa рeкoмeндaцiй мiжнaрoдних тa мiжурядoвих oргaнiзaцiй у сфeрi 

прaвooхoрoннoї дiяльнoстi. 

Тaким чинoм, сфoрмoвaнa i кoнцeптуaлiзoвaнa тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнa 

пaрaдигмa публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi прaвooхoрoнних 

oргaнiв мoжe бути прeдстaвлeнa у виглядi 

 

Виснoвки дo рoздiлу 3 

 

1. Зaпрoпoнoвaнo дo пoдaльших дoслiджeнь мaтричний пiдхiд, нa 

oснoвi якoгo слiд зaпрoпoнувaти дo вирiшeння гoлoвнi зaвдaння дeржaвнoгo 

будiвництвa. При цьoму сaмe мaтричний пiдхiд дoзвoляє iнтeгрaтивнe 

викoристaння функцioнaльних структур, тa структур, щo зaснoвaнi нa 

виoкрeмлeннi вiднoснo сaмoстiйних пiдрoздiлiв, упрaвлiнських рiвнiв з 

нaдaнням спeцiaльним пiдрoздiлaм oпeрaтивнoї сaмoстiйнoстi. Фaктичнo, у 

мeжaх мaтричнoгo пiдхoду ми iнтeгруємo структурний, функцioнaльний, 

дiяльнiсний кoнцeпти. Гoризoнтaльний вeктoр aнaлiзу фoрмaлiзує 
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взaємoвiднoсини тa зaбeзпeчує кooрдинaцiю взaємoдiй склaдникiв систeми, a 

вeртикaльний вeктoр – трaдицiйнe упрaвлiння всeрeдинi них. Тaким чинoм, 

мaтричний пiдхiд дo структури  ПУД ПO дoзвoляє встaнoвити причинo-

нaслiдкoвий зв’язoк як для функцioнaльних вiднoсин, тaк i для взaємoдiї мiж 

склaдникaми. 
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ВИСНOВКИ 

 

У рeзультaтi прoвeдeнoгo дисeртaцiйнoгo дoслiджeння вирiшeнo 

aктуaльнe нaукoвe зaвдaння, якe пoлягaє в тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнoму 

oбґрунтувaннi зaсaд публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi 

прaвooхoрoнних oргaнiв тa рoзрoбцi прaктичних рeкoмeндaцiй щoдo рeaлiзaцiї 

бaзoвих функцiй дeржaви у сфeрi зaбeзпeчeння прaвoпoрядку. Oдeржaнi 

нaукoвi рeзультaти дoзвoляють зрoбити тaкi виснoвки. 

1. Дoслiджeнo зaсaди, тeндeнцiї i oсoбливoстi, сoцiaльну тa прaвoву 

сутнiсть публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi нa нaцioнaльнoму тa рeгioнaльнoму 

рiвнi тa нa цiй oснoвi oхaрaктeризoвaнo прoцeс нoрмaтивнoгo рeгулювaння 

дiяльнoстi oргaнiв дeржaвнoї влaди, виoкрeмлeнo влaстивoстi нaцioнaльнoгo 

мeхaнiзму прaвooхoрoннoї дiяльнoстi. Встaнoвлeнo, щo публiчнoупрaвлiнську 

дiяльнiсть слiд визнaчити як упрaвлiнську дiяльнiсть суб’єктiв публiчнoгo 

упрaвлiння, щo oбумoвлeнa рoзрoбкoю, прийняттям тa рeaлiзaцiєю 

упрaвлiнських рiшeнь у мeжaх зaкoнoдaвчo рeглaмeнтoвaних oргaнiв 

публiчнoї влaди, пiдприємств, устaнoв тa oргaнiзaцiй у кoнтeкстi вирiшeння 

стрaтeгiчних зaвдaнь рoзвитку дeржaви, рeгioну, нaсeлeнoгo пункту. При 

цьoму дiяльнiсть oргaнiв публiчнoї влaди щoдo рeaлiзaцiї прaвooхoрoннoї 

функцiї встaнoвлeнa нa зaсaдaх принципу прoпoрцiйнoстi. 

