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Постановка проблеми. У контексті за-
гальнонаціонального плану реформ напри-
кінці 2014 р. в Україні розпочалася страте-
гічна реформа міліції, яка триває донині. 
Причини, що висунули на порядок денний 
необхідність невідкладного реформуван-
ня міліції України, в найбільш загально-
му вигляді полягають у кризі легітимності 
останньої, високому ступені її соціальної 
ізольованості, взаємному відчуженні мілі-
ції та суспільства. Згідно зі Стратегією роз-
витку органів внутрішніх справ України та 
Концепцією першочергових заходів рефор-
мування системи Міністерства внутрішніх 
справ, схвалених розпорядженням Кабіне-
ту Міністрів України від 22 жовтня 2014 р.  
№ 1118-р [1], ці проблеми необхідно вирішу-
вати шляхом перетворення репресивної мо-
делі міліції України на демократичну модель 
європейського зразка – демілітаризований, 
децентралізований і деполітизований легі-
тимний публічний спеціалізований інститут –  
Національну поліцію. Вона має забезпечити 
належний правопорядок у державі на під-
ставі принципів верховенства права, підзвіт-
ності та прозорості, професійності, співпраці 
із суспільством тощо. У європейській (за-
хідній) поліцеїстиці таку модель називають 
орієнтованою на права людини, або демілі-
таризованою соціально-сервісною службою, 
яка, надаючи правоохоронні послуги, допо-
магає суспільству влаштовувати безпечний і 
законний добробут у власній країні.

Нинішня реформа міліції (поліції) Укра-
їни відбувається в ситуації, що кардинально 
відрізняється від умов попередніх численних 
спроб реформування, з точки зору як акту-

альності, підтримки на різних рівнях усіма 
зацікавленими суб’єктами, так і наявності 
обмежень і ризиків. Перед реформаторами 
міліції (поліції) України стоять надзвичайно 
складні безпекові (анексія Російською Фе-
дерацію Криму, розв’язаний за її безпосеред-
ньою участію збройний конфлікт на Сході 
України), ресурсні (поглиблення економіч-
ної кризи, відсутність додаткових ресурсів), 
політичні (непродуктивна політична конку-
ренція), інституційні (відомче лобіювання, 
внутрішньосистемна протидія, нівелювання 
громадського контролю) виклики. Сучасно-
му (другому, 2015 – 2016 рр.) етапу реаліза-
ції Концепції першочергових заходів рефор-
мування системи Міністерства внутрішніх 
справ, особливо після прийняття Верховною 
Радою України 2 липня 2015 р. Законів 
України «Про Національну поліцію» та «Про 
органи внутрішніх справ» з подальшим вету-
ванням останнього Президентом України, 
притаманні суттєві недоліки, що містять за-
грозу зриву не лише термінів виконання, але 
й задекларованих цілей [2; 3, с. 3; 4, с. 142].  
Тому на цей час складно передбачити ефек-
тивність нинішньої реформи міліції (полі-
ції) України (2014 – 2016 рр.): чи стане вона 
черговою невдалою спробою, чи принесе по-
зитивні результати, на які так сподіваються 
суспільство, влада та правоохоронці.

Стан наукового дослідження. З метою 
мінімізації негативного впливу зазначених 
вище ризиків на перебіг реформування мі-
ліції (поліції) України слід не лише запо-
зичувати передовий світовий (зарубіжний і 
міжнародний) досвід, а й використовувати 
вітчизняні напрацювання із цього приводу, 
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зокрема науковий доробок академіка Петра 
Петровича Михайленка. Про важливість на-
укових положень, викладених П. П. Михай-
ленком у його дослідженнях, та їхню значу-
щість для підготовки проектів (концепцій) 
реформування та розвитку міліції (поліції), 
перетворення Міністерства внутрішніх справ 
(далі – МВС) України на правоохоронне ци-
вільне відомство європейського зразка йдеть-
ся у працях таких науковців, як І. А. Вар- 
тилецька, О. М. Джужа, В. А. Довбня, Є. С. Дур- 
нов, В. С. Калиновський, Р. А. Ка- 
люжний, В. С. Ковальський, О. В. Кузьми-
нець, К. О. Матвієнко, В. І. Шакун, О. М. Шар- 
мар, Я. І. Шинкарук, О. Н. Ярмиш та ін. Вод-
ночас варто зауважити, що відображення 
явищ природи та суспільства в думці кожної 
людини (і в цьому сенсі, звичайно, не є ви-
нятком П. П. Михайленко) слід розуміти не 
«мертво» й «абстрактно», не без руху та вну-
трішніх суперечностей, а у вічному процесі 
руху, виникнення протиріч та їх розв’язання.

