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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В Україні забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина є одним із основних завдань реформування публічної 

адміністрації, що набуває особливого значення в контексті європейської 

інтеграції України. Однією із складових вказаного процесу реформування є 

удосконалення правоохоронної функції держави, яка у т. ч. реалізується 

органами Національної поліції України (далі – НП України). 

Основною метою діяльності НП України, визначеної Законом України «Про 

Національну поліцію» від 02 липня 2015 р., є служіння суспільству шляхом 

забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання 

публічної безпеки і порядку. Основоположними засадами (принципами) 

діяльності поліції з-поміж інших визначено відкритість та прозорість, а також 

взаємодію з населенням на засадах партнерства, що, у свою чергу, закладає 

основи для повернення довіри до цього правоохоронного органу та його 

законної діяльності направленої, в першу чергу, на обслуговування громадян в 

правоохоронній сфері.  

Виходячи з нової «обслуговуючої» функції поліції, основним замовником 

поліцейських послуг є народ України, її громадяни, які за рахунок сплати 

податків утримують поліцію, а тому повинні мати законодавчо визначені 

гарантії контролю за її діяльністю. Сучасне законодавство України, яке 

визначає адміністративно-правовий статус органів НП України, надає певні 

можливості для реалізації механізмів громадського контролю за діяльністю 

поліції, але його форми, технології та методи здійснення потребують свого 

вдосконалення.  

Проблематика громадського контролю за діяльністю органів публічної 

адміністрації в цілому, та правоохоронних органів зокрема, завжди була 

предметом наукових досліджень. Зокрема вказаною проблематикою займались 

такі вчені, як: В. Авер’янов, О. Андрійко, Ю. Барабаш, Д. Бахрах, Ю. Битяк, 

С. Братель, М. Вітрук, М. Віхляєв, В. Гаращук, І. Голосніченко, С. Гончарук, 

В. Горшеньов, С. Денисюк. Є. Додін, В. Доненко, І. Залюбовська, І. Ільїнський, 

Р. Калюжний, С. Ківалов, Л. Коваленко, Т. Коломоєць, В. Колпаков, 

А. Комзюк, О. Кузьменко, Є. Курінний, С. Кушнір, Б. Лазарєв, В. Лімонов, 

А. Луньов, Д. Лученко, П. Лютіков, А. Малишев, Р. Мельник, О. Музичук, 

Н. Нижник, В. Опришко, О. Полінець, Д. Приймаченко, О. Савєльєв, 

А. Селіванов, М. Селівон, В. Семчик, В. Сіренко, І. Сквірський, М. Снітчук, 

В. Сорокін, М. Студенікіна, В. Цвєтков, В. Чіркіна, І. Шахов, Ю. Шемшученко, 

В. Шестак, Є. Шоріна та ін.  

В межах сучасних наукових досліджень здійснювався аналіз різних аспектів 

громадського контролю за діяльністю міліції (поліції), зокрема: порядок 

звернення громадян до органів внутрішніх справ (міліції) та забезпечення їх 

розгляду і вирішення досліджувалися в дисертації М. Калашник; порядок та 

особливості спільної участі громадськості і міліції в охороні громадського 

порядку та безпеки були предметом дослідження роботи А. Довгополова; 

організаційно-правові форми взаємодії органів внутрішніх справ (міліції) з 
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громадськістю та громадськими інституціями були проаналізовані в роботі 

Ю. Торкайло; організаційно-правові засади взаємодії засобів масової 

інформації з органами внутрішніх справ (міліцією) були предметно досліджені 

у роботі А. Лебедевої. Досить вдалою спробою системного аналізу 

громадського контролю за діяльністю міліції є робота С. Брателя, який в межах 

свого дослідження зосередив основну увагу на розкритті сутності та змісту 

таких його форм, як контроль за діяльністю міліції громадськими 

організаціями, політичними партіями, профспілками та засобами масової 

інформації. Важливі теоретичні і практичні аспекти щодо сутності, 

адміністративно-правового та наукового забезпечення громадського контролю 

за правоохоронною діяльністю (у т. ч. міліцією) в Україні були запропоновані в 

роботі С. Денисюка. 

В цілому слід зазначити, що попри значну кількість наукових досліджень, 

присвячених громадському контролю за діяльністю міліції, системного аналізу 

форм, засобів, способів, суб’єктів та процедури такого виду публічного 

контролю за діяльністю найбільш чисельного правоохоронного органу на 

теренах України в межах її новітньої правової доктрини здійснено не було, що 

й зумовлює необхідність його проведення. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана у відповідності до Плану заходів із виконання обов’язків та 

зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, затвердженого 

Указом Президента України від 12 січня 2011 р. № 24/2011; Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на  

2016–2020 рр., затвердженої Указом Президента України від 26 лютого 2016 р. 