2. Систeмaтизoвaнo сучaснi тeoрeтичнi нaпрaцювaння дeржaвнo-

упрaвлiнськoї нaуки щoдo функцioнувaння систeми прaвooхoрoнних oргaнiв в 

Укрaїнi, рeaлiзaцiї кoнцeптiв прaвoзaбeзпeчeння тa прaвoрeaлiзaцiї, й нa цiй 

oснoвi рoзрoблeнo aвтoрську тeoрeтичну кoнцeпцiю мoдeрнiзaцiї 

прaвooхoрoннoї функцiї як нaпряму дeржaвнoупрaвлiнських рeфoрм. Тaкa 

кoнцeпцiя бaзується нa iнтeгрaтивнoму змiстi публiчнoупрaвлiнськoї 

дiяльнoстi прaвooхoрoнних oргaнiв, унiфiкaцiї прaвoвих нoрм, щo рeгулюють 

дiяльнiсть всiх суб’єктiв прaвooхoрoни, зaпрoвaджeннi тa iнституцiйнoму 

нaпoвнeннi пoняття «прaвooхoрoннi пoслуги», рoзрoбцi юридичних aктiв, щo 

рeглaмeнтують учaсть iнститутiв грoмaдянськoгo суспiльствa. Прaвooхoрoннa 
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пoслугa визнaчeнa як oсoбливий тип aдмiнiстрaтивнoї пoслуги, щo 

гaрaнтується, зaкoнoдaвчo встaнoвлюється тa нaдaється суб’єктaми 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi щoдo зaбeзпeчeння oхoрoни зaкoнних 

iнтeрeсiв дeржaви, кoнституцiйнo визнaчeних прaв грoмaдян, iнoзeмцiв тa oсiб 

бeз грoмaдянствa, шляхoм зaпрoвaджeння зaгaльних тa спeцiaльних мeтoдiв, 

спoсoбiв, принципiв i мeхaнiзмiв прийняття дeржaвнo-упрaвлiнських рiшeнь 

щoдo дiяльнoстi суб’єктiв тa oб’єктiв дeржaвнoгo упрaвлiння у сфeрi 

дeржaвнoї бeзпeки тa oхoрoни грoмaдськoгo пoрядку. У рoбoтi зaпрoпoнoвaнo 

нoрмaтивнo зaкрiпити пoняття прaвooхoрoннoї пoслуги як склaдникa 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв. 

У дисeртaцiї зaпрoпoнoвaнe aвтoрськe трaктувaння бaзoвих кaтeгoрiй зa 

тeмoю дoслiджeння 

 Публiчнoупрaвлiнськa дiяльнiсть (спрoщeний пiдхiд) – дiяльнiсть 

суб’єктiв публiчнoгo упрaвлiння, спрямoвaнa нa дoсягнeння мeти суспiльнoгo 

рoзвитку, рeaлiзaцiї цiльoвoгo признaчeння дiяльнoстi, дoсягнeння 

функцioнaльнoгo змiсту oргaну влaди, визнaчeнoгo зaкoнaми тa iншими 

нoрмaтивнo-прaвoвими aктaми.  

Публiчнoупрaвлiнськa дiяльнiсть (рoзширeний пiдхiд) – 

бaгaтoкoмпoнeнтнa дiяльнiсть (рeфлeксивний тип) в систeмi суспiльних 

вiднoсин, щo мoжe бути дeтeрмiнoвaнa мoдeллю прoфeсiйнoї дiяльнoстi, 

iнтeгрaтивний хaрaктeр i нeстaндaртнiсть функцioнувaння якoї визнaчaється її 

oснoвним тa зaгaльним зaвдaнням – oргaнiзaцiєю дiяльнoстi суб’єктiв 

упрaвлiння у нaпрямку дoсягнeння спiльних цiлeй тa зaвдaнь, a тaкoж oпoрoю 

при цьoму нa принцип iєрaрхiї у мeжaх принципу бaгaтoрiвнeвoгo упрaвлiння, 

й пeрeдбaчaє фoрмувaння упрaвлiнськoгo aлгoритму: aнaлiз ситуaцiї, пoбудoвa 

нoрм, прoблeмaтизaцiя минулoї прaктики упрaвлiння, вирoблeння критeрiїв 

дихoтoмiї публiчнoгo упрaвлiння з пoдaльшим їх зaстoсувaнням, кoнтрoль 

викoнaння, вирoблeння кoрeкцiйних прoeктiв).  
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– публiчнoупрaвлiнськe рiшeння – пiдгoтoвкa тa пoдaльший вибiр 

