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Обсяг та значимість завдань, що сто-
ять в умовах евроінтеграції України перед 
правоохоронною системою, вимагають по-
силення взаємодії правоохоронних органів із 
населенням з метою підвищення ефектив-
ності забезпечення правопорядку та про-
тидії кримінальним правопорушенням. 
Поліція не має достатніх ресурсів для 

того, щоб самотужки впоратися з вирішен-
ням проблем зростання злочинності, і по-
требує підтримки інших суспільних інсти-
тутів, зокрема громадянського суспільства. 
Евроінтеграційна концепція правоохорон-
ної діяльності будується на активному за-
лученні представників суспільства в про-
цеси виявлення проблем та безпосереднього 
їх вирішення. Необхідність удосконалення 
практики соціального партнерства праців-
ників Національної поліції та населення є 
один із пріоритетів зміцнення взаємодії по-
ліції та суспільства в охороні громадського 
порядку та профілактики правопорушень.
Прийняття Закону України «Про На-

ціональну поліцію» передбачає розвиток 
взаємодії з населенням у формі – соціаль-
ного партнерства, що сприяє досягненню 
залучення громадян у вирішення завдань з 
охорони правопорядку та протидії кримі-
нальним правопорушенням. Партнерство 
між цими суб’єктами має певні цілі та за-
вдання, на дослідження яких направлена 
стаття.
Ключові слова: поліція, правоохоронні 

органи, взаємодія, громада, правопорядок.
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Постановка проблеми
Взаємодія поліції з інститутами гро-

мадського суспільства – це свого роду 
різновид моделі соціального партнер-
ства, де, з одного боку, поліція, а з ін-
шого - громадяни. У такій моделі сфера 
відповідальності перерозподіляються і на 
громадське суспільство, покладаються де-
які функціональні обов’язки, які реалізу-
ються за допомогою поліції. Модель такої 
партнерської взаємодії передбачає вве-
дення у реальне життя діалогу держави в 
особі органів поліції з інститутами грома-
дянського суспільства.
Визначення цілей та завдань взаємодії 

між правоохоронними органами та інститу-
тами громадських формувань є важливим та 
потребує додаткового дослідження.

Стан дослідження проблеми
Питання взаємодії поліції та населення у 

виконанні державної правоохоронної функ-
ції було і на разі залишається актуальним. 
Його досліджували окремі вчені-юристи: 
О.М. Бандурка, О.І. Безпалова, Т.Ю. Дашо, 
А.Т. Комзюк, О.В. Джафарова, І.В. Зозуля, 
Д.В. Швець, В.К. Колпаков, О.П. Клюшні-
ченко, О.С. Проневич, В.В. Сокуренко та 
інші. 

Мета дослідження полягає у досліджен-
ні цілей та завдань взаємодії поліції з інсти-
тутами громадянського суспільства.
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Наукова новизна дослідження
Участь громадян індивідуально та гро-

мадських організацій раніше розглядалася 
лише у форматі інформування відповідних 
правоохоронних органів щодо потенцій-
но можливих або тих, що вже вчинились 
правопорушень, а також конфіденційного 
співробітництва лише окремих громадян зі 
спеціалізованими оперативно-розшуковими 
підрозділами, що є в структурі правоохо-
ронних органів. 
Сьогодні погляди на систему взаємодії 

правоохоронних органів та громадських 
організацій при виконанні правоохоронних 
функцій кардинально змінилися, а в зако-
нодавство України за останні кілька років 
розробили комплекс заходів організаційно-
правового характеру, що мають на меті вдо-
сконалити взаємодію. Наразі взаємодія між 
поліцією та громадою знаходиться на етапі 
становлення і тому має низку недоліків, чим 
і зумовлює проведення додактового дослі-
дження.

