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Постановка проблеми. Підвищення до-
бробуту кожного громадянина України – 
це європейська перспектива держави, та, як 
справедливо зазначає Президент України, 
для досягнення такої амбітної мети Укра-
їні потрібні три складника: мир, безпека 
та реформи. Метою реформи всіх сфер ді-
яльності держави є досягнення добробуту, 
здоров’я та безпеки громадян України, за-
безпечення охорони яких є завданням ор-
ганів поліції. 

У зв’язку зі зміною суспільних відносин, 
публічної влади, інтересів людини і грома-
дянина у науковій літературі тривалий час 
точаться дискусії щодо визначення сутності 
такого державно-правового явища, як полі-
цейська діяльність.

Метою роботи є аналіз теоретико-мето-
дологічних засад поліцейської діяльності, 
аналіз наукових підходів до категорії «по-
ліцейська діяльність», виділення елемен-
тів та ознак поліцейської діяльності.

Стан дослідження. Науково-теоретичне 
підґрунтя для роботи в заданому напрямі 
склали наукові праці й розробки вітчизняних 
і зарубіжних фахівців, таких як Ю. Е. Авру-
тін, А. А. Андрєєвський, К. С. Бельський,  
В. Т. Білоус, Й. І. Горінецький, І. А. Горшенє-
ва, А. В. Губанов, Я. М. Когут, А. Т. Комзюк, 
М. П. Смирнов, Ю. М. Старилов та ін., адже 
наукова категорія «поліцейська діяльність» 
є частиною загальної теорії правової систе-
ми суспільства. Поліцейську діяльність як 
політико-правове явище в рамках історич-
ного підходу розглядали А. В. Горожанін,  
С. П. Матвєєв, М. М. Москаленко, І. І. Муш-
кет, О. С. Проневич, А. Г. Соломаха, Ю. П. Со- 
ловей, В. М. Шадрін та ін. 

Виклад основного матеріалу. У зв’язку з 
реформою правоохоронної системи України, 
трансформацією міліції в поліцію, окреслен-
ням нових завдань і принципів діяльності 
органів поліції, реформуванням криміналь-
ної юстиції, створенням якісно нових анти-
корупційних структур постає питання по-
нятійно-категоріального апарату, яким варто 
користуватись у законодавчих актах, вну-
трішньовідомчих документах, навчальній та 
науковій літературі.

Обсяг і зміст поняття поліцейської діяль-
ності держави визначається пануючими уяв-
леннями про соціальне призначення держа-
ви, її функції, про співвідношення особистих, 
суспільних і державних інтересів. Таким чи-
ном, поліцейська діяльність є багатогранною, 
а сам термін є досить широким та потребує 
надання йому статусу адміністративно-пра-
вової категорії. 

Повернення даної категорії у склад по-
нятійного апарату адміністративного права 
принесе беззаперечну користь як право-
охоронній практиці органів виконавчої вла-
ди, так і адміністративно-правовій науці  
[1, с. 186].

Поняття поліцейської діяльності нероз-
ривно пов’язується з розумінням таких кате-
горій, як поліція та діяльність. Дефініція по-
ліції представлена численними варіантами в 
працях науковців починаючи з античної епо-
хи та до наших часів, і нині вона залишаєть-
ся предметом постійного наукового пошуку. 
Під поліцією, як правило, розуміється систе-
ма органів з охорони громадського порядку 
і боротьби зі злочинністю, але такий підхід 
є досить однозначним. Слово «поліція» до 
європейських мов прийшло з грецької та 
латинської та означало державу, державний 
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устрій, управління державою та поступово 
змінювало своє значення. 

Натомість термін «діяльність» є загаль-
новживаним та має фундаментальне значен-
ня для широкого кола гуманітарних наук, у 
тому числі правових, оскільки дозволяє зро-
зуміти явища суспільного життя через при-
зму їх функцій. 