№ 68/2016; Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ 

на період до 2020 р., затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 15 листопада 2017 р. № 1023-р; Переліку пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період  

2015–2019 рр., затверджених Наказом Міністерства внутрішніх справ України 

від 16 березня 2015 р. № 275. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, 

щоб на основі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних джерел 

розкрити сутність громадського контролю за діяльністю НП України, 

визначити особливості його здійснення та виокремити напрями удосконалення 

чинного законодавства у цій сфері. Для досягнення вказаної мети в 

дисертаційній роботі поставлено й вирішено такі основні задачі: 
– з’ясувати соціальну зумовленість громадського контролю за діяльністю 

поліції, стан його наукового аналізу та правового забезпечення в Україні; 

– визначити поняття та розкрити зміст громадського контролю за діяльністю 

поліції; 

– виокремити суб’єктів громадського контролю за діяльністю поліції та 

визначити їх повноваження в цій сфері; 

– узагальнити зарубіжний досвід правового забезпечення та організації 

громадського контролю за діяльністю поліції та визначити шляхи його 

впровадження в Україні; 
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– з’ясувати порядок подання та розгляду запиту на отримання інформації 

про діяльність поліції, визначити інформацію, що не підлягає оприлюдненню 

поліцією; 

– визначити особливості діяльності громадських рад при органах поліції як 

форми громадського контролю та надати обґрунтовані пропозиції щодо 

удосконалення їх діяльності; 

– встановити способи залучення громадськості до поліцейської діяльності як 

форми громадського контролю за діяльністю поліції; 

– охарактеризувати порядок та форми взаємодії громадськості з поліцією у 

забезпеченні публічного порядку та безпеки. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини в сфері громадського 

контролю за діяльністю поліції. 

Предметом дослідження є громадський контроль за діяльністю поліції. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять 

сукупність методів та прийомів наукового пізнання, як загальнонаукових 

(діалектичний, історичний, логічний, системний аналіз тощо), так і спеціальних 

(документального аналізу, порівняльно-правовий тощо). Так, діалектичний 

метод використовувався для пізнання процесів, пов’язаних з визначенням 

сфери правового регулювання відносин щодо участі громадян в діяльності НП 

України (розділ 1). Системно-структурний підхід застосовувався при 

визначенні системи суб’єктів громадського контролю за діяльністю поліції та 

аналізі їх повноважень в цій сфері (підрозділ 1.3), визначенні форм 

громадського контролю за діяльністю поліції в Україні (розділ 2); логіко-

семантичний – для формулювання відповідних дефініційних конструкцій 

(підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3). Порівняльно-правовий метод дозволив 

виявити переваги та недоліки зарубіжного досвіду правового забезпечення та 

організації громадського контролю за діяльністю поліції та визначити шляхи 

його впровадження в Україні (підрозділ 1.4). Методи моделювання, аналізу та 

синтезу використані при розробці пропозицій з удосконалення законодавства. 

Специфіка об’єкту, що досліджується, передбачила застосування цілої низки 

наукових підходів: фундаментального, порівняльно-ретроспективного 

(підрозділ 1.2), органічної єдності теорії і практики (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3), 

поєднання критичного і раціонального (підрозділ 2.1), єдності логічного та 

системного підходу (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, чинні 

законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють правові та 

організаційні засади громадського контролю за діяльністю поліції в Україні. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, розміщені на 

офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України, НП України, 

громадських правозахисних організацій; аналітичні дані діяльності НП України 

щодо взаємодії з громадськістю, систематизовані Міністерством внутрішніх 

справ України (далі – МВС України) за період 2014–2017 рр.; опитування 

225 працівників поліції Київської, Дніпропетровської, Запорізької та 

Полтавської областей щодо ефективності громадського контролю за діяльністю 

поліції в Україні. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним з перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексних 

наукових досліджень, присвячених розкриттю сутності громадського контролю 

за діяльністю НП України, визначенню особливостей його здійснення. У 

результаті дослідження сформульовано низку нових наукових положень, 

рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше: 

– запропоновано визначити громадський контроль за діяльністю поліції як 

форму реалізації конституційних прав громадян на участь в управлінні 

державними справами, яка знаходить свій прояв через гарантовану державою та 

законом можливість звернення до поліції для отримання публічних 

правоохоронних послуг, здійснення впливу на діяльність поліції з метою 

удосконалення її діяльності із захисту прав і свобод громадян через участь в 

прийнятті організаційних поліцейських рішень, взаємодії з поліцією у 

забезпеченні публічного порядку та безпеки шляхом створення добровільних 

громадських формувань правоохоронного спрямування; 

– надано характеристику новим законодавчо визначеним формам 

громадського контролю за діяльністю поліції, зокрема таким, як: 1) подання 

публічного запиту та отримання інформації про діяльність НП України, крім 

конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом; 2) отримання 

звіту за результатами поліцейської діяльності за звітний період та 

оприлюднення його на офіційних веб-сайтах поліції; 3) заслуховування звіту 

керівника поліції на засіданнях місцевої ради та прийняття резолюції недовіри 

до його діяльності; 4) проведення громадських слухань з питань реформування 

поліції; 

– запропоновано визначити поняття, принципи, форми та порядок 

здійснення громадського контролю за діяльністю поліції у відповідному 

Положенні «Порядок взаємодії поліції та громадськості, форми громадського 

контролю за діяльністю поліції та порядок його реалізації», яке потребує 

розробки та узгодження з НП України, МВС України та Громадською радою 

при МВС України; 