Виклад основного матеріалу
Взаємодія поліції з інститутами грома-

дянського суспільства, що розглядається за-
раз як необхідна умова ефективного функ-
ціонування правоохоронної системи, має 
ґрунтуватися на єдності цілей та завдань, 
співпадіння інтересів.
Згідно з Академічним тлумачним слов-

ником української мови, завдання – це на-
перед визначений, запланований для ви-
конання обсяг роботи, справа і т. ін. [1, с. 
40]. Ціль (те саме, що і мета) – це те, до чого 
хтось прагне, чого хоче досягти [1, c. 683].
Цілі поліції прямо не визначені в законо-

давстві, насамперед у Законі України «Про 
Національну поліцію», але можуть бути ви-
ведені з основних положень. Якщо підходи-
ти до визначення цілей органів державної 
влади, то мета правоохоронних органів у 
цілому і мета поліції більш конкретно вияв-
ляється у реалізації правоохоронної функ-
ції держави. Системоутворюючий характер 
правоохоронної функції держави займає 
особливе місце в системі функцій держави 
та характеризується як внутрішня, постій-
на, основна, соціальна, що забезпечує націо-
нальну безпеку.

Завдання Національної поліції України 
чітко визначені у ст. 2 Закону України «Про 
Національну поліцію», а саме: поліція надає 
поліцейські послуги у сферах:

1) забезпечення публічної безпеки і по-
рядку;

2) охорони прав і свобод людини, а та-
кож інтересів суспільства і держави;

3) протидії злочинності;
4) надання в межах, визначених зако-

ном, послуг з допомоги особам, які з особис-
тих, економічних, соціальних причин або 
внаслідок надзвичайних ситуацій потребу-
ють такої допомоги [2].
Сучасна складність завдань, які постав-

лені перед Національною поліцією Украї-
ни у мирний час (ст.2 Закону України «Про 
національну поліцію»), а саме протидія зло-
чинності, котра дедалі стає більш пошире-
ною і небезпечною, забезпечення публічної 
безпеки і порядку, охорони прав і свобод 
людини, а також інтересів суспільства і дер-
жави, надання послуг з допомоги особам, 
які з особистих, економічних, соціальних 
причин або внаслідок надзвичайних ситуа-
цій потребують такої допомоги, винятково 
важкі умови, у яких ведеться ця робота, ви-
магають постійного зростання професіона-
лізму кадрів поліцейських, високого рівня 
наукового забезпечення процесів їх підго-
товки та практичної діяльності [3, с.124].

30 квітня 2022 року Президент Украї-
ни підписав ухвалений Верховною Радою 
України 15.03.2022 законопроєкт № 7147 
«Про внесення змін до законів України 
«Про Національну поліцію» та «Про Дис-
циплінарний статут Національної поліції 
України» з метою оптимізації діяльності по-
ліції, у тому числі під час дії режиму воєн-
ного стану, внаслідок збройного нападу Ро-
сійської Федерації на Україну. Нові повно-
важення отримали Збройні Сили України, а 
також правоохоронні органи України. Так, 
набули чинності зміни до Закону України 
«Про Національну поліцію», якими перед-
бачено розширення повноважень поліціян-
тів на період введення в Україні воєнного 
стану та 60 днів після його припинення або 
скасування:

1) за письмовим запитом безоплатно 
одержує від державних органів, органів 
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місцевого самоврядування, юридичних осіб 
державної форми власності інформацію, 
необхідну для виконання завдань і повно-
важень поліції, зокрема про військовополо-
нених;

2) конвоювання осіб, затриманих за 
підозрою в учиненні кримінального право-
порушення, узятих під варту, обвинуваче-
них або засуджених до позбавлення волі, а 
також охорона їх у залі суду;

3) може утримувати в ізоляторах тим-
часового тримання осіб, затриманих за вчи-
нення кримінальних або адміністративних 
правопорушень, осіб, щодо яких як запобіж-
ний захід застосовано т римання під вартою, 
осіб, підданих адміністративному арешту, а 
також обвинувачених і засуджених;

4) оперативне розмінування: виявлен-
ня, знешкодження та знищення вибухоне-
безпечних предметів;

5) техніко-криміналістичне забез-
печення огляду місця події, у тому числі 
пов’язаної з пожежами, та спеціальні вибу-
хотехнічні роботи за фактами скоєння ви-
бухів, надходження повідомлень про вияв-
лення підозрілих вибухонебезпечних пред-
метів, загрозу вибуху;

6) представництво та виконання 
зобов’язань України в Міжнародній органі-
зації кримінальної поліції – Інтерполі;

7) співробітництво з Європейським по-
ліцейським офісом (Європолом);

8) збір біометричних даних осіб, у тому 
числі шляхом дактилоскопіювання;