З огляду на це, особливий науковий ін-
терес становить вивчення поглядів П. П. Ми- 
хайленка щодо питання реформування мі-
ліції (поліції) як складника правоохоронної 
системи та сектору безпеки й оборони Укра-
їни, що і є метою цієї статті. Для її досягнен-
ня передбачається вирішити такі завдан-
ня: по-перше, проаналізувати міркування  
П. П. Михайленка стосовно причин, мети, 
засад, способів і напрямів реформування мі-
ліції (поліції) України; по-друге, розглянути 
ідеї П. П. Михайленка щодо вдосконален-
ня принципів діяльності міліції в контек-
сті реформування правоохоронних органів 
України; по-третє, осмислити пропозиції  
П. П. Михайленка стосовно підвищення 
ефективності попередження та протидії зло-
чинності реформованою міліцією (поліцією). 
Сучасний інтерес до історичної динаміки 
технологій проведення реформ обумовлю-
ється спробами раціонального управління 
соціальною динамікою. Реформуванню не 
навчають, історикам не відомі інструкції або 
праці з набуття навичок і вмінь змінювати 
та перевлаштовувати будь-які аспекти сус-
пільної дійсності [5, с. 293]. При цьому не 
слід забувати, що логіка мислення історична 
тією мірою, якою логічна історія. Саме тому 
дослідження стану, проблем і перспектив ре-
формування міліції (поліції) України у своїй 
основі повинно виходити з єдності історич-
ного та логічного.

Виклад основного матеріалу. Прізвище 
Петра Петровича Михайленка (2 вересня 
1914 р. – 1 червня 2008 р.), академіка Ака-
демії правових наук України, заслужено-
го діяча науки і техніки України, доктора 
юридичних наук, професора, генерал-лей-

тенанта внутрішньої служби, посідає чільне 
місце серед плеяди видатних імен вітчизня-
них правознавців. Про нього з гордістю та 
шаною відгукуються не лише вчені-юристи 
та правоохоронці, а й громадяни нашої дер-
жави. Про міжнародне визнання академіка  
П. П. Михайленка свідчить те, що він був 
почесним членом 12 міжнародних наукових 
закладів, заступником голови Ради директо-
рів Американського біографічного інституту 
(США), заступником Генерального дирек-
тора Міжнародного біографічного центру 
(Великобританія), Генеральним секретарем 
наукової конференції США, членом Міжна-
родного Форуму світу і дипломатії в усьому 
світі (Великобританія). За життя П. П. Ми-
хайленко був нагороджений понад 120 уря-
довими, відомчими та церковними нагоро-
дами України й інших країн. Зокрема, Петро 
Петрович удостоєний таких почесних між-
народних титулів, як «Видатний професор 
світу» (США), «Людина тисячоліття» (Ве-
ликобританія) та ін. На його рахунку понад 
400 наукових праць, окремі з яких видані іно-
земними мовами, в тому числі англійською, 
французькою, іспанською та китайською. 
Прізвище академіка включено в численні ен-
циклопедії, видані в Україні, Франції, США 
та Великобританії. Професор П. П. Ми-
хайленко є засновником і співзасновником 
низки наукових шкіл Національної академії 
внутрішніх справ (вищого навчального за-
кладу, з яким учений на різних етапах свого 
життя пов’язував науково-педагогічну та ор-
ганізаційно-управлінську діяльність): «Істо-
рія кримінального права України», «Теорія 
оперативно-розшукової діяльності», «Кримі-
нологія України», «Історія міліції України». 
Таким чином, П. П. Михайленко залишив 
багату наукову спадщину, значну кількість 
учнів – продовжувачів заснованих ним на-
укових шкіл [6, с. 16].

У юридичній літературі правова реформа 
(державно-правова реформа) інтерпрету-
ється як зміна державним апаратом законо-
давчих, адміністративних і правоохоронних 
державних інститутів, умов і порядку їх 
функціонування, тобто зміна відповідних 
загальних функцій державного управління 
[7, с. 33]. У межах правової реформи сту-
пінь зміни загальних функцій управління 
теоретично може варіюватися в діапазоні від 
загального реформування правової форми 
державного управління (всіх трьох назва-
них вище функцій одночасно) до одиничних 
змін окремого інституту публічної влади, 
який становить момент однієї із цих функцій  
[7, с. 34]. Звідси випливає, що реформування 
міліції (поліції) є важливим складником дер-
жавно-правової реформи в Україні, тому цей 
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процес неможливо відокремити від інших її 
актуальних векторів [8, с. 47].