удосконалено:  

– наукову концепцію щодо виокремлення наступних засобів та способів 

реалізації громадського контролю за діяльністю поліції: 1) представництво 

громадськості в колегіальних органах при центральних та територіальних 

підрозділах НП України; 2) участь громадськості в обговоренні та підготовці 

нормативно-правових актів, які регулюють діяльність НП України; 

3) звернення громадян та засобів масової інформації до органів НП України з 

метою отримання інформації про їх діяльність; 4) участь представників 

громадськості у відборі кадрів в НП України та проведенні атестації кадрів; 

5) участь представників громадськості при проведенні службової перевірки 

щодо скарг на дії чи бездіяльність поліцейських; 6) організація соціологічного 

опитування з метою встановлення громадської думки про діяльність НП 

України; 7) зобов’язання звітування керівництва підрозділів НП України про 
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результати своєї діяльності перед громадськістю; 8) участь правозахисних 

громадських організацій у розробці програм діяльності НП України та ін.; 

– наукові положення щодо визначення системи суб’єктів громадського 

контролю за діяльністю поліції та їх повноважень у цій сфері, зокрема 

виокремлено такі їх різновиди: громадян, громадські організації професійного 

спрямування, наділені безпосередніми контрольними повноваженнями за 

діяльністю поліції; громадські організації, що взаємодіють з поліцією; 

територіальні громади; 

– організаційні форми залучення громадськості до поліцейської діяльності, 

зокрема запропоновано: здійснювати громадські обговорення проектів 

адміністративних актів, які плануються до прийняття в поліції та стосуються 

обмежень прав і свобод громадян за допомогою Інтернет-опитування; 

залучення представників громадських формувань професійного спрямування до 

участі у роботі штабу з охорони публічного порядку та безпеки; відбір та 

залучення представників громадськості до роботи атестаційних комісій поліції; 

дістали подальшого розвитку:  

– вивчення моделей побудови та функціонування системи правового 

забезпечення та організації громадського контролю за діяльністю поліції 

провідних країн світу, в результаті чого запропоновано шляхи впровадження 

позитивного досвіду для Україні, зокрема: створення моніторингової групи, що 

здійснює контроль за дотриманням поліцією прав і свобод громадян на рівні 

апарату НП України; визначення порядку звітування керівника поліції на 

засіданні місцевої ради; запровадження загальнодержавного рейтингу безпеки 

регіону як основного показника діяльності поліції та показника громадської 

думки про діяльність поліції регіону; 

– наукові підходи щодо удосконалення порядку подання та розгляду запиту 

на отримання інформації про діяльність поліції шляхом визначення критеріїв та 

видів інформації про діяльність поліції, яка може бути надана громадськості та 

засобам масової інформації і може набути ознак публічної; 

– наукові положення щодо удосконалення організаційних та процедурних 

форм взаємодії громадськості з поліцією у забезпеченні публічного порядку та 

безпеки, зокрема шляхом: проведення онлайн-опитування громадян щодо 

визначення громадських формувань з охорони громадського порядку, яких 

доцільно залучати до охорони публічного порядку в регіоні; розроблення та 

узгодження плану дій щодо взаємодії з муніципальною поліцією та приватними 

охоронними об’єднаннями з охорони публічного порядку і власності громадян і 

юридичних осіб. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані у: 

– науковій діяльності – для з’ясування сутності та порядку здійснення 

громадського контролю за діяльністю поліції; вироблення науково 

обґрунтованих напрямків налагодження взаємодії поліції і громадськості; 

можуть бути основою для подальших наукових досліджень із відповідної 
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проблематики (акт впровадження Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ від 17.04.2018); 

– практичній діяльності – для вдосконалення діяльності поліції щодо 

взаємодії з громадськістю (акт впровадження Управління превентивної 

діяльності Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській 

області від 27.04.2018); 

– освітньому процесі – під час викладання студентам вищих навчальних 

закладів дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», 

«Управління підрозділами Національної поліції»; під час підготовки підрозділів 

підручників і навчальних посібників із відповідних навчальних дисциплін, а 

також статей і наукових повідомлень (акт впровадження Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ від 17.04.2018). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 5 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Актуальні проблеми охорони громадського порядку та 

забезпечення громадської безпеки в сучасних умовах» (м. Дніпропетровськ, 

2015 р.); «Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в 

Україні» (м. Дніпро, 2016 р.); «Актуальні питання забезпечення публічної 

безпеки та правопорядку в сучасних умовах» (м. Дніпро, 2016 р.); «Актуальні 

питання протидії злочинності в сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний 

досвід» (м. Дніпро, 2018 р.); «Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та 

пріоритетні напрями досліджень» (м. Запоріжжя, 2018 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 5 наукових 

статтях, з них 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також 5 тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації становить 212 сторінок, у т. ч. основного тексту – 

184 сторінки. Список використаних джерел налічує 210 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначаються її зв’язок 

із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і предмет, 

методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне значення 

одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію результатів і 

публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади громадського контролю за 

діяльністю поліції в Україні» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Соціальна зумовленість громадського контролю за 
діяльністю поліції, стан його наукового аналізу та правового забезпечення в 
Україні» з’ясовано, що соціальна зумовленість громадського контролю за 

діяльністю поліції полягає у необхідності постійного моніторингу 

громадськістю діяльності поліції, оцінки якості надання правоохоронних 
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послуг, можливості впливу громадськості на прийняття поліцією рішень, 

спрямованих на удосконалення форм, засобів та способів належного 

забезпечення правопорядку, захисту прав і свобод громадян, забезпечення 

взаємодії громадськості з поліцією на засадах партнерства. 

