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– участі	співробітників	апаратів	МВС,	ГУНП,	та	інших	додаткових	
сил	з	підтримання	публічного	порядку,	створення	за	рахунок	цього	
більшої	щільності	сил	в	місцях	концентрації	правопорушників;		

– масованого	 використання	 військовослужбовців	 спеціальних	
моторизованих	 військових	 частин	 в	 одному	 з	 районів	 міста	 при	
різкому	ускладненні	оперативної	обстановки;	

– добре	налагодженої	обліково-аналітичної	роботи,	що	дозволяє	
безперервно	 стежити	 за	 оперативною	 обстановкою	 і	 своєчасно	
приймати	рішення	відповідно	до	неї.		

На	 наш	 погляд,	 об’єктивний	 підхід	 до	 вирішення	 проблем	
публічного	 порядку:	 вимагає	 комплексного	 використання	 сил	 і	
засобів	 органів	 поліції;	 комплексний	 підхід	 з	 охорони	 публічного	
порядку	вимагає	погоджених	дій	не	лише	сил	органів	поліції,	але	 і	
державних	 органів	 управління,	 а	 також	 органів	 місцевого	
самоврядування	та	інших	громадських	формувань;	комплексність	в	
охороні	публічного	порядку	може	бути	досягнута	лише	за	умови,	що	
кожен	 орган	 державної	 влади,	 орган	 місцевого	 самоврядування,	
органи	 поліції	 постійно	 реалізують	 матеріальні	 і	 процесуальні	
норми	у	сфері	охорони	публічного	порядку.	
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ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ У 
СВІТЛІ АКТИВІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

Підписання	у	2014	р.	Угоди	про	асоціацію	між	Україною,	з	однієї	
сторони,	та	Європейським	Союзом,	Європейським	співтовариством	з	
атомної	 енергії	 і	 їхніми	 державами-членами	 (далі	 –	 Угода	 про	
асоціацію)	 надало	 нового	 імпульсу	 для	 реформування	 всіх	
елементів	 правоохоронної	 системи	 України.	 Передусім,	 це	 було	
пов’язано	з	руйнуванням	тоталітарних	рудиментів	функціонування	
органів	 охорони	 правопорядку	 на	 основі	 визнання	 поваги	 до	
демократичних	 принципів,	 верховенства	 права,	 ефективного	
врядування,	 надійного	 захисту	 прав	 людини	 і	 основоположних	
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свобод,	 у	 тому	 числі	 прав	 осіб,	 які	 належать	 до	 національних	
меншин,	недискримінації	осіб,	які	належать	до	меншин,	 і	повазі	до	
різноманітності,	людської	гідності	та	відданості	принципам	вільної	
ринкової	 економіки.	 Реальне	 втілення	 цих	 принципів	 зобов’язує	
переглянути	 пріоритетність	 стратегічних	 цілей	 діяльності	 всіх	
органів	і	структур,	що	входять	до	правоохоронної	системи	України.	
Зокрема:	 

–	забезпечення	особистої	безпеки	особи,	забезпечення	охорони	
суспільних	 відносин	 від	 протиправних	 посягань,	 створення	 у	
суспільстві	 умов,	 за	 яких	 можливе	 стабільне	 функціонування	 всієї	
системи	державних	органів.	Результативність	виконання	вказаного	
завдання	обумовлюється,	перш	за	все,	«гнучкістю»	та	компетентністю	
правоохоронних	 служб,	 взаємодією	 з	 громадянським	 суспільством	
та	політичним	керівництвом	держави;		

–	сприяння	 міжнародній	 стабільності	 та	 безпеці	 на	 основі	
ефективної	багатосторонності,	посилення	співробітництва	та	діалогу	
між	 Сторонами	 з	 питань	 міжнародної	 безпеки	 та	 антикризового	
управління,	зокрема	з	метою	реагування	на	глобальні	й	регіональні	
виклики	та	основні	загрози;	

