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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

Необхідність реалізації об’єктивно існуючих 
потреб українського суспільства детермінує прове-
дення системних трансформацій, важливою скла-
довою яких є реформування правоохоронних орга-
нів відповідно до чинних загальнодемократичних 
стандартів.

Розв’язанню проблем реформування органів 
внутрішніх справ (далі – ОВС) було присвячено 
праці таких учених: В.Б. Авер’янова, О.М. Бан-
дурки, О.О. Бандурки, Д.М. Бахраха, Ю.П. Битя-
ка, В.М. Бевзенка, С.М. Гусарова, І.П. Голоснічен-
ка, О.В. Негодченка, В.О. Заросила, Т.П. Мінки,  
В.К. Колпакова, Р.А. Калюжного, А.Т. Комзюка, 
Т.О. Коломоєць, М.В. Корнієнка та ін.

Роботи цих науковців мають значну наукову і 
практичну цінність, однак процес реформування 
на сучасному етапі є дуже актуальним. 

Метою статті є визначення особливостей ре-
формування системи ОВС, організації діяльності 
структурних підрозділів поліції в системі Мініс-
терства внутрішніх справ (далі – МВС) України.

Досягнення цієї мети передбачає вирішення та-
ких завдань:

– дослідження сутності й особливостей рефор-
мування системи ОВС;

– виокремлення проблемних аспектів із пропо-
нуванням оптимальних шляхів їх вирішення.

Проблема визначення оптимальної функціо-
нальної структури правоохоронного органу, як 
свідчить історія, завжди була доволі складною. Не 
вдаючись глибоко в ретроспективу цього питання 
(воно потребує самостійного ретельного розгляду й 
дослідження), розглянемо деякі аспекти проблем-
них питань щодо визначення системи і структури 
МВС.

Аналіз положень чинного Закону України «Про 
Національну поліцію» [2] у частині визначення 
системи і структури поліції в ньому свідчить про 
існування не тільки певних законодавчих новацій, 
а й прогалин і необхідності їх невідкладного усу-
нення.

Отже, ОВС являють собою систему, що харак-
теризується суворим дотриманням принципу цен-
тралізованого управління відповідними елемен-
тами (підсистемами) та встановленням між ними 
субординаційних зв’язків. 

Оцінюючи стан і проблеми функціональної 
структури ОВС України, варто підкреслити насам-
перед ту обставину, що функціональна й суворо 
пов’язана з нею організаційна структура є доволі 

консервативними феноменами і, як засвідчує ана-
ліз практики, змінюються вони дуже рідко, незва-
жаючи на об’єктивні потреби в цьому. Наше сус-
пільство тепер переживає такий історичний період, 
який потребує кардинальної перебудови діяльності 
всіх правоохоронних органів, у тому числі ОВС. 

У зв’язку з відсутністю Закону України «Про 
органи внутрішніх справ», основним законодав-
чим актом, що визначає правовий статус ОВС як 
суб’єкта охорони публічного порядку, є Закон 
України «Про Національну поліцію» від 7 листопа-
да 2015 р. [5 ]. У ст. 2 зазначеного Закону України 
завданнями поліції є надання поліцейських послуг 
у визначених сферах [8]. Така ситуація, безумовно, 
породжує багато колізій, нині розглядаються зако-
нопроекти, однак питання є відкритим.

Концепція реформування ОВС не може не вра-
ховувати вимог багатьох міжнародних документів, 
наприклад, Резолюції 34/169 Генеральної Асам-
блеї Організації Об’єднаних Націй, яка прийняла 
Кодекс поведінки посадових осіб щодо підтриман-
ня правопорядку і яка підкреслює, що «харак-
тер функцій щодо підтримання правопорядку та 
захисту громадського порядку й те, як саме вони 
здійснюються, справляють безпосередній вплив на 
якість життя окремих осіб, а також усього суспіль-
ства загалом» [3].

Актуальним питанням є прийняття Закону 
України «Про органи внутрішніх страв», який 
буде визначати саму систему.