9) адміністративний нагляд відповідно 
до закону [9].
У Законі України «Про участь грома-

дян в охороні громадського порядку і дер-
жавного кордону», а саме в ст. 9 визначені 
основні завдання громадських формувань з 
охорони громадського порядку і державно-
го кордону: 1) у сфері охорони громадського 
порядку: надання допомоги органам Націо-
нальної поліції у забезпеченні громадського 
порядку і громадської безпеки, запобіганні 
адміністративним і кримінальним право-
порушенням; інформування органів Націо-
нальної поліції про вчинені або ті, що готу-
ються, кримінальні правопорушення, місця 
концентрації злочинних угруповань; спри-
яння органам Національної поліції у вияв-

ленні і розкритті кримінальних правопору-
шень, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті 
інтересів держави, підприємств, установ, 
організацій, громадян від кримінально про-
типравних посягань; участь у гарантуванні 
безпеки дорожнього руху та боротьбі з ди-
тячою бездоглядністю і правопорушеннями 
неповнолітніх [8].
Визначені в Законі України «Про Наці-

ональну поліцію» та в Законі України «Про 
участь громадян в охороні громадського по-
рядку і державного кордону» завдання та 
функції повною мірою узгоджуються з ін-
тересами громадян, громадських об’єднань, 
всього суспільства. Звичайно, у будь-якому 
суспільстві завжди присутні соціальні групи, 
інтереси яких збігаються і навіть суперечать 
інтересам іншого суспільства. Разом з тим, 
здорові сили суспільства, усі законослухняні 
громадяни зацікавлені у під тримці право-
порядку, збереження належного рівня гро-
мадської безпеки, безпеки дорожньо го руху. 
Крім того, усі зацікавлені особи в тому, щоб 
існував державний орган, який би забезпе-
чував реалізацію цих інтересів.
Це видно з декл арованих цілей та за-

вдань, планів та результа тів роботи громад-
ських організацій, як об’єкти взаємодії з 
поліцією. Наприклад, Добровольчий пошу-
ково-рятувальний загін «Мілена», який був 
сформований простими людьми, яких не за-
лишила байдужими новина про зникнення 
маленької дівчинки Мілени у м. Харкові [4]. 
Таким чином, Добровольчий пошуково-ря-
тувальний загін «Мілена», який продовжує 
свою діяльність під час введення в Украї-
ні режиму воєнного стану та ставить своїм 
основним завданням оперативне реагуван-
ня та громадянське сприяння у пошуку зни-
клих дітей (дорослих). Як заявлено на сайті 
Добровольчий пошуково-рятувальний загін 
«Мілена» - це добровільне об’єднання гро-
мадян, незалежне від політичних та релі-
гійних поглядів. Пріоритетна мета загону – 
шукати зниклих дітей (дорослих). При цьо-
му Загін не бере на себе функції МВС, МНС 
та інших державних органів, а співпрацює з 
ними, надає посильну допомогу та сприян-
ня у пошуку зниклих дітей (дорослих).
Громадська організація «Країна без нар-

котиків», яка була створена у м. Львові [5], 
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називає своїм основним завданням домогти-
ся припинення наркоторгівлі у Львівській 
області та створити, таким чином, преце-
дент для всієї України. Громадська органі-
зація вважає за необхідне співробітництво 
з урядовими організаціями та силовими ві-
домствами, координацію діяльності різних 
відомств, організацій та населення. Крім 
того, Громадська організація здійснює вза-
ємодію із засобами масової інформації та 
громадськими організаціями, організовує 
та надає спеціалізовану немедичну реабілі-
таційну, психологічну та юридичну допо-
могу людям, які страждають залежністю від 
наркотиків, здійснює профілактичну роботу 
з дітьми та молоддю, проводить лекції та ви-
ступає в засобах масової інформації.
Громадська організація «Західноукра-