М. М. Москаленко визначає поліцейську 
діяльність як специфічну форму реаліза-
ції поліцейської функції держави, що при-
пускає цілеспрямований вплив відповідних 
державних інститутів (органів) на соціальні 
відносини [4], а поліція виступає саме тією 
державною організацією, через яку держа-
ва забезпечує значну частину заходів щодо 
забезпечення власної безпеки та безпеки 
суспільства і його членів [2, с. 51-52]. У єв-
ропейській юридичній науці поліцейську 
діяльність розуміють як «діяльність вну-
трішнього управління, через яку окремі осо-
би захищаються від небезпеки, що їм загро-
жує, від оточуючих стихійних і особистісних 
сил, нейтралізуючи ці сили, встановлюючи 
їм межі» [7, с. 16]. Вдале і досить змістовне 
розуміння поліцейської діяльності пропо-
нує В. М. Шадрін: це особливий вид соціаль-
ної, державно-управлінської діяльності, що 
здійснюється на основі закону і в інтересах 
суспільства, спрямованої на охорону і під-
тримку громадського порядку, забезпечен-
ня громадської безпеки заходами примусу  
[6, с. 112]. К. С. Бельський під поліцейською 
діяльністю в загальному плані розуміє осо-
бливий вид державно-управлінської діяль-
ності, спрямованої на охорону громадського 
порядку, забезпечення громадської (і будь-
якої іншої) безпеки та пов’язаної із застосу-
ванням державного примусу [1, c. 34]. 

Я. М. Когут висловлює думку, що поліцей-
ська діяльність є видом правоохоронної ді-
яльності уповноважених державою суб’єктів 
публічної адміністрації, що спрямована на 
встановлення та забезпечення правопорядку, 
з можливістю застосування заходів адміні-
стративного примусу в передбачених законом 
випадках [8]. При цьому він поділяє поліцей-
ську діяльність на загальну (адміністратив-
ну), яка охоплює профілактичну та охоронну 
діяльність уповноважених суб’єктів, та спеці-
альну (оперативно-розшукову та криміналь-
ну процесуальну діяльність).

Й. І. Горінецький сутність поліцейської 
діяльності зводить до виявлення і розсліду-
вання злочинів, кримінального пересліду-
вання [2, c. 45], проте розгляд поліцейської 
діяльності лише як діяльності з виявлення 
і розслідування злочинів та кримінального 
переслідування є вузьким та неповним. По-
ліцейська діяльність передбачає більш ши-

рокий обсяг завдань і повноважень, є інсти-
тутом забезпечення прав і свобод людини, 
інтересів суспільства і держави. 

Державний примус та озброєність покла-
дено в основу визначення поліцейської ді-
яльності, яка надається О. С. Проневичем [3], 
який пропонує розглядати її як один із видів 
державно-управлінської (адміністратив-
ної) діяльності, що реалізується наділеними 
спеціальною компетенцією застосування 
державного примусу озброєними органами 
державної виконавчої влади (формаціями), 
уповноваженими здійснювати охорону пра-
вопорядку, забезпечувати внутрішню без-
пеку, особисті та майнові права громадян. 
Також поліцейська діяльність може бути 
представлена як різновид державної діяль-
ності, спрямованої на охорону громадського 
порядку, забезпечення громадської безпеки, 
як внутрішньої, так і за межами держави на 
основі міжнародних договорів, що пов’язана 
з можливістю застосування державного при-
мусу, а також яка полягає у наданні держав-
них послуг залежно від профілю правоохо-
ронної діяльності [17]. 

Кожне з авторських визначень поліцей-
ської діяльності містить елементи, які до-
зволяють віднести цей вид до загально юри-
дичної державно-управлінської діяльності та 
поряд із тим виділити її специфічні риси, які 
відрізняють її від інших видів соціальної ді-
яльності. 

Виділення напрямів, ознак та елементів 
поліцейської діяльності дасть змогу більш 
повно обґрунтувати її як самостійну катего-
рію права.

Поліцейська діяльність є одним з осново-
положних аспектів функціонування публіч-
ної влади та виконує превентивну, репресив-
ну та соціальну функції.

Серед ознак поліцейської діяльності пра-
вознавці [6; 10; 15] виділяють такі: 

1. Поліцейська діяльність являє собою 
один із видів соціальної діяльності і характе-
ризується всіма її основними ознаками.

2. Поліцейська діяльність – це керівни-
цтво спеціальними структурами публічної 
влади, як правило, виконавчої її ланки, спря-
моване на охорону громадського порядку, за-
безпечення безпеки (громадської, державної, 
економічної та ін.).