У найбільш загальному плані погляди  
П. П. Михайленка стосовно становлення та 
розвитку міліції України як органу внутріш-
ніх справ (далі – ОВС) і складової частини 
системи правоохоронних органів, що викла-
дені в його численних монографіях і статтях, 
полягають у тому, що міліція посідає чіль-
не місце в системі правоохоронних органів, 
оскільки знаходиться найближче до практич-
ного вирішення завдань протидії злочинності 
та іншим правопорушенням [9, с. 24, 34].

Відповідно до позиції П. П. Михайленка, 
суспільно-політичні перетворення, які відбу-
ваються в нашій державі, конституційне ре-
формування, стратегічна лінія на розбудову 
правової держави визначають необхідність 
докорінної зміни відносин між міліцією та 
громадянами. Протягом тривалого періоду 
нашої історії міліція сприймалася громад-
ськістю як репресивний державний орган. І 
для цього, на жаль, були певні підстави, адже 
акцент у діяльності міліції робився на захисті 
державних інтересів, що було закріплено й у 
нормах кримінального права. Охорона ж за-
конних прав та інтересів людини вважалася 
другорядним питанням, що певною мірою 
призводило до відчуженості у відносинах 
між міліцією та суспільством [10, с. 16].

Нині перед МВС України стоїть важливе 
завдання переходу на правоохоронне (його 
ще іменують поліцейське) обслуговування 
громадян, утілення в життя принципу «мі-
ліція для народу». Водночас актуальне для 
сучасного розвитку ОВС України питан-
ня щодо перейменування міліції в поліцію  
П. П. Михайленко порушував у статтях 
«Міліція чи поліція? Поліція!» (2004 р.) та 
«Поліція чи міліція?» (2006 р.), де, поряд із 
викладом аргументів доречності такого пере-
йменування, науковець аналізує правові акти, 
що закріплювали офіційну назву «поліція», 
«міліція», «державна варта», «народна мілі-
ція», «державна жандармерія» в період укра-
їнського державотворення 1917–1920 рр.  
[9, с. 99]. Пропозиція стосовно зміни назви 
«міліція» зумовлена бажанням удоскона-
лити цей найчисельніший правоохоронний 
орган, спрямована на посилення охорони та 
захисту прав і свобод людини, приведення 
правоохоронних структур держави у відпо-
відність до міжнародних стандартів. У нових 
умовах потрібно змінювати підходи, форми 
та методи діяльності, зміцнювати зв’язки з 
громадськістю, формувати психологію, го-
тувати кожного працівника до повсякденної 
роботи виключно на засадах ввічливого, до-
брозичливого та чуйного ставлення до людей 
[10, с. 17; 11, с. 23].

На переконання П. П. Михайленка, іс-
нують об’єктивні підстави для зміни назви 
«міліція» на «поліція». Такі пропозиції ще 
у 1995 р. були внесені до уряду одночасно з 
проектом Концепції реформи системи ОВС 
України. Цей документ, зокрема, передбачає 
законодавче визначення поняття ОВС, їхніх 
завдань і повноважень, структурної перебудо-
ви системи та інших умов їх діяльності; звіль-
нення ОВС від невластивих їм функцій і зосе-
редження діяльності на охороні громадського 
порядку й протидії злочинності; визначення 
головною та вирішальною ланкою системи 
ОВС їх підрозділів у районах і містах; оптимі-
зація штатної чисельності апаратів міністер-
ства, його регіональних управлінь і управлінь 
на транспорті; визначення пріоритетності 
служб і підрозділів, зменшення чисельності 
тих працівників, які виконують забезпечуючі 
функції, розатестування працівників допо-
міжних служб, відмова від «зрівнялівки» в 
оплаті праці та у спеціальних званнях праців-
ників оперативних і неоперативних підроз-
ділів; удосконалення системи прийняття на 
службу до ОВС і навчання кадрів, збільшення 
кількості жінок у службах і підрозділах; по-
етапне здійснення реформи, недопустимість 
руйнування професійного ядра ОВС і по-
гіршення правового й соціального захисту їх 
працівників [11, с. 22].