їнський рух автомобілістів», яка була ство-
рена у м. Івано- Франківськ [6], що має на 
меті суспільну підтримку та захист прав та 
законних інтересів громадян та юридичних 
осіб, діяльність яких пов’язані з володінням, 
користуванням, розпорядженням, експлуа-
тацією чи керуванням автотранспортними 
засобами, і навіть інших учасників дорож-
нього руху. Завдання цієї організації спря-
мовані на підготовку пропозицій, проєктів 
нормативних правових актів з питань захис-
ту прав автомобілістів; взаємодія з органами 
державної влади, органами місцевого само-
врядування, політичними партіями та інши-
ми громадськими об’єднаннями; розробка 
та впровадження рекомендацій щодо захис-
ту прав автомобілістів та інших учасників 
дорожнього руху; вивчення, узагальнення 
та поширення вітчизняного та зарубіжного 
досвіду регулювання суспільних відносин 
за участю автомобілістів; надання учасни-
кам дорожнього руху правової, методичної, 
інформаційної, експертно-консультаційної 
та іншої допомоги в реалізації та захисті їх 
прав та законних інтересів.
Громадське формування з охорони гро-

мадського порядку «Міська варта», яке було 
створено у м. Запоріжжя [7], формування 
створене як громадське об’єднання на до-
бровільних засадах з метою сприяння ор-
ганам місцевого самоврядування, право-
охоронним органам та органам виконавчої 
влади, а також посадовим особам у запобі-

ганні та припиненні кримінальних і адміні-
стративних правопорушень, захисті життя 
та здоров’я громадян, інтересів суспільства 
і держави від протиправних посягань, а та-
кож профілактики негативних явищ серед 
неповнолітніх. 
Основними завданнями формування є: 
1) у сфері охорони громадського поряд-

ку:
 - надання допомоги органам Національ-

ній поліції у забезпеченні громадського по-
рядку і громадської безпеки, запобіганні 
кримінальним і адміністративним правопо-
рушенням;

 - інформування органів Національної 
поліції про вчинені або ті, що готуються, 
кримінальні правопорушення, місця зосе-
редження злочинних угруповань; 

- сприяння органам Національної поліції 
у виявленні кримінальних правопорушень, 
розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтер-
есів держави, підприємств, установ, органі-
зацій, громадян від злочинних посягань;

 - участь у боротьбі з дитячою бездогляд-
ністю і правопорушеннями неповнолітніх;

 - проведення роз’яснювальної роботи в 
навчальних закладах; 

- патріотичне виховання молоді, популя-
ризація здорового способу життя.

 2) у разі виникнення надзвичайних си-
туацій: 

- надання невідкладної допомоги осо-
бам, які потерпіли від нещасних випадків 
чи правопорушень;

 - участь у рятуванні людей і майна, під-
триманні громадського порядку у разі сти-
хійного лиха та інших надзвичайних обста-
вин [7].
Характер та спрямованість взаємовід-

носин між державою та суспільством ви-
значаються цілями та завданнями учас-
ників взаємодії, ступенем їх соціально-
політичної активності, рівнем культури, 
актуальністю вирішуваних ними проблем. 
Як видно з наведених прикладів, цілі та 
завдання поліції та громадських об’єднань 
правоохоронної спрямованості у певній 
частини збігаються, що дозволяє виділи-
ти основні напрямки діяльності, за якими 
необхідно взаємодіяти:

1) охорона громадського порядку;
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2) гарантування безпеки дорожнього 
руху;

3) боротьба з наркоманією;
4) пошук дітей і дорослих, що загубили-

ся.
Усе це — найгостріші соціальні пробле-

ми, цілеспрямовано, але недостатньо успіш-
но, які вирішують правоохоронні органи та 
інші державні органи. 
Можливості громадського суспільства не 

вичерпуються названими напрямами. Інші, 
ймовірно, не менш важливі і також пов’язані 
із загальними цілями та завданнями поліції 
напрями, за якими можливо і навіть необ-
хідна взаємодія між інститутами державної 
влади та інститутами громадського суспіль-
ства: ресоціалізація тих, хто звільнився з 
місць позбавлення волі, допомога безробіт-
ним у професійній орієнтації, навчанні, ви-
ховання підростаючого покоління, у тому 
числі, фізичне виховання тощо.
Не можна заперечувати, що неможли-

вість повернення до нормального життя 
людині, яка відбула покарання у вигляді 
позбавлення волі і повернулася додому, 
безробіття, неувага до виховання дітей та 
підлітків зрештою стають криміногенними 
факторами, що сприяють зростанню зло-
чинності. І водночас це не означає, що всіма 
подібними питаннями має займатися полі-
ція. У системі державної влади існують спе-
ціально уповноважені органи зі сфер праці, 
освіти, охорони здоров’я, економічного роз-
витку тощо. 
Окремо необхідно назвати бороть-