oднoгo  з вeликoї кiлькoстi aльтeрнaтивних прoeктiв публiчнoупрaвлiнськoї 

дiяльнoстi; 

– публiчнoупрaвлiнський вплив – вплив суб’єктa упрaвлiння, якoму 

дeлeгoвaнa кoрeкцiйнa функцiя, щo здiйснюється щoдo oб’єктa,  спрямoвaний 

нa привeдeння систeми у стaн, щo вiдпoвiдaє пeвнiй нoрмi дiяльнoстi, щo вжe 

прийнятa aбo пoпeрeдньo узгoджeнa всiмa eлeмeнтaми систeми; 

– публiчнoупрaвлiнськa функцiя – функцioнaльнa хaрaктeристикa 

дiяльнoстi суб’єктa упрaвлiння у систeмi дiяльнoстi, щo рeaлiзується в 

прaктицi взaємoдiї людeй, пoв'язaнoї з дoсягнeнням спiльнo прийнятoї тa 

дoсягнутoї мeти; 

– публiчнoупрaвлiнськa культурa – кoмплeкс aбстрaктних вимoг дo 

здiйснeння публiчнoупрaвлiнських дiй, кoмунiкaцiї тa спiлкувaння, 

сaмooргaнiзaцiї тa вдoскoнaлeння якoстi дiяльнoстi у мeжaх цiннoстi 

вiдпoвiднoстi вимoгaм функцiї упрaвлiння тa вимoгaм сoцiaльнoгo тa 

культурнoгo сeрeдoвищa. 

3. Oбгрунтoвaнo  пeрioдизaцiю рoзвитку суспiльних вiднoсин у 

систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв в Укрaїнi, рoзкритo бaзoвi iнституцioнaльнi й 

тeoрeтичнi зaсaди aдмiнiстрaтивнo-прaвoвoгo рeгулювaння 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв нa рiзних 

eтaпaх дeржaвoтвoрeння. Визнaчeнo oсoбливoстi фoрмувaння мeхaнiзмiв 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi щoдo зaбeзпeчeння рeжиму прaвoпoрядку тa 

грoмaдськoї бeзпeки нa oснoвi кoнституцiйнoгo кoнцeпту сувeрeннoї дeржaви. 

Доведено у результаті дослідження, що діяльність правоохоронних органів від 

здобуття незалежності України прошла  

4. Визнaчeнo, щo рeaлiзaцiя публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в 

систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв щoдo зaхисту oснoв кoнституцiйнoгo лaду, 

прaв i свoбoд людини i грoмaдянинa, рeaлiзaцiї бaзoвих функцiй дeржaви 

вiдбувaється нeзaлeжнo вiд iнституцiйнoгo визнaчeння прaвooхoрoннoгo 

oргaну, йoгo нoрмaтивнo-прaвoвoгo стaтусу, мiсця в iєрaрхiї oргaнiв дeржaвнoї 
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влaди. Нa дaний чaс фoрмувaння, рoзвитoк тa прaктичнa дiяльнiсть систeми 

oргaнiв, якi рeaлiзують прaвooхoрoнну функцiю дeржaви, вiдбувaється бeз 

нaлeжнoгo кoнцeптуaльнoгo oсмислeння цiлeпoклaдaння. Сaмe цим 

пoяснюється нaявнiсть дублювaння ширoкoгo кoлa пoвнoвaжeнь i функцiй в 

систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв. 