3. Розуміється як усвідомлений і ціле-
спрямований вплив суб’єкта на об’єкт. 

4. Цілеспрямованість поліцейської ді-
яльності задається тим, що держава в норма-
тивно-правовому порядку встановлює ком-
петенцію суб’єктів цієї діяльності, засоби і 
способи здійснення юридично значущих дій.

5. Коло суб’єктів поліцейської діяльності 
є широким і не обмежуються тільки поліцією. 
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6. Зміст і основу поліцейської діяльності 
становить поняття «охорона», що зумовлює 
і особливий характер цієї діяльності. «Охо-
роняти» означає стежити за збереженням, 
безпекою, недоторканністю, захищати когось 
або щось від нападів, посягань. У широко-
му сенсі це захист від небезпек соціального, 
природного, біологічного або техногенного 
характеру.

7. Для даної діяльності характерний спе-
цифічний набір методів (способів) її здій-
снення. Перш за все, до них належать ад-
міністративний нагляд і адміністративний 
примус. 

8. Поліцейська діяльність за своєю при-
родою є професійною, публічною, здійсню-
ється виключно на правовій основі. Крім ма-
теріального права, значну роль в її здійсненні 
відіграють норми процесуальні.

 Зазначені основні ознаки В. М. Шадрін 
доповнює низкою особливостей, що від-
різняють поліцейську діяльність від іншої 
соціальної діяльності, а саме: умови робо-
ти пов’язані з ризиком; особливі службові 
обов’язки (захист життя і здоров’я людей, 
безпеки громадян і встановленого порядку 
управління, забезпечення прав і публічних 
інтересів громадян, охорона громадського 
порядку та правопорядку); наявність спеці-
альних дисциплінарних статутів, положень 
про дисципліну; особливий статус зі встанов-
леним колом прав і обов’язків [6]. 

Для розуміння суті поліцейської  
діяльності як наукової категорії вважаємо за 
необхідне розглянути такі її змістові елемен-
ти: мету, засоби, об’єкт і суб’єкт. Елементи 
структури поліцейської діяльності висту-
пають певною мірою критеріями виділення 
поліцейської діяльності як окремого виду 
державно-управлінської діяльності та само-
стійної правової категорії. 

Науковці вважають метою поліцейської 
діяльності реалізацію поліцейської функції 
держави – встановлення та забезпечення 
внутрішньодержавного порядку спеціально 
уповноваженими державними органами: по-
ліцією, армією, службою безпеки, виправ-
ними установами –шляхом застосування 
заходів фізичного державного примусу з 
метою охорони правопорядку і забезпечення 
внутрішньої безпеки [4; 16]. Крім того, уяв-
лення про поліцію в суспільній свідомості 
асоціювалося виключно з примусовою діяль-
ністю держави з метою забезпечення громад-
ської безпеки та порядку, нині ж ідеться про 
важливість соціальної місії поліції, що поля-
гає у «служінні суспільству», налагодженні 
партнерства з населенням, пріоритетності 
профілактичної (превентивної) діяльності  
[3, c. 354].

Таким чином, можна констатувати, що 
метою поліцейської діяльності є забезпечен-
ня охорони прав і свобод людини, протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки 
і порядку, а також створення умов безпеки 
та благополуччя. Основою такої діяльності 
є дотримання принципів діяльності поліції 
(верховенство права, дотримання прав і сво-
бод людини, законність, відкритість та про-
зорість, політична нейтральність, взаємодія 
з населенням на засадах партнерства, безпе-
рервність).

Мета поліцейської діяльності досягається 
шляхом застосування спеціальних методів. 
Засобами та методами поліцейської діяль-
ності є заходи державного примусу [4; 16]. 
Метод діяльності поліції О. С. Проневич ви-
значає як спосіб організаційного та правового 
впливу на суспільні відносини з боку органів 
(посадових осіб) поліції у процесі охорони 
суспільного блага, запобігання і припинення 
протиправних посягань, надання допомоги 
населенню в усуненні загроз [15, с. 15]. На 
законодавчому рівні закріплено поняття по-
ліцейських заходів: це дія або комплекс дій 
превентивного або примусового характеру, 
що обмежує певні права і свободи та застосо-
вується поліцейськими відповідно до закону 
для забезпечення виконання покладених на 
поліцію повноважень (ст. 29 Закону України 
«Про національну поліцію»). В указаному 
законі використовується поняття «спеціаль-
ні засоби» як поліцейські заходи примусу 
(сукупність пристроїв, приладів і предметів). 
Порушення термінології тут полягає у тому, 
що засоби не можуть буди заходами, оскіль-
ки засоби – це предмети, а заходи – це дії. 
Спеціальні методи поліцейської діяльності 
превентивного та примусового характеру 
відрізняють «поліцейські структури» від ін-
ших державних правоохоронних органів. 