бу з корупцією та підвищення якості та 
ефективності діяльності самої поліції. Це 
взаємопов’язані напрямки діяльності, вони, 
безумовно, пов’язані і з вищеназваними, 
оскільки неможлива боротьба з наркомані-
єю в умовах, коли корумповані співробіт-
ники поліції «кришують» або навіть беруть 
участь у наркобізнесі. За цими напрямками 
необхідно розвивати нові форми взаємодії 
— громадське обговорення, антикорупцій-
на експертиза та оцінка регулюючого впли-
ву проєктів нормативних правових актів, 
участь представників громадських органі-
зацій у роботі громадських рад при органах 
виконавчої влади, у роботі комісій з дотри-
мання державними службовцями вимог до 

службової поведінки та врегулювання кон-
флікту інтересів тощо.
Особливу увагу слід зосередити на цілі 

та завдання взаємодії поліції та громади під 
час дії воєнного стану в Україні. З 24 люто-
го 2022 року по теперішній час на території 
України діє воєнний стан внаслідок повно-
масштабного збройного нападу Російської 
Федерації на Україну. Широке коло осіб, які 
проживають на території України як інди-
відуально, так і колективно, громадські ор-
ганізації, які були створені у мирний час, 
виявили добровільне бажання взаємодіяти 
(допомагати) Збройним Силам Україні, На-
ціональній поліції з метою відстоювання 
національних інтересів, державного суве-
ренітету, територіальної цілістності, демо-
кратично-конституційного ладу, охорону 
громадського порядку, забезпечення пра-
вопорядку, припинення, попередження, 
протидія кримінальним правопорушенням 
(у тому числі і воєнних). Так цивільні особи 
були сформовані у підрозділи добровільних 
формувань територіальної оборони, що ді-
ють на підставі Закону України «Про основи 
національного спротиву». 
Завдання територіальної оборони чітко 

визначені у ч. 3 ст. 3 Закону України «Про 
основи національного спротиву», у кож-
ному пункті завдань добровільного фор-
мування прослідковується їх взаємодія з 
правоохоронними органами, Збройними 
Силами України, місцевими державними 
адміністраціями, місцевим самоврядуван-
ням, громадянами тощо, яка направлена на 
підвищення обороноздатності, збереження 
суверенітету держави та цілісності її терито-
рії, охорону національної безпеки, захисту 
державного кордону, прав та свобод грома-
дян, забезпечення правопорядку тощо [10].
Цивільні особи індивідуально (колектив-

но), громадські формування, громадські ор-
ганізації, волонтери, благодійники, медики, 
бізнесмени та інші взаємодіють з правоохо-
ронними органами під час надання гумані-
тарної, волонтерської, благодійної допомо-
ги, перевезення постраждалих осіб у більш 
безпечне місце тощо. Також громадяни вза-
ємодіють з поліцією під час виявлення та 
притягнення до кримінальної відповідаль-
ності колаборантів. 
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 Таким чином, очевидна спільність цілей 
і завдань представників громадського сус-
пільства та поліції. Взаємодія має здійсню-
ватися цілеспрямовано і вона сама по собі 
повинна вирішувати якісь важливі завдання 
незалежно від режиму, що введено на тери-
торії України. Цим питанням у юридичній 
науці приділяється явно недостатньо уваги.
Отже, розвиток взаємовідносин між по-

ліцією та інститутами громадського суспіль-
ства зумовлюється наступними завданнями 
взаємодії:

1) розвиток взаємодії правоохоронних 
органів з громадськими об’єднаннями;

2)  удосконалення організаційного 
забезпечення взаємодії з громадськими 
об’єднаннями.
Перше завдання (розвиток взаємодії 

із громадськими об’єднаннями) включає 
вдосконалення нормативно-правового ре-
гулювання участі громадських об’єднань у 
правоохоронній діяльності; посилення зво-
ротнього зв’язку між населенням і право-
охоронними органами; розробку та реаліза-
цію комплексу інформаційно-пропагандист-
ських заходів, спрямованих на подолання 
правового нігілізму та підвищення правової 
культури суспільства; виховання у населен-
ня активної громадянської позиції щодо на-
дання сприяння поліції у запобіганні, при-
пиненні правопорушень.
Друге завдання (удосконалення орга-