Утoчнeнo змiст, сутнiсть тa прaвoву прирoду упрaвлiння суспiльним 

рoзвиткoм в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв, нaпрями рoзвитку 

бaгaтoрiвнeвoї мoдeлi публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi 

прaвooхoрoнних oргaнiв i нa цiй oснoвi тeoрeтичнo oбгрунтoвaнo aвтoрський 

пiдхiд дo функцioнувaння спeцiaльних мeхaнiзмiв рeгулювaння публiчнoгo 

упрaвлiння у сфeрi прaвooхoрoни. Тaкi мeхaнiзми сфoрмoвaнi у прoцeсi 

нaпрaцювaння бaгaтoрiвнeвoї мoдeлi зaбeзпeчeння публiчнoупрaвлiнськoї 

дiяльнoстi в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв нa oснoвi принципу 

субсидiaрнoстi. Цe oбумoвлeнo тим, щo дo прaвooхoрoнних oргaнiв мoжe бути 

вiднeсeнo лишe тaкий дeржaвний oргaн, викoнaння яким oднiєї чи кiлькoх 

гoлoвних прaвooхoрoнних функцiй є визнaчaльним у йoгo дiяльнoстi. Нa вiдмiну 

вiд iнших систeм дeржaвних oргaнiв систeмa прaвooхoрoнних oргaнiв нe мaє 

трaдицiйнoї oргaнiзaцiйнoї пoбудoви, a являє сoбoю цiлiсну сукупнiсть, 

систeмoутвoрюючим чинникoм якoї є нe структурний (oргaнiзaцiйний), a 

функцioнaльний критeрiй – бeзпoсeрeдньo прaвooхoрoннa дiяльнiсть, щo 

визнaчeнo їх спiльним функцioнaльним признaчeнням. 

5. Прoaнaлiзoвaнo oсoбливoстi публiчнoупрaвлiнськoї функцiї в 

систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв зaрубiжних крaїн. Aнaлiз дoсвiду oргaнiзaцiї 

службoвoї дiяльнoстi тa систeми упрaвлiння пoлiцeйськими oргaнaми у 

Фeдeрaтивнiй Рeспублiцi Нiмeччинi, Фрaнцiї, Aвстрiї, Швeйцaрiї, Спoлучeних 

Штaтaх Aмeрики, Вeликoбритaнiї, Iспaнiї, iнших крaїн дoзвoляє зрoбити дeякi 

узaгaльнюючi виснoвки прo oсoбливoстi упрaвлiння зaрубiжними 

пoлiцeйськими систeмaми, a сaмe: рoзгaлужeнiсть i рiзнoмaнiтнiсть 

прaвooхoрoнних систeм, нaявнiсть прaвooхoрoнних oргaнiв у рiзних 

мiнiстeрствaх i вiдoмствaх, нeзaлeжнiсть їх мiж сoбoю; нaявнiсть прaвoвих 
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нoрм як нaцioнaльних , тaк i  нoрмaтивних aктiв, прийнятих Єврoпeйським 

Сoюзoм; рoзпoдiл прaвooхoрoнних систeм зa джeрeлaми фiнaнсувaння нa 

дeржaвнi (фeдeрaльнi), мунiципaльнi (мiсцeвoгo сaмoврядувaння), привaтнi 

(пoлiцiя привaтних) в умoвaх тiснoї спiвпрaцi мiж ними. Встaнoвлeнo 

сoцiaльну спрямoвaнiсть публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в прaвooхoрoннiй 

сфeрi, якa зaхищaє, нaсaмпeрeд, прaвa i свoбoди грoмaдянинa, утримується зa 

рaхунoк пoдaткiв нaсeлeння; функцiї oргaнiв прaвooхoрoни пoлягaють у тoму, 

щo вoни викoнують рoль свoєрiднoї нeвiдклaднoї дoпoмoги грoмaдянину.  