Заслуговують на увагу міркування  
П. П. Михайленка про те, що в контексті 
реформування та вирішення завдань сто-
совно протидії злочинності зусилля міліції 
мають бути спрямовані на попередження і 
профілактику злочинів. Попередження різ-
ного роду посягань на встановлений у краї-
ні громадський порядок – найважливіший 
аспект діяльності реформованої міліції. В 
успішному вирішенні цього питання значна 
роль належить громадськості. Безпосередній 
зв’язок міліції з населенням і громадськіс-
тю – один з головних принципів діяльності 
міліції. Участь громадськості в забезпечен-
ні законності, повідомлення громадян про 
недоліки та упущення в роботі державних, 
громадських і приватних установ та орга-
нізацій є важливою гарантією дотримання 
законності та успішності реформування мі-
ліції (поліції) України. Для того, щоб гро-
мадськість активніше брала участь у протидії 
правопорушенням, виступала за зміцнення 
законності, потрібно провадити послідовну 
роботу з виховання правосвідомості, пропа-
гуючи основи українського законодавства і 
принципи законності. Проте для досягнення 
успіху недостатньо лише однієї пропаганди, 
треба, щоб громадськість розуміла важли-
вість і значення зміцнення порядку, сама 
урізноманітнювала форми протидії злочин-
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ності, накопичувала досвід [12, с. 21]. Прин-
цип участі громадян в охороні правопорядку 
та зв’язку міліції з громадськістю, продовжує  
П. П. Михайленко, реалізується на практиці 
впродовж усієї історії міліції. Достатньо посла-
тися на різні громадські формування, створені 
для допомоги міліції в Українській Народній 
Республіці, або на діяльність добровільних 
дружин у радянський період [12, с. 22].

Один з основних принципів організації та 
діяльності міліції – це принцип демократич-
ного централізму. Будучи основним органі-
заційним принципом державного управлін-
ня, він виявляється в поєднанні централізму, 
суворої супідрядності органів міліції з розви-
тком демократичних засад у їхній діяльності. 
Він визначає, з одного боку, характер вза-
ємовідносин між різними ланками органів 
і підрозділів міліції, форми і методи їхньої 
діяльності, з іншого – поєднання місцевої 
ініціативи з підзвітністю представникам ор-
ганів державної влади. Система «подвійно-
го» підпорядкування пов’язує в одне ціле всі 
ланки управління, сприяє урахуванню місце-
вих умов і особливостей, поєднанню широкої 
ініціативи співробітників міліції, які беруть 
участь в управлінні, з максимальним розви-
тком творчої активності населення [12, с. 22].

Зупиняючись на пропозиціях П. П. Ми-
хайленка стосовно підвищення ефективності 
попередження та протидії злочинності си-
лами реформованої міліції (поліції), слід за-
значити, що попередження злочинності – це 
усунення причин злочинності та можливості 
вчення злочинів [13, с. 8; 14, с. 14]. При цьо-
му П. П. Михайленко одним із перших серед 
вітчизняних науковців-правознавців пору-
шив питання про актуальність і нагальність 
розробки питання кримінально-правової 
протидії рецидивній злочинності, вказуючи 
на кримінальний рецидив як на один із най-
небезпечніших видів злочинної діяльності  
[15, с. 181]. На його думку, посилена кримі-
нальна відповідальність за рецидив злочинів 
має соціальну основу: суспільство не може 
бути байдужим до злочинної поведінки осіб, 
які завідомо усвідомлюють суспільну небез-
пеку своїх діянь і передбачають настання 
численних суспільно небезпечних наслідків. 
Відповідно до чинного законодавства право-
вими підставами більш суворої криміналь-
ної відповідальності рецидивіста є відповід-
ні норми Кримінального кодексу, що дають 
змогу розглядати рецидив злочинів як об-
тяжуючу кваліфікуючу обставину, а також 
призначати винним суворіше покарання. Із 
цією метою П. П. Михайленко обґрунтову-
вав необхідність законодавчого визначення 
однорідності злочинів. Це значно сприятиме 
посиленню кримінально-правової протидії 

повторним злочинам і дасть змогу уникати 
помилок у судовій і слідчій практиці при ви-
рішенні питання про те, чи можна вважати 
однорідними, а отже, повторними, різні зло-
чини, вчинені винним, а також при відмеж-
уванні повторних злочинів від сукупності 
злочинів [16, с. 153].