нізаційного забезпечення взаємодії з гро-
мадськими об’єднаннями) включає вдо-
сконалення нормативної бази, що регу-
лює взаємодію правоохоронних органів із 
громадськими об’єднаннями; оптимізацію 
структури та чисельності підрозділів, а та-
кож кількості працівників поліції, на яких 
покладено функції забезпечення зв’язків із 
громадськими об’єднаннями; удосконален-
ня системи підвищення кваліфікації цієї ка-
тегорії працівників правоохоронної систе-
ми; підвищення організаційно-методичного 
впливу підрозділів інформації та громад-
ських зв’язків на стан взаємодії з громад-
ськими об’єднаннями; покращення матері-
ально-технічного забезпечення взаємодії з 
громадськими формуваннями.
Таким чинном, мета (цілі) взаємодії - 

ефективне комплексне використання сил та 

засобів правоохоронних органів та інститу-
тів громадського суспільства у правоохорон-
ній сфері. Тобто мета (ціль) такої взаємодії 
полягає в досягненні синергетичного ефек-
ту, коли в результаті об’єднання зусиль кіль-
кох учасників спільної діяльності виходить 
бажанний кінечний результат.
Завдання взаємодії правоохоронних ор-

ганів та інститутів громадського суспільства 
мають бути такими:

1) охорона громадського порядку, попе-
редження та припинення кримінальних та 
адміністративних правопорушень;

2) боротьба із наркоманією;
3) надання допомоги громадянам, які 

постраждали від протиправних посягань;
4) пошук зниклих;
5) протидія корупції в поліції, виявлення 

фактів порушення працівниками поліції ви-
мог законності та службової дисципліни;

6) виховання та навчання громадян за 
декількома основними напрямами: правове 
виховання та навчання, навчання способів 
самозахисту, дій у разі потрапляння в небез-
печні ситуації тощо;

7) взаємодія під час впровадження воєн-
ного, надзвичайного стану.

Висновки
Таким чинном, взаємодія поліції з ін-

ститутами громадського суспільства при 
виконанні правоохоронних функцій – це 
пріоритетний напрямок розвитку дер-
жавності в сучасній Україні, що представ-
ляє собою модель соціального партнер-
ства. 
Не заперечуючи важливість такої вза-

ємодії, реалізується вона в різних формах 
спільної діяльності між поліцією та гро-
мадою. Для кращого розуміння напрямку 
розвитку взаємодії (партнерства) поліції 
з інститутами громадського суспільства 
необхідно виокремлення завдань та ці-
лей такого партнерства, що супроводжу-
ється загальними інтересами між цими 
суб’єктами та досягненням позитивного 
результату у забезпеченні правопорядку 
та протидії, припиненні кримінальних 
правопорушень, враховуючи мирний та 
воєнний час.
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GOALS AND OBJECTIVES OF POLICE 
INTERACTION WITH INSTITUTIONS OF 

PUBLIC SOCIETY
The scope and signifi cance of the tasks 

facing the law enforcement system in the con-
text of the European integration of Ukraine 
require strengthening the interaction of law 
enforcement agencies with the population in 
order to increase the effectiveness of law en-
forcement and combating criminal offenses.

The police do not have suffi cient resourc-
es to deal with the problem of increasing 
crime on their own, and need the support 
of other social institutions, including civil 
society. The European integration concept 
of law enforcement activities is based on the 
active involvement of society representatives 
in the processes of identifying problems and 
directly solving them. The need to improve 
the practice of social partnership between 
the employees of the National Police and the 
population is one of the priorities of strength-
ening the interaction between the police and 
society in the protection of public order and 
crime prevention.

The adoption of the Law of Ukraine “On 
the National Police” provides for the devel-
opment of interaction with the population in 
the form of social partnership, which contrib-
utes to achieving the involvement of citizens 
in solving the tasks of law enforcement and 
combating criminal offenses. The partner-
ship between these subjects has certain goals 
and objectives, which the article is aimed at 
researching.

Keywords: police, law enforcement agencies, 
interaction, community, law and order.