–	правоохоронна	 політика	 держави	 має	 відповідати	 засадам	
Спільної	 політики	 безпеки	 і	 оборони	 України	 і	 ЄС	 (СПБО),	 а	 також	
недопущенню	конфліктів	та	антикризового	управління,	забезпечення	
регіональної	стабільності,	роззброєння,	нерозповсюдження,	контролю	
над	озброєннями	та	експортом	зброї,	а	також	поліпшенням	діалогу	
у	 цьому	 сегменті	 відносин.	 СПБО	 має	 для	 ЄС	 важливе	 значення	 з	
огляду	на	сучасні	загрози	цивілізаційного	розвитку;		

–	налагодження	 співробітництва	 в	 частині	 запобігання	
поширення	 зброї	 масового	 знищення,	 супутніх	 матеріалів	 і	 засобів	
їхньої	доставки;	

–	розробка	 ефективної	 системи	 контролю	 над	 озброєнням,	
експортного	контролю	та	заходів	боротьби	з	незаконною	торгівлею	
зброєю,	зокрема	стрілецькою	і	легкою;		

–	налагодження	ефективної	системи	запобігання	та	боротьби	з	
тероризмом	відповідно	до	міжнародного	права,	міжнародних	норм	
у	сфері	прав	людини,	а	також	відповідно	до	гуманітарного	права	та	
норм	права,	що	регулюють	статус	біженців.	Сьогодні	тероризм	став	
однієї	 з	 найбільш	 актуальних	 і	 обговорюваних	 проблем	 світового	
порядку.	Цілями	терористичних	актів	є	не	тільки	військові	об’єкти	
та	 військові,	 але	 й	 найбільш	 уразливі	 цивільні	 об’єкти	 і	 цивільні	
особи.	Акти	терору	спрямовані	на	розповсюдження	масової	паніки,	
лякання,	 підрив	 довіри	 до	 влади,	 її	 шантаж,	 окупації	 територій	
суверенних	держав	тощо.	Терористичні	прояви	кидають	виклик	не	
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тільки	 урядам	 країн,	 але	 й	 самому	 сучасному	 суспільному	 устрою.	
Тому	 кожен	 державний	 службовець	 зобов’язаний	 робити	 все	
можливе	 для	 організаційної	 і	 інформаційної	 протидію	 тероризму)	
(протидія	 тероризму	 має	 здійснюватися	 у	 напрямі	 обміну	
інформацією	 щодо	 терористичних	 угрупувань	 та	 організованих	
груп,	які	здійснюють	їх	підтримку,	обміну	досвідом	та	інформацією	
про	 тенденції	 тероризму	 та	 стосовно	 засобів	 і	 способів	 боротьби	 з	
тероризмом,	 зокрема	 допомогу	 у	 технічній	 галузі	 та	 навчанні,	
обміну	досвідом	стосовно	запобігання	тероризму);		

–	забезпечення	 належного	 рівня	 захисту	 персональних	 даних	
відповідно	 до	 найвищих	 європейських	 та	 міжнародних	 стандартів,	
зокрема	відповідних	документів	Ради	Європи;		

–	налагодження	 системи	 спільного	 управління	 міграційними	
потоками	 територіями	 та	 подальший	 розвиток	 всеохоплюючого	
діалогу	щодо	питань	у	сфері	міграції,	зокрема	протидія	нелегальній	
міграції,	незаконного	переправлення	осіб	через	державний	кордон	
та	торгівлі	людьми,	а	також	включення	проблемних	питань	у	сфері	
міграції	 до	 національних	 стратегій	 економічного	 та	 соціального	
розвитку	регіонів,	звідки	походять	мігранти;		

–	розбудова	 ефективної	 системи	 запобігання	 та	 боротьби	 з	
легалізацією	(відмиванням)	коштів	та	фінансуванням	тероризму.	Із	
цією	 метою	 Сторони	 посилюють	 двостороннє	 та	 міжнародне	
співробітництво	у	цій	сфері,	зокрема	співробітництво	на	оперативному	
рівні.	Сторони	забезпечують	імплементацію	відповідних	міжнародних	
стандартів,	зокрема	стандартів	Групи	з	розробки	фінансових	заходів	
боротьби	з	відмиванням	грошей	та	фінансуванням	тероризму	(FATF)	
та	стандартів,	рівнозначних	тим,	які	були	прийняті	ЄС;		