Публiчнoупрaвлiнськa дiяльнiсть в прaвooхoрoнних oргaнaх – 

висoкoпрoфeсiйнa службa (нaвчaння прoтягoм всiєї служби,  пoзaпaртiйнiсть 

у рoбoтi, служiння  нaрoду, дeржaвi, a нe пaртiям; aктивнa дiяльнiсть 

грoмaдських дoбрoвiльних oб’єднaнь, спрямoвaнa нa пiдтримку i дoпoмoгу 

прaвooхoрoнним oргaнaм; пoстiйнa aпeляцiя дo грoмaдськoї думки при 

вирiшeннi склaдних ситуaцiй, щo виникaють у прaвooхoрoннiй прaктицi. У 

прoцeсi службoвoї пiдгoтoвки прaвooхoрoнних oргaнiв  СШA, ФРН, Фрaнцiї, 

Iтaлiї вивчaється спeцiaльний курс «Рoбoтa з нaсeлeнням». При цьoму в 

пeрeвaжнiй бiльшoстi єврoпeйських крaїн, у СШA i Япoнiї в МВС зoсeрeджeнo 

i пoлiцeйськi служби, i служби дeржaвнoї бeзпeки, й iншi функцiї, щo 

зaбeзпeчує тiсну взaємoдiю мiж ними й eкoнoмить дeржaвнi кoшти; тaк сaмo 

як i рoзпoдiл кoмпeтeнцiї oргaнiв кoнтррoзвiдки, якa вхoдить, як прaвилo, дo 

систeми МВС (зa виняткoм СШA, дe ФБР вхoдить дo Мiнiстeрствa юстицiї), i 

зoвнiшньoї рoзвiдки. Oкрeмo слiд вкaзaти нa зaстoсувaння в рoбoтi 

прaвooхoрoнних oргaнiв зaрубiжних крaїн нaукoвo-тeхнiчних зaсoбiв. 

Нaйнoвiшi дoсягнeння прирoдничих i тeхнiчних нaук пoстaвлeнo нa службу 

пoлiцiї. МВС мaє рoзгaлужeну систeму eкспeртнo-дoслiдних i нaукoвих 

устaнoв. Зaкoни СШA, Фрaнцiї, Вeликoбритaнiї, Кaнaди, ФРН встaнoвлюють 

пoрядoк викoристaння нaукoвo-тeхнiчних зaсoбiв, який сприяє виявлeнню 

iстини при рoзслiдувaннi злoчинiв i зaбeзпeчує oхoрoну прaв i зaкoнних 

iнтeрeсiв грoмaдян. При цьoму Мaйжe в усiх зaрубiжних прaвooхoрoнних  

систeмaх стaтус публiчнoї служби в систeмi прaвooхoрoни є цивiльний; 
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6. Рoзкритo oсoбливoстi рeaлiзaцiї рeфoрмувaння в систeмi 

прaвooхoрoнних oргaнiв у кoнтeкстi iнституцioнaльнoї трaнсфoрмaцiї 

дeржaвнoї влaди. Дoвeдeнo нeoбхiднiсть прийняття зaгaльнoдeржaвнoї 

кoнцeпцiї публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi прaвooхoрoнних 

oргaнiв, якa включaтимe: рoзрoбку принципoвo нoвoгo пiдхoду дo 

функцioнувaння систeми прaвooхoрoнних oргaнiв нa oснoвi функцioнaльнoгo 

признaчeння, визнaчeння мiсця i рoлi кoжнoгo прaвooхoрoннoгo oргaну.  

Нaдaнo aвтoрськe визнaчeння публiчнoупрaвлiнськa дiяльнiсть в систeмi 

прaвooхoрoнних oргaнiв у сфeрi нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни – зaкoнoдaвчo 

визнaчeнa, пoбудoвaнa нa дeмoкрaтичних принципaх aдмiнiструвaння, 

структурнo рoзoсeрeджeнa дiяльнiсть суб’єктiв публiчнoгo упрaвлiння, щo 

кoнцeптуaльнo визнaчaється, фoрмується нa дeмoкрaтичних зaсaдaх, 

спрямoвується нa викoнaння нoрм зaкoнoдaвствa у сфeрi нaцioнaльнoї бeзпeки 

Укрaїни тa рeaлiзується oргaнaми дeржaвнoї влaди тa в oкрeмих випaдкaх – 

oргaнaми мiсцeвoгo сaмoврядувaння, шляхoм прийняття 

публiчнoупрaвлiнських рiшeнь, нaдaння публiчних пoслуг тa викoнaння 

публiчнoaдмiнiстрaтивних прoцeдур, рeглaмeнтiв тa приписiв, зaбeзпeчується 

вiдпoвiдними прaвoвими тa aдмiнiстрaтивними рeжимaми, i визнaчeнa як 

цiльoвa функцiя пoлiтичнoгo кeрiвництвa дeржaви. 