Окрім того, професор П. П. Михайленко 
зробив вагомий внесок у розвиток законодав-
ства та практику протидії злочинності непо-
внолітніх. У наукових дослідженнях злочин-
ності неповнолітніх в Україні за 1961 – 1965 
рр., конкретно-соціологічному осмисленні 
причин злочинності неповнолітніх в Україні 
та інших країнах П. П. Михайленко висвітлив 
структуру і динаміку злочинності неповно-
літніх, проаналізував її конкретні причини, 
викрив недоліки в роботі органів міліції з 
протидії правопорушенням неповнолітніх і 
запропонував заходи щодо підвищення ефек-
тивності цієї діяльності [17, с. 155].

Висновки

Важливе місце у творчому доробку ака-
деміка Петра Петровича Михайленка посі-
дає питання реформування міліції (поліції) 
України. Погляди П. П. Михайленка із цього 
приводу можуть бути диференційовані сто-
совно, по-перше, причин, мети, засад, спосо-
бів і напрямів реформування міліції (поліції) 
України; по-друге, вдосконалення принципів 
діяльності міліції в контексті її реформуван-
ня; по-третє, підвищення ефективності по-
передження та протидії злочинності, зокрема 
рецидивної, неповнолітніх, реформованою 
міліцією.

Погляди, пропозиції та рекомендації  
П. П. Михайленка стосовно реформуван-
ня міліції (поліції) України значною мірою 
відповідають нинішній концепції, особливо 
в частині обґрунтування необхідності, при-
чин, цілей і принципів реформи. Стратегія 
розвитку органів внутрішніх справ України 
і Концепції першочергових заходів рефор-
мування системи Міністерства внутрішніх 
справ, які поклали початок змін у системі 
правоохоронних органів України наприкінці 
2014 р., були розроблені із залученням пра-
возахисників, експертів, учених. При цьому 
існують достатні підстави стверджувати, що 
в цих стратегічних документах, поряд sз до-
свідом країн Європи та США, використано 
вітчизняні кумулятивні напрацювання щодо 
реформування міліції (поліції), зокрема про-
фесора П. П. Михайленка.

На думку П. П. Михайленка, реформу-
вання є механізмом демократизації міліції 
України, приведення її у відповідність до 
вимог демократичного суспільства. Разом 
із тим історія царської поліції, а потім і ра-
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дянської міліції знає чимало прикладів про-
ведення заходів їх реформування. І, за рід-
кісним виключенням, причини численних 
невдалих спроб реформування пов’язані з 
невчасністю реформ, їх непродуманістю, не-
далекоглядністю реформаторів. З метою по-
долання взаємного відчуження поліції Укра-
їни та суспільства потрібно, з одного боку, 
сформувати у працівників поліції культуру 
цивільної служби, бачення суспільства як 
дружнього оточення, партнера в забезпечен-
ні правопорядку та протидії правопорушен-
ням, а з іншого – сформувати в суспільній 
свідомості позитивний імідж поліції, образ 
поліцейського як охоронця прав і свобод лю-
дини від протиправних посягань.

Таким чином, у наукових працях академі-
ка Петра Петровича Михайленка міститься 
значний аналітичний масив інформації, при-
свячений обґрунтуванню пропозицій і реко-
мендацій щодо реформування міліції (по-
ліції) України, які є актуальними в процесі 
сучасних конституційних перетворень і мо-
жуть бути використані керівництвом МВС 
України для подальших концептуальних 
змін у сфері діяльності Національної поліції.
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В статье рассмотрены взгляды П. П. Михайленко на вопрос реформирования милиции (полиции) 
Украины. Систематизированы и проанализированы рассуждения П. П. Михайленко относительно, 
во-первых, причин, цели, принципов, способов и направлений реформирования милиции (полиции) 
Украины; во-вторых, совершенствования принципов деятельности милиции в контексте ее рефор-
мирования; в-третьих, повышения эффективности предупреждения и противодействия преступ-
ности, в частности рецидивной, несовершеннолетних, реформированной милицией.

Ключевые слова: П. П. Михайленко, историко-правовые взгляды, реформа, государственно-
правовая реформа, милиция, полиция.

The views of Petro Mikhaylenko on the question of reformation of militia (police) of Ukraine are consid-
ered in the article. Reasoning of Petro Mikhaylenko is systematized and analysed concerning, firstly, reasons, 
aim, principles, methods and directions of reformation of militia (police) of Ukraine; secondly, perfection of 
principles of militia activity in the context of its reformation; thirdly, increase of efficiency of warning and 
counteraction of criminality in particular recurrent, minor, by the reformed militia.

Key words: Petro Mikhaylenko, historical and legal views, reform, state-legal reform, militia, police.