Здійснено аналіз наукового забезпечення громадського контролю за 

діяльністю поліції, в результаті якого встановлено, що на монографічному рівні 

науковому аналізу були піддані різні форми громадського контролю за 

діяльністю міліції (поліції), зокрема: звернення громадян до поліції (міліції) та 

забезпечення їх розгляду і вирішення; спільна участь громадськості і міліції в 

охороні громадського порядку та безпеки; організаційно-правові форми 

взаємодії поліції (міліції) з громадськістю та громадськими інституціями; 

організаційно-правові засади взаємодії засобів масової інформації з поліцією 

(міліцією). З’ясовано, що попри значну кількість наукових досліджень, 

присвячених громадському контролю за діяльністю поліції (міліції), системного 

аналізу форм, засобів, способів, суб’єктів та процедури такого виду публічного 

контролю за діяльністю найбільш чисельного правоохоронного органу на 

теренах України здійснено не було. 

У підрозділі 1.2 «Поняття та зміст громадського контролю за діяльністю 
поліції» на підставі аналізу теоретико-правових засад визначення поняття та 

сутності громадського контролю за діяльністю органів публічної адміністрації 

запропоновано поняття та розкрито зміст громадського контролю за діяльністю 

поліції. 

Зміст громадського контролю за діяльністю поліції полягає у діяльності 

представників громадськості (як індивідуальних, так і колективних суб’єктів), 

спрямованої на перевірку (спостереження, нагляд) за законністю виконання 

завдань підрозділами НП України щодо забезпечення публічної безпеки і 

порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 

держави, протидії злочинності, надання в межах, визначених законом, послуг з 

допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або 

внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.  

У підрозділі 1.3 «Суб’єкти громадського контролю за діяльністю поліції та 

їх повноваження у цій сфері» здійснено аналіз системи суб’єктів громадського 

контролю за діяльністю поліції та наведено межі контрольних функцій та 

повноважень кожного з них. 

З’ясовано, що всіх суб’єктів громадського контролю за діяльністю поліції 

слід ділити на організовану та неорганізовану громадськість. Під 

неорганізованою громадськістю слід розуміти громадян України, іноземців та 

осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні і 

наділені соціальними правами і реалізують свої контрольні функції шляхом 

звернення до поліції із заявами (запитами), скаргами та пропозиціями. До 

організованої громадськості віднесено: громадські організації загальної 

спрямованості; громадські організації правоохоронного спрямування; засоби 

масової інформації; Громадську раду при МВС України; громадські 

формування з охорони громадського порядку; профспілкові громадські 

організації НП України; політичні партії та їх осередки (за виключенням їх 
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членів, які пройшли до парламенту та місцевих рад). З’ясовано, що до суб’єктів 

громадського контролю за діяльністю поліції не слід включати суб’єктів, яким 

делеговані владні повноваження щодо здійснення контролю за діяльністю 

поліції, зокрема – Уповноваженого Верховної Ради з прав людини; наглядові 

ради; моніторингові групи та тимчасові комісії Парламенту, Кабінету Міністрів 

України, МВС України (навіть за умови включення до їх складу представників 

громадськості їх слід віднести до суб’єктів державного контролю за діяльністю 

поліції). 

У підрозділі 1.4 «Зарубіжний досвід правового забезпечення та організації 
громадського контролю за діяльністю поліції та шляхи його впровадження в 

Україні» здійснено аналіз законодавчого забезпечення та організаційних засад 

громадського контролю за правоохоронними органами, зокрема поліцією, в 

зарубіжних державах і з’ясовано наступні форми його здійснення: 

1) забезпечення доступу громадян до рішень, які приймаються 

правоохоронними органами (наприклад в Сполучених Штатах Америки 

Федеральне бюро розслідувань на своїй офіційній веб-сторінці публікує всі 

матеріали справ, щодо яких громадські організації часто подають запити); 

2) забезпечення доступу до поліцейських установ для відвідування 

громадянами та створення гарячої телефонної лінії поліції (кол-центру) з 

надання консультацій населенню (за прикладом Грузії); 3) опитування 

громадян (через соціальні мережі) щодо якості поліцейських послуг та 

ефективності використання поліцейських засобів (наприклад, у Сполученому 

Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії та Королівстві Швеція – 

щодо доцільності розміщення відеокамер спостереження в певних публічних 

місцях); 4) участь громадськості в опитуванні стосовно стану правопорядку в 

регіоні та надання оцінки діям поліції регіону та її керівника (наприклад, в 

Канаді та Австралійському Союзі); 5) діяльність громадських рад при органах 

поліції, які діють як консультативно-дорадчі органи, які включають фахівців з 

різних суміжних з діяльністю поліції сфер – фахівців транспортної сфери, в 

галузі спорту, медицини, що залучаються до розробки нормативних актів з 

питань правопорядку; 6) діяльність моніторингових служб (наприклад, у 

Федеративній Республіці Німеччина), основна мета яких – незалежна оцінка 

діяльності поліції та підготовка і оприлюднення звіту про її діяльність на 

вимогу територіальної громади або на прохання самої поліцейської структури. 