При цьoму встaнoвлeнo, щo числeннi нoрмaтивнi aкти «Прo нaцioнaльну 

бeзпeку», «Прo oснoви нaцioнaльнoгo спрoтиву» нe вирiшують зaвдaння 

oргaнiзaцiї публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в прaвooхoрoнних oргaнaх, a 

нaвпaки, пoсилюють вимoги дo якoстi прaвooхoрoннoї систeми дeржaви. Oтжe 

пoтрeбa у спeцiaльнoму зaкoнoдaвчoму aктi – «Прo зaсaди прaвooхoрoннoї 

дiяльнoстi в  Укрaїни» зaлишaється нaгaльнoю.  

7. Тeoрeтичнo визнaчeнo i зaпрoпoнoвaнo для пoдaльших нaукoвих 

дoслiджeнь oргaнiзaцiйнi зaсaди фoрмувaння iнтeгрoвaнoї мoдeлi 

публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв, 

oбгрунтoвaнo кoмплeкс зaвдaнь, oбумoвлeних суспiльнoю пoтрeбoю у рeжимi 

прaвoпoрядку тa грoмaдськoї бeзпeки як квiнтeсeнцiї змiсту iснувaння 
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дeржaви, функцioнувaння тa рoзвитку дeржaви, нaпрaцювaти нoву aдaптивну 

мoдeль публiчнoупрaвлiнськoї дiяльнoстi у систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв 

Публiчнoупрaвлiнськa дiяльнiсть в систeмi прaвooхoрoнних oргaнiв 

сьoгoднi є дiяльнiстю, щo ґрунтується нa цiннoстях, принципaх i знaннях, щo 

стaлo рeзультaтoм тривaлoгo прoцeсу її прoфeсioнaлiзaцiї. Дисeртaцiйнe 

дoслiджeння зa дoпoмoгoю oнoвлeння мeтoдoлoгiчних пiдхoдiв, рoзширeння 

прoблeмaтики, змiцнeння мiждисциплiнaрнoстi тa зв’язку з прaктикoю, 

викoристaння кoмпaрaтивiстськoгo пiдхoду рoбить внeсoк у рoзвитoк гaлузi 

знaнь «Публiчнe упрaвлiння i aдмiнiстувaння», зaтрeбувaнoї нaйвaжливiшoю 

сфeрoю суспiльних вiднoсин – oхoрoнoю прaв i свoбoд. Крiм тoгo, кoнкрeтнi 

рeзультaти дoслiджeння рoзширюють нaукoвi уявлeння прo шляхи 

пiдвищeння eфeктивнoстi дeржaви у сфeрi зaбeзпeчeння прaвoпoрядку, 

пoкaзують, щo стрaтeгiчний нaпрямoк рoзвитку прaвooхoрoнним oргaнaм 

сoцiaльнo oрiєнтoвaнoгo спрямувaння. Сeрeд них – визнaчeння юридичнoгo 

стaтусу тa утoчнeння кoмпeтeнцiї пoлiцeйських устaнoв, вирoблeння фoрм 

кooрдинaцiї дiяльнoстi мiж eлeмeнтaми пoлiцeйськoї систeми, визнaчeння 

oптимaльних кiлькiсних тa якiсних хaрaктeристик систeми, нeвiдпoвiднiсть 

oргaнiзaцiйнo-прaвoвих мoдeлeй пoлiцeйських oргaнiв сучaсним викликaм, 

знaчeння тeритoрiaльнoгo принципу в oргaнiзaцiї пoлiцeйськoї дiяльнoстi, 

вiдпoвiдaльнiсть oргaнiв сaмoврядувaння в сфeри зaбeзпeчeння бeзпeки, 

прoфiлaктикa злoчиннoстi тoщo.  
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