До системи органів внутрішніх справ має входи-
ти таке:

1) Міністерство внутрішніх справ України;
2) центральні органи виконавчої влади, діяль-

ність яких спрямовується й координується Кабіне-
том Міністрів України через Міністра внутрішніх 
справ України (далі – центральні органи виконав-
чої влади):

– Національна поліція України;
– центральний орган виконавчої влади, який ре-

алізує державну політику у сфері захисту держав-
ного кордону та охорони суверенних прав України 
в її виключній (морській) економічній зоні;

– центральний орган виконавчої влади, який 
реалізує державну політику у сфері міграції;

– центральний орган виконавчої влади, який 
реалізує державну політику у сфері цивільного 
захисту, захисту населення й територій від над-
звичайних ситуацій і запобігання їх виникненню, 
ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної 
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справи, гасіння пожеж, пожежної й техногенної 
безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, 
профілактики травматизму невиробничого харак-
теру, а також гідрометеорологічної діяльності;

3) Національна гвардія України.
Концепцією розвитку системи МВС визнано, що 

розвиткові системи МВС України, безумовно, пе-
решкоджає відсутність законодавчого визначення 
поняття «органи внутрішніх справ», їхніх завдань 
і повноважень, структурної побудови системи МВС 
та інших умов їхньої діяльності. Правове забезпе-
чення діяльності ОВС потребує приведення всієї її 
нормативної бази відповідно до соціально-політич-
ного й економічного становища держави та поло-
жень Конституції України.

Аналіз відповідних публікацій, в основному в 
іноземних періодичних виданнях, свідчить про те, 
що останніми роками в розвинутих країнах Захо-
ду значно активізувався науковий пошук можли-
востей удосконалення діяльності правоохоронних 
органів і насамперед поліції. Робляться спроби те-
оретичного оновлення концепції функціонування 
поліцейської організації.

При цьому виявляються вельми значні загальні 
й конкретні моменти, що дають змогу розміркову-
вати про деякі тенденції в підходах до формулю-
вання поліцейської концепції.

У більшості країн світу поліція є структурним 
підрозділом МВС. У деяких країнах функція за-
безпечення державної безпеки покладена або без-
посередньо на поліцію, або є спеціальний струк-
турний підрозділ, що входить у систему МВС. Те 
саме можна сказати про функцію охорони держав-
ного кордону.

У Сполучених Штатах Америки є МВС, але воно 
займається справами, які зовсім не мають стосун-
ку до охорони громадського порядку та боротьби 
зі злочинністю. Одним із основних органів бороть-
би зі злочинністю в США є Федеральне бюро роз-
слідувань (ФБР). Загалом же поліцейська система 
США дуже децентралізована, значна частина по-
ліцейських функцій передана до ведення штатів, 
графств, міст і селищ. Певний обсяг роботи в цій 
сфері виконується приватною поліцією.

До загальної структури МВС України має вхо-
дити таке:

1) апарат МВС України;
2) Головний центр з надання сервісних послуг і 

центри з надання сервісних послуг як територіаль-
ні органи МВС України;

3) навчальні заклади та науково-дослідні уста-
нови;

4) заклади охорони здоров’я, підприємства, 
установи й організації, що належать до сфери 
управління МВС України.

Передбачене Концепцією функціональне ре-
формування МВС не має революційного характеру, 
однак, безумовно, реалізація положень Концепції 

сприятиме подальшому розвитку системи. Водно-
час не можна не визнавати необхідності створення 
повноцінної та довгострокової Концепції розвитку 
системи органів внутрішніх справ України, яка б 
охоплювала її завдання, функції, принципи, фор-
ми, методи діяльності тощо. Ця Концепція повин-
на органічно входити до Концепції розвитку всієї 
правоохоронної системи, оскільки дуже важливий 
розподіл правоохоронних функцій між різними 
органами, а також взаємодія між ними. Навряд чи 
можна визнати доцільним те, що сьогодні відсутня 
взаємодія між правоохоронними органами, зокре-
ма стосовно баз даних, єдиних інформаційних сис-
тем, що надало б можливість установлення осіб, ко-
трі притягувалися до різних видів відповідальності 
і є недолугими платниками податків у тому числі. 
Відбувається конкуренція між структурами, однак 
вона не є здоровою [8].

Доцільно також зазначити, що нині відсутнє 
Положення про МВС України, оскільки МВС є го-
ловним органом у системі центральних органів ви-
конавчої влади з питань формування й реалізації 
державної політики у сфері захисту прав і свобод 
людини та громадянина, охорони громадського 
порядку, забезпечення публічної безпеки, захисту 
об’єктів права власності, інтересів суспільства й 
держави від протиправних посягань. 

МВС України як центральний орган управління 
трансформується в апарат МВС України без визна-
ченої чіткої структури та положень її структурних 
елементів.

Головні управління, управління МВС України 
в Автономній Республіці Крим, областях, містах 
Києві й Севастополі; міські, районні управління та 
відділи, лінійні управління, відділи, відділення, 
пункти (які були територіальними органами МВС) 
трансформуються в Головний центр з надання сер-
вісних послуг і центри з надання сервісних послуг 
як територіальні органи МВС.