Розділ 2 «Процесуальний порядок реалізації форм громадського 

контролю за діяльністю поліції в Україні та напрямки його 

удосконалення» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Подання та розгляд запиту на отримання інформації про 
діяльність поліції» здійснено аналіз нормативно-правових засад надання та 

оприлюднення інформації про діяльність поліції та порядку надання такої 

інформації. З’ясовано, що поліцією здійснюються такі заходи, спрямовані на 

доступ до публічної інформації, розпорядниками якої вони є, у такі способи: 

1) систематичне та оперативне оприлюднення публічної інформації в офіційних 

друкованих виданнях; 2) розміщення публічної інформації на офіційному веб-

сайті НП України, веб-сайтах територіальних органів і підрозділів у мережі 
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Інтернет; 3) розміщення публічної інформації на інформаційних стендах у 

приміщеннях приймалень громадян; 4) надання інформації за запитами; 

5) надання доступу до системи обліку публічної інформації, розпорядником 

якої є НП України. 

Зроблено висновок, що отримання на запит таємної інформації, до якої 

віднесено інформацію, яка містить державну, професійну, банківську 

таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом 

таємницю, не можна віднести до способу громадського контролю за діяльністю 

поліції, окрім інформації, яка стосується витрат бюджетних коштів, 

спрямованих на фінансування діяльності підрозділів НП України, які є 

розпорядниками таємної інформації. Така практика є типовою для 

Федерального бюро розслідувань та поліції Сполучених Штатів Америки. 

У підрозділі 2.2 «Порядок створення та забезпечення діяльності 

громадських рад при органах поліції як форми громадського контролю» 
здійснено аналіз діяльності Громадської ради при МВС України та 

запропоновано шляхи удосконалення її діяльності. 

Виокремлено основні проблеми створення і діяльності громадських рад 

поліції, до яких віднесено: низький професійний рівень членів громадських рад; 

неналежне фінансове, матеріально-технічне та організаційне забезпечення 

громадських рад, що не дозволяє їм нормально виконувати свої функції; 

необов’язковість рішень громадських рад для поліції, що призводить, як 

правило, до ігнорування цих рішень; нестача в поліції фахівців для виконання 

функцій спілкування з громадськістю; низька прозорість діяльності самих 

громадських рад.  

Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення діяльності громадських рад, 

зокрема: правове забезпечення діяльності громадських рад при кожному 

територіальному підрозділі поліції; забезпечення відкритого відбору до складу 

громадських рад шляхом реєстрації на відповідних веб-ресурсах та проведення 

голосування за кожного члена відповідної ради; підвищення рівня 

інформованості громадськості про діяльність громадських рад; обов’язковість 

рішень громадських рад, а у разі відхилення їх пропозицій – оприлюднення 

підстав відхилення; забезпечення належного фінансування громадських рад з 

місцевих бюджетів та покладення на громадські ради завдань щодо координації 

роботи поліції з органами місцевого самоврядування. 

У підрозділі 2.3 «Залучення громадськості до поліцейської діяльності як 
форма громадського контролю за діяльністю поліції» здійснено аналіз способів 

залучення громадськості до поліцейської діяльності, розкрито їх зміст та 

запропоновано інструментарій щодо їх удосконалення. 

З’ясовано, що одним із способів громадського контролю за діяльністю НП 

України є створення постійних поліцейських комісій із залученням 

представників громадськості з метою забезпечення прозорого добору 

(конкурсу) та просування по службі поліцейських на підставі об’єктивного 

оцінювання професійного рівня та особистих якостей кожного поліцейського, 

відповідності їх посаді. 
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За результатами проведеного в січні–лютому 2018 р. опитування 

представників громадськості, які входили до складу поліцейських та 

атестаційних комісій з відбору та атестації поліцейських, 25 % вказали на 

наявність конфлікту інтересів як члена комісії і кандидата в поліцію, в тих 

випадках коли останній був працівником міліції. У зв’язку з цим запропоновано 

нормативно закріпити підстави обмеження участі представника громадськості в 

таких комісіях та підстави і процедуру його відводу як члена комісії, що 

зменшить кількість скарг до апеляційних комісій та адміністративних судів 

щодо оскарження їх рішень. 