Важливим є питання про те, на що або 
на кого спрямована поліцейська діяльність. 
Об’єктом будь-якої діяльності є те, на що 
вона спрямована для реалізації мети. За-
лежно від конкретного виду діяльності її 
об’єктом можуть бути природа, продукти ді-
яльності людини, майно, система суспільних 
відносин, особа тощо. 

До об’єктів поліцейської діяльності на-
уковці відносять поведінку суб’єктів суспіль-
них відносин, на яких спрямовані заходи дер-
жавного примусу [4, с. 16; 16], тільки осіб, що 
порушують публічну безпеку, спокій і порядок 
[18, c. 324], поліційній охороні підлягає і безпе-
ка загалу, і безпека поодиноких осіб [18 с. 322], 
особистість, її права, свободи та обов’язки; сус-
пільство, його матеріальні та духовні цінності; 
держава, її конституційний лад, суверенітет і 
територіальна цілісність [19].
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Суб’єкти поліцейської діяльності – це 
наділені особливою компетенцією спеці-
альні органи, уповноважені державою за-
стосовувати заходи примусу [4, с. 16] з 
метою встановлення та підтримання вну-
трішньої безпеки держави та правопорядку  
[16, c. 14]. Суб’єктами поліцейської діяльнос-
ті є органи, уповноважені діяти від імені дер-
жави, завданням яких є служіння суспіль-
ству, охорона прав і свобод людини, протидія 
злочинності, підтримання публічної безпеки 
і порядку шляхом застосування превентив-
них та примусових поліцейських заходів.

Системне уявлення про поліцейську діяль-
ність дозволяє розглядати її як частину право-
охоронної діяльності. Ситуація, яка склалася 
в адміністративному праві щодо сутності по-
няття поліцейської діяльності, основних ознак 
та елементів, його співвідношення з правоохо-
ронною діяльністю, створює передумови для 
наукового пошуку, переосмислення вказаної 
категорії та приведення її у відповідність до за-
декларованих законодавчих норм та викликів 
суспільства. Уведення в правовий обіг вказаної 
наукової категорії обґрунтовується сучасною 
правоохоронною діяльністю як України, так і 
Європейських країн.

Враховуючи вищевикладене, пропонує-
мо поліцейську діяльність розглядати як вид 
державно-управлінської діяльності у право- 
охоронній сфері, мета якої полягає у служін-
ні суспільству та яка реалізується спеціаль-
ними органами, уповноваженими від імені 
держави здійснювати охорону прав і свобод 
людини, протидіяти злочинності, підтриму-
вати публічну безпеку і порядок, із застосу-
ванням превентивних поліцейських заходів 
та поліцейських заходів примусу.

Поліцейська діяльність держави вияви-
лася необхідною умовою існування в нових 
реаліях, а разом із нею відроджується сукуп-
ність правових норм, що регламентують по-
ліцейську діяльність, – поліцейське право, 
яке не може бути цілком замінено правом 
адміністративним. Поліцейське право як уза-
гальнений досвід минулого не вичерпало себе, 
швидше – оновилось, знайшло свою нішу в 
адміністративному праві, постійно розвива-
ється та має безумовні перспективи [12].
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В статье проанализированы подходы отечественных и зарубежных ученых к понятию полицей-
ской деятельности, ее признаков и элементов. Автором предложен собственный подход к понятию 
полицейской деятельности и обосновано ее определение как самостоятельной категории права.
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The article analyzes the approaches of domestic and foreign scientists to the notion of policing, its at-
tributes and elements. The author proposed his own approach to the concept of policing and grounded as a 
separate category of law.
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