У зв’язку з такими системними перетворення-
ми виникає кілька проблем. Уважаємо за необхід-
не їх визначити.

По перше, територіальними органами МВС ста-
ють Головні центри з надання сервісних послуг.

Створення інших територіальних органів МВС 
не передбачається. Відповідно до Закону України 
«Про центральні органи виконавчої влади» (ст. 7 
«Завдання міністерства»), основними завданнями 
міністерства як органу, що забезпечує формуван-
ня та реалізує державну політику в одній чи кіль-
кох сферах, є забезпечення нормативно-правового 
регулювання; визначення пріоритетних напрямів 
розвитку; інформування та надання роз’яснень 
щодо здійснення державної політики тощо [4].

Ураховуючи передбачені норми щодо надання 
послуг міністерством, зокрема МВС, населенню, 
що не належать до завдань МВС (у частині надання 
послуг), можемо констатувати, що постає питання 
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невизначеності місця МВС як суб’єкта в системі 
ОВС.

Відповідно до Закону України «Про центральні 
органи виконавчої влади» (ст. 17 «Завдання цен-
тральних органів виконавчої влади»), основним 
завданням центральних органів виконавчої влади 
є надання адміністративних послуг. Із цією метою 
створюються такі центральні органи виконавчої вла-
ди, як служби. У ст. 17 прямо зазначено, якщо біль-
шість функцій центрального органу виконавчої вла-
ди становлять функції з надання адміністративних 
послуг фізичним і юридичним особам, центральний 
орган виконавчої влади утворюється як служба [4]. 

У зв’язку із запропонованими змінами терито-
ріальними органами МВС стають Головний центр з 
надання сервісних послуг і центри з надання сер-
вісних послуг.

На завершення варто зазначити, що в найближ-
чій перспективі з великою ймовірністю можна 
припустити розширення переліку поліцейських 
підрозділів, на які покладається безпосереднє ви-
конання завдань забезпечення публічної безпеки, 
шляхом унесення відповідних доповнень до Зако-
ну України «Про Національну поліцію».

Сьогодні адміністративно-правове регулювання 
діяльності поліції передбачає необхідність забезпе-
чення ефективного захисту інтересів суспільства й 
держави від протиправних посягань і потребує не 
просто вдосконалення, а якісно нового оформлен-
ня, завдяки чому зростає значення теорії адміні-
стративно-правового регулювання, актуалізується 
необхідність наукового узагальнення практики 
здійснення, а також розвитку на цій основі відпо-
відних приписів адміністративно-правових норм, 
які повинні спрямовуватися на покращення діяль-
ності поліції щодо забезпечення публічної безпеки.
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Анотація
Глуховеря В. А. Концептуальні питання щодо  

реформування системи органів внутрішніх справ. – 
Стаття.

Стаття присвячена дослідженню сутності й особливос-
тей реформування системи органів внутрішніх справ. Роз-
глядаються особливості поліцейської діяльності в системі 
органів внутрішніх справ і діяльність структурних підроз-
ділів поліції щодо забезпечення громадського порядку. 
Акцентується увага на виокремленні проблемних аспектів 
реформування системи органів внутрішніх справ із пропо-
нуванням оптимальних шляхів їх вирішення.

Ключові слова: органи внутрішніх справ, Наці-
ональна поліція, поліцейська діяльність, система, 
структура, громадський порядок і безпека.

Аннотация
Глуховеря В. А. Концептуальные вопросы рефор-

мирования системы органов внутренних дел. – Статья.
Статья посвящена исследованию сущности и осо-

бенностей реформирования системы органов внутрен-
них дел. Рассматриваются особенности полицейской 
деятельности в системе органов внутренних дел и де-
ятельность структурных подразделений полиции по 
обеспечению общественного порядка. Акцентируется 
внимание на выделении проблемных аспектов рефор-
мирования системы органов внутренних дел с предло-
жением оптимальных путей их решения.

Ключевые слова: органы внутренних дел, Нацио-
нальная полиция, полицейская деятельность, система, 
структура, общественный порядок и безопасность.

Summary

Hlukhoveria V. A. Conceptual issues of the internal 
affairs bodies reform. – Article.

The article focuses on the necessity of research of es-
sence and features of reforming of system of internal Af-
fairs bodies at the present stage. Discusses the features of 
policing in the system of internal Affairs bodies and the 
activity of structural subdivisions of the police in main-
taining public order. The focus is on highlighting the 
problematic aspects of the reform of the system of bod-
ies of internal Affairs with a proposal of optimal ways of 
their solution.

Key words: bodies of internal affairs, national police, 
policing, system, structure, public order and safety.