Розкрито інші форми залучення громадськості до поліцейської діяльності, 

зокрема: спільне планування та проведення сумісних дій щодо запобігання та 

виявлення правопорушень; залучення громадськості до розгляду скарг на дії чи 

бездіяльність поліцейських; залучення громадськості до розробки нормативно-

правових актів, що регулюють діяльність поліції та взаємодію з громадськістю; 

проведення спільних семінарів, навчань, зборів, консультацій і нарад 

правоохоронної спрямованості з питань покращення організації протидії 

злочинності та ін. 

У підрозділі 2.4 «Взаємодія громадськості з поліцією у забезпеченні 
публічного порядку та безпеки» розкрито зміст реалізації основних форм 

взаємодії громадськості та поліції у забезпеченні правопорядку, а саме: 1) обмін 

інформацією про стан публічного порядку й суспільної безпеки (дана 

інформація необхідна для визначення актуальних завдань щодо профілактики й 

припинення правопорушень, планування роботи, підвищення її ефективності та 

оцінки кінцевих результатів); 2) спільне планування та проведення заходів 

щодо забезпечення охорони публічного порядку й суспільної безпеки та 

профілактики й припинення правопорушень; 3) участь громадських формувань 

у забезпеченні правопорядку; 4) формування спільних превентивних заходів 

щодо виявлення і фіксації адміністративних та кримінальних правопорушень; 

5) створення координаційних центрів зі спільної охорони публічного порядку 

під час масових заходів; 6) навчання співробітниками поліції членів 

громадських формувань методам і формам профілактики правопорушень; 

проведення з ними роботи із правового навчання; надання методичної та іншої 

допомоги у плануванні й обліку їх діяльності; 7) направлення поліцією 

матеріалів про правопорушення у громадські формування для розгляду і 

здійснення відповідних заходів громадського впливу на правопорушників 

(зокрема до підрозділів муніципальної поліції); 8) направлення громадськими 

формуваннями матеріалів про правопорушення в підрозділ поліції, якщо під час 

розгляду справи про правопорушення громадське формування буде переконане 

у необхідності притягнення правопорушника до кримінальної або 

адміністративної відповідальності та ін. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що полягає у розкритті сутності громадського контролю за 

діяльністю НП України, визначенні особливостей його здійснення та 

виокремленні напрямів удосконалення чинного законодавства. За результатами 

дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. З’ясовано, що громадський контроль за діяльністю поліції – це визначена 

законом діяльність представників громадськості (як індивідуальних, так і 

колективних суб’єктів), спрямована на перевірку (спостереження, нагляд) за 

законністю виконання завдань підрозділами НП України щодо забезпечення 

публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів 

суспільства і держави, протидії злочинності, надання в межах, визначених 

законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних 

причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Мета 

громадського контролю за діяльністю поліції полягає у тому, щоб не допустити 

дій контрольованих суб’єктів за межами законності й правопорядку, 

попередити можливі відхилення від намічених цілей, а у разі появи цих 

відхилень – усунути їх негативні наслідки.  

2. Доведено, що завданнями громадського контролю за діяльністю поліції є: 

1) отримання точної і повної інформації щодо діяльності поліції; 2) сприяння 

підвищенню ефективності роботи поліції; 3) поширення серед громадськості 

соціально значущої функції поліції; 4) підтримання іміджу поліцейської 

діяльності та престижу роботи поліцейського; 5) забезпечення прозорого 

відбору кадрів для поліції, їх переміщення, просування по службі тощо; 

6) підвищення рівня забезпечення прав і свобод громадян в діяльності поліції; 

7) покращення умов та порядку надання адміністративних послуг органами 

поліції. 

3. Встановлено, що зміст громадського контролю за діяльністю поліції 

проявляється у його процедурних формах та інституційних елементах. До 

процедурних форм громадського контролю за діяльністю поліції слід віднести: 

1) представництво громадськості в колегіальних органах при центральних та 

територіальних підрозділах НП України; 2) участь громадськості в обговоренні 

та підготовці нормативно-правових актів, які регулюють діяльність НП 

України; 3) безпосереднє звернення громадян та засобів масової інформації до 

органів НП України з метою отримання інформації про їх діяльність та її 

оприлюднення; 4) участь представників громадськості у відборі кадрів в НП 

України та проведенні атестації кадрів; 5) участь представників громадськості у 

проведенні службової перевірки щодо скарг на дії чи бездіяльність 

поліцейських; 6) організація опитування громадської думки про діяльність НП 

України; 7) зобов’язання звітування керівництва підрозділів НП України про 

результати своєї діяльності перед громадськістю; 8) участь правозахисних 

громадських організацій у розробці програм діяльності НП України та ін. 

Інституційними елементами громадського контролю за діяльністю поліції є: 

суб’єкт, об’єкт, предмет та процедура його здійснення.  
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4. Обґрунтовано, що суб’єктами громадського контролю за діяльністю 

поліції виступають громадяни та громадські об’єднання – неорганізована та 

організована громадськість; об’єктом громадського контролю виступають 

підрозділи НП України її науково-дослідні установи та установи забезпечення, 

а також конкретні посадовці поліції або претенденти на службу в поліцію; 

предметом громадського контролю є діяльність, спрямована на забезпечення 

прав і свобод громадян, задоволення їх потреб та інтересів. Процедура 

громадського контролю містить комплекс форм і методів його здійснення 

відповідно до завдань та характеру згаданих вище компонентів. 

