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ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІ Ї  УКРАЇНИ  
З НАСЕЛЕННЯМ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА 

Важливим напрямком утвердження та реалізації демократи-

чних, правових засад, проголошених Конституцією України, є 

активізація ролі населення у вирішенні актуальних питань 

управління соціальними, політичними й економічними проце-

сами в Україні та налагодження тісної та ефективної співпраці з 

органами державної влади та місцевого самоврядування.  

Статтею 11 закону України «Про Національну поліцію» за-

кріплено принцип взаємодії з населенням на засадах партнерст-

ва. Законодавцем встановлено, що діяльність поліції здійсню-

ється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіаль-

ними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах пар-

тнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб. З метою 

визначення причин та/або умов учинення правопорушень пла-

нування службової діяльності органів і підрозділів поліції здійс-

нюється з урахуванням специфіки регіону та проблем територі-

альних громад. 

Для планування службової діяльності працівники органів 

поліції повинні аналізувати проблеми місцевого населення та 

окремих груп. Пріоритет у діяльності поліції – не стільки реагу-

вання на кримінальні прояви, скільки участь у вирішенні всього 

комплексу проблем, які має населення конкретної місцевості у 

сфері дотримання закону.  

Взаємодія поліції з населенням формується на співпраці за-

ради досягнення спільних цілей по забезпеченню правопорядку, 

а також на вивченні думки населення з метою подальшої оцінки 

ефективності поліцейської діяльності. Важливим завданням 

формування партнерських відносин між Національною поліцією 

і населенням є раціоналізація такої взаємодії на засадах довіри, 

прозорості, взаємодопомоги в боротьбі зі злочинністю. 
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У законі України «Про Національну поліцію» йдеться, що 

рівень довіри населення до поліцейського є основним критерієм 

оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. 

Оцінка рівня довіри населення до поліції проводиться незалеж-

ними соціологічними службами в порядку, визначеному Кабіне-

том Міністрів України. 

Важливим кроком у цьому напрямку є суб’єктивне усвідом-

лення поліцейськими необхідності налагодження взаємодії з 

населенням, адже саме ефективність діяльності органів поліції, 

рівень професійної компетентності поліцейських впливають на 

громадську думку про роботу поліції загалом.  

Поліція повинна сприймати населення, як партнера і повно-

правного учасника діяльності з покращання правопорядку.  

У п. 12 розділу ІV Європейського кодексу поліцейської ети-

ки зазначено, що поліція повинна бути організована таким чи-

ном, щоб її співробітники заслуговували поваги населення як 

професіонали, на яких покладено забезпечення виконання зако-

ну, і як особи, які надають послуги для громадськості. Для того, 

щоб завоювати довіру населення, поліцейському недостатньо 

лише діяти згідно з законом, але необхідно також крім цього 

застосовувати закон гідно і з повагою до населення, бути профе-

сійним, безстороннім, чесним, добросовісним, справедливим, 

політично нейтральним та ввічливим. 

Організація поліції повинна бути спрямована на розвиток 

нормальних відносин з населенням, а при необхідності – на реа-

льну співпрацю з іншими організаціями, органами місцевого 

самоврядування, неурядовими організаціями та іншими пред-

ставниками населення, включаючи етнічні меншини. 

Слід наголосити, що, незважаючи на законодавче закріп-

лення пріоритету налагодження партнерських відносин між полі-

цією та населенням, цей напрям діяльності потребує додаткового 

нормативно-правового врегулювання. Так, необхідним є затвер-

дження порядку дослідження рівня довіри населення до поліції. 

Окрім цього, потребує вироблення підхід до розробки та реалі-

зації поліцією спільних проектів, програм та заходів для задово-

лення потреб населення та покращення ефективності виконання 

поліцією покладених на неї завдань, який би забезпечив більш 

широку участь громадськості у протидії злочинності. Важливим 
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є також налагодження ефективних двосторонніх каналів спілку-

вання між поліцією та населенням. 

Для успішного формування та розвитку партнерських від-

носин між поліцією та суспільством необхідні створення відпо-

відних правових і соціально-психологічних умов, а також певні 

зміни у громадській думці щодо місця й ролі правоохоронних 

органів в суспільстві. Це потребує зусиль як із боку державних і 

місцевих органів влади, органів поліції, так і з боку громадсько-

сті, а також досить ефективним є вивчення позитивного досвіду 

роботи правоохоронних органів зарубіжних країн, зокрема, у 

таких пріоритетних напрямах, як оцінка діяльності Національної 

поліції на основі дослідження громадської думки, реалізація 

спільних проектів з громадськістю та забезпечення комунікації з 

населенням. 
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ДО ПИТАННЯ ЗМІСТУ ТЕХНІКО-
КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

Одним із пріоритетних завдань для України, як і для будь-

якої іншої сучасної демократичної, правової держави, є підтримка 

режиму законності та стану правопорядку в країні, що вимагає 

від неї, перш за все, проведення якісної та ефективної правоохо-

ронної діяльності. Остання являє собою комплексне явище, яке 

складається із цілого ряду політико-правових, організаційно-

управлінських, навчально-виховних та інших заходів і засобів, 

Одне із ключових місць серед інструментів протидії злочиннос-

ті, що знаходяться у розпорядженні держави, посідає досудове 

розслідування, яке, відповідно до Кримінального процесуально-

го кодексу України, являє собою стадію кримінального прова-

дження, яка починається з моменту внесення відомостей про 

кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових 