–	налагодження	 системи	 співробітництва	 правоохоронних	
інституцій	 України	 і	 ЄС,	 яка	 спрямована	 на	 протидію	 незаконному	
обігу	 наркотиків,	 зменшення	 обсягів	 їх	 постачання,	 торгівлі	 та	
попиту	 на	 наркотики,	 боротьбу	 з	 наслідками	 для	 здоров’я	 та	
соціальними	наслідками	наркозалежності,	а	також	на	більш	ефективне	
запобігання	 відводу	 хімічних	 прекурсорів,	 що	 використовуються	
для	нелегального	виробництва	наркотиків	та	психотропних	речовин;		

–	комплексна	 і	 ефективна	 протидія	 перетину	 державного	
кордону	нелегальними	мігрантами,	контрабанди	товарів,	вчинення	
економічних	злочинів,	злочинів	у	сфері	оподаткування,	здійснення	
корупційних	 дій	 як	 у	 приватному,	 так	 і	 в	 державному	 секторі,	
протидія	підробці	документів,	боротьба	з	кіберзлочинністю;		

– підвищення	 стандарти	 протидії	 протиправним	 явищам	 в	
сфері	 забезпечення	 екологічної	 безпеки,	 створення	 ефективного	
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механізму	 транскордонного	 та	 міжрегіонального	 співробітництва	
(зазначимо,	 що	 в	 ЄС	 забезпечення	 екологічної	 політики	 є	 цілим	
відокремленим	видом	спільної	державної	політики).	

Практичне	 втілення	 зазначених	 пріоритетів	 у	 діяльності	
правоохоронної	 системи	 України	 залежить	 від	 системи	
взаємопов’язаних	факторів.	Найголовнішими	з	них	є	політична	воля	
держави	 реалізовувати	 реформи,	 економічна	 спроможність	
держави	 і	 підтримка	 широких	 верств	 громадськості.	 У	 процесі	
реалізації	 реформ	 правоохоронних	 органів	 України	 слід	 також	
усвідомлювати,	 що	 впровадження	 європейських	 еталонних	
стандартів	 правоохоронної	 діяльності	 має	 відбуватись	 за	 умови,	
коли	 примусові	дії	в	 межах	 правоохоронної	 діяльності	мають	 бути	
не	основним,	а	похідним	(допоміжним)	засобом,	що	є	на	озброєнні	у	
правоохоронних	структур.		
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ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА ЗАКОНОПРОЕКТУ ЯК НЕОБХІДНА 
УМОВА ЛЕГІТИМНОСТІ ЗАКОНУ 

Розвиток	 чинного	 законодавства	 України	 та	 його	 реформування	
ставить	 нові	 вимоги	 як	 до	 змісту	 закону	 так	 і	 до	 його	 якості.	
Сьогодні	 важко	 уявити,	 що	 новий	 законодавчий	 акт	 може	 бути	
створено	без	участі	професіоналів,	перше	за	все	юристів.	Залучення	
наукових	 установ,	 навчальних	 закладів	 та	 спеціалістів	 для	
здійснення	 експертизи	 законопроекту	 міцно	 посіло	 своє	 місце	 у	
практиці	законодавчого	процесу.	Це	питання	є	не	новим	і	для	науки,	
дослідженням	 експертизи	 законопроектів	 займалися	 такі	 вчені,	 як	
Г.	О.	 Івлієв,	 М.	 В.	 Максимов,	 О.	 С.	 Піголкін,	 Т.	 Я.	 Хабрієва	 та	 ін.,	 але	
актуальність	 її	 подальшої	 розробки	 зберігається,	 оскільки	
експертиза	 законопроектів	 не	 знайшла	 належного	 врегулювання	
чинним	законодавством.	

Виникає	питання,	що	ж	таке	експертиза	і	в	чому	вона	полягає?	
Звичайно	 в	 юридичній	 літературі	 під	 поняттям»	 «експертизи»	
розуміють	спеціальне	дослідження	законопроекту	на	предмет	його	