5. Визначено перспективні шляхи впровадження в Україні зарубіжного 

досвіду реалізації окремих форм громадського контролю за діяльністю поліції, 

до яких слід віднести: 1) розробити Закон України «Про участь громадськості в 

охороні громадського порядку», у якому визначити та нормативно закріпити 

підстави, форми і способи залучення громадян до охорони громадського 

порядку, а Закон України «Про участь громадян в охороні громадського 

порядку і державного кордону» визнати таким, що втратив чинність; 

2) визначення в Законі України «Про Національну поліцію» однією з форм 

громадського контролю за діяльністю поліції – участь на добровільних засадах 

громадян в охороні громадського порядку, виявленні, фіксації та розслідуванні 

обставин скоєння правопорушень та злочинів та вжиття заходів щодо усунення 

причин та умов їх здійснення; 3) розробку та прийняття державної і 

муніципальних програм участі громадськості в охороні громадського порядку і 

безпеки, які повинні визначати дієві, а не формальні підстави, форми і порядок 

такої діяльності, у т. ч. закріплювати механізм взаємодії поліції і громадськості 

в цій сфері; 4) забезпечення державної і муніципальної підтримки створення 

Асоціації підтримки поліцейської діяльності як громадської організації, яка 

створюється на добровільних засадах громадянами для участі в діяльності 

поліції, у т. ч. для поліпшення надання поліцейських послуг населенню. Саме 

через мережу пунктів діяльності такої асоціації громадяни можуть: отримувати 

консультаційні послуги в сфері дозвільної та ліцензійної діяльності поліції; 

доводити інформацію про потреби громадян в поліцейських послугах 

(наприклад, посилення патрулювання місць з тимчасово підвищеним рівнем 

суспільної шкідливості або небезпеки); інформувати керівництво поліції про 

факти порушення і зловживання посадовим становищем поліцейськими і 

здійснені ними корупційні діяння; ініціювати проведення особистих зустрічей 

громадян з керівниками підрозділів поліції; здійснювати відбір шляхом 

відкритого голосування представників громадськості в громадських, 

консультаційних, наглядових радах. 

6. Встановлено, що до основних спільних заходів поліції та громадськості 

щодо задоволення потреб населення та підвищення ефективності виконання 

поліцією покладених на неї завдань можна віднести: спільне планування та 

проведення сумісних дій щодо запобігання та виявлення правопорушень; обмін 

інформацією та досвідом щодо запобігання та припинення адміністративних 

правопорушень та злочинів; проведення спільних семінарів, навчань, зборів, 
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консультацій і нарад правоохоронної спрямованості з питань покращання 

організації протидії злочинності.  

7. З’ясовано, що до спільних проектів поліції і громадськості можна 

віднести: проведення спільних наукових досліджень; спільну розробку 

інструкцій, програм, проектів законів тощо; проведення сумісної експертизи 

нормативно-правових актів; участь поліцейських у роботі громадських 

приймалень та центрах правової допомоги населенню; організацію і проведення 

спільних телефонних «гарячих ліній», виступів та публікацій в засобах масової 

інформації; співробітництво поліції з міжнародними та зарубіжними 

неурядовими громадськими організаціями з питань виконання поліцейських 

завдань та функцій; участь в програмах правового виховання та освіти 

населення, молоді, учнів загальноосвітніх шкіл, а також студентів, курсантів і 

слухачів вищих навчальних закладів; заснування та забезпечення діяльності 

сумісних друкованих засобів масової інформації (газет, журналів тощо) та 

Інтернет-видань з метою висвітлення питань поліцейської діяльності, 

результатів проведення спільних заходів, опублікування звітів керівництва, 

спільних проектів, наукових досліджень тощо. 

8. Доведено, що напрямками активізації взаємодії між поліцією і 

громадськістю як форми громадського контролю є: підвищення авторитету й 

довіри населення до поліції; покращення стану комунікативної та загальної 

культури поліцейського; сприяння об’єктивному інформуванню населення про 

діяльність поліції за допомогою засобів масової інформації; ретельна перевірка 

фактів і матеріалів, які публікуються чи демонструються в мас-медіа; створення 

позитивного іміджу поліції шляхом підвищення рівня професійної 

компетентності та покращення результатів діяльності поліції; забезпечення 

безпосереднього діалогу між поліцією та населенням (громадськими 

об’єднаннями, профспілками, асоціаціями, організаціями, підприємствами) під 

час особистих зустрічей громадян із керівниками підрозділів поліції, 

найкращими працівниками, персоналом служби превентивної діяльності, які 

забезпечують правопорядок на відповідній території; проведення активної 

профілактичної, виховної, просвітницької роботи серед різних верств населення 

з метою запобігання злочинності, а також формування в різних категорій 

громадян відчуття особистої причетності до правового порядку в суспільстві, 

підвищення рівня самосвідомості кожного члена суспільства; залучення 

найактивніших громадян до співпраці; передбачення в чинному законодавстві 

матеріально-технічного забезпечення громадських формувань і винагород 

особам за допомогу поліції й виконання конкретних правоохоронних завдань. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Поклад О. В. Громадський контроль за діяльністю поліції. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2018. 

Дисертацію присвячено теоретичному узагальненню й новому вирішенню 

наукового завдання, що полягає у розкритті правової сутності громадського 

контролю за діяльністю Національної поліції, визначенні особливостей його 

здійснення та виокремленні напрямів удосконалення чинного законодавства. 

З’ясовано соціальну зумовленість громадського контролю за діяльністю 

поліції, стан його наукового аналізу та правового забезпечення в Україні. 

Визначено поняття та розкрито зміст громадського контролю за діяльністю 

поліції; виокремлено суб’єктів громадського контролю за діяльністю поліції та 

проаналізовано їх повноваження в цій сфері. Вивчено зарубіжний досвід 

правового забезпечення та організації громадського контролю за діяльністю 

поліції та визначено шляхи його впровадження в Україні. Проаналізовано 

процесуальний порядок реалізації форм громадського контролю за діяльністю 

поліції в Україні та виокремлено напрямки його удосконалення.  

Ключові слова: громадський контроль, громадський контроль за 
діяльністю поліції, діяльність Національної поліції, форми громадського 
контролю за діяльністю поліції, шляхи удосконалення. 

 

Поклад О. В. Общественный контроль за деятельностью полиции. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2018. 

Диссертация посвящена теоретическому обобщению и новому решению 

научной задачи, которая заключается в раскрытии правовой сущности 

общественного контроля за деятельностью Национальной полиции, 

определении особенностей его осуществления и выделении направлений 

совершенствования действующего законодательства. 

Выяснено социальную обусловленность общественного контроля за 

деятельностью полиции, состояние его научного анализа и правового 

обеспечения в Украине. Определено понятие общественного контроля за 

деятельностью полиции как формы реализации конституционных прав граждан 

на участие в управлении государственными делами, которая находит свое 

проявление через гарантированную государством и законом возможность 

обращения в полицию для получения публичных правоохранительных услуг, 

оказания влияния на деятельность полиции с целью усовершенствования ее 

деятельности по защите прав и свобод граждан путем участия в принятии 

организационных полицейских решений, взаимодействия с полицией в 

обеспечении общественного порядка и безопасности через создание 
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добровольных общественных формирований правоохранительного 

направления, и раскрыто его содержание. 

Выделены и охарактеризованы такие формы общественного контроля за 

деятельностью полиции: 1) представление публичного запроса и получение 

информации о деятельности Национальной полиции, кроме конфиденциальной 

информации и информации с ограниченным доступом; 2) получение отчета по 

результатам полицейской деятельности за отчетный период и обнародование 

его на официальных сайтах полиции; 3) заслушивание отчета руководителя 

полиции на заседании местного совета и принятие резолюции недоверия к его 

деятельности; 4) создание и обеспечение деятельности общественных советов 

при органах полиции; 5) взаимодействие общественных формирований по 

охране правопорядка с полицией; 6) проведение общественных слушаний по 

направлениям реформирования полиции. 

Проанализированы построение и функционирование систем правового 

обеспечения и организации общественного контроля за деятельностью полиции 

ведущих стран мира, в результате чего предложено: создание мониторинговой 

группы за соблюдением полицией прав и свобод граждан на уровне аппарата 

Национальной полиции; определение порядка отчетности руководителя 

полиции на заседании местного совета; введение общегосударственного 

рейтинга безопасности региона как основного показателя деятельности 

полиции и показателя общественного мнения о деятельности полиции региона. 

Определен порядок подачи и рассмотрения запроса на получение 

информации о деятельности полиции и выделены критерии и виды информации 

о деятельности полиции, которая может быть предоставлена общественности и 

средствам массовой информации и может приобрести признаки публичности. 

Выделены организационные и процедурные формы взаимодействия 

общественности с полицией в обеспечении общественного порядка и 

безопасности. 

Ключевые слова: общественный контроль, общественный контроль за 
деятельностью полиции, деятельность Национальной полиции, формы 
общественного контроля за деятельностью полиции, пути 

совершенствования. 

 
Poklad O. V. Public control over the activities of the police. – Manuscript. 

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2018. 

Thesis is devoted to theoretical generalization and a new solution of the scientific 

problem, which is to reveal the legal essence of public control over the activities of 

the National Police, to determine the peculiarities of its implementation and to 

identify the areas of improvement of the current legislation in the field of its 

implementation. 

The social conditionality of public control over the activities of the police, the 

state of his scientific analysis and legal provision in Ukraine is revealed. The concept 

and content of public control over the activity of the police are defined; the subjects 
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of public control over the activity of the police are identified and their powers in this 

area are analyzed. The foreign experience of legal support and organization of public 

control over the activities of the police was studied and the ways of its 

implementation in Ukraine were determined. The procedural procedure for 

implementing forms of public control over the activities of the police in Ukraine is 

analyzed and directions for its improvement are outlined. 

Key words: public control, public control over police activity, activity of the 

National Police, forms of public control over police activities, ways of improvement. 
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