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ССккаажжееммоо

“TAK”
ббееззппеецціі   

ддоорроожжннььооггоо  ррууххуу  
вв  УУккррааїїнніі !!

Юрій Лавренюк,
заступник 

Міністра інфраструктури України
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13 квітня 2018 року в Міністерстві внутрішніх справ Ук-
раїни відбулось засідання Координаційної ради з безпеки
дорожнього руху, на якій схвалено та запропоновано до
затвердження Кабінетом Міністрів України Державну про-
граму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Ук-
раїні на період до 2020 року. 25 квітня Державну
програму затверджено Урядом.

Державна програма з підвищення безпеки дорож-
нього руху розроблена Міністерством інфраструктури
України спільно із Міністерством внутрішніх справ, На-
ціональною поліцією України, Укравтодором, Міністер-
ством охорони здоров’я, ДСНС та іншими органами
влади. В роботі над документом взяли участь представ-
ники громадськості, використовувались найкращі сві-
тові практики і досвід. 

Щодня в результаті ДТП в Україні гине близько 11
людей, тому Державна програма є надзвичайно важли-
вою. Вона спрямована на подолання ситуації, яка скла-
лася на автомобільних дорогах України. Наша мета –
знизити цей показник на 30% до 2020 року, а в ідеалі на
всі 50%. 

Обсяг фінансування державної програми на три
роки складає близько 8,7 млрд гривень. Тільки на 2018
рік передбачені кошти у розмірі 2,6 млрд гривень. Дже-

релом фінансування є, перш за все, Дорожній Фонд, в
якому передбачено відрахування 5% на фінансування
безпеки дорожнього року.

Змістом Державної програми заплановано заходи в
4 ключових сферах – 4Е: 

інфраструктура (Engineering), 
просвіта (Education), 
нагляд і контроль (Enforcement), 
невідкладна допомога (Emergency).
Найбільше коштів Державною програмою виділя-

ється на інфраструктуру безпеки, а саме:
будівництво нових і реконструкція старих кільце-

вих розв’язок у кількості – 500 шт, з фінансуванням 1,
1 млрд грн.; 

спорудження острівців безпеки на в’їздах до насе-
лених пунктів – 500 шт, з фінансуванням 930 млн грн; 

безпечні пішохідні переходи - 5 432 штук, з фінан-
суванням 1, 1 млрд грн.; 

пішохідні переходи з освітлювальними панелями –
1500 штук, з фінансуванням близько 150 млн грн; 

ліквідація 109 місць концентрації ДТП, з фінансу-
ванням 260 млн грн; 

спорудження 258 км нового бар’єрного огород-
ження, на яке піде 435 млн грн;

встановлення 1500 нових дорожніх знаків, на які пе-
редбачено 60 млн грн. 

Важливо, що Державною програмою передбачено
освітні та просвітницькі заходи, розробка та запуск со-
ціальної реклами. Ключовими ідеями буде пропагу-
вання дотримання швидкісного режиму, використання
ременів безпеки, відмова від керування автомобіля у
нетверезому стані та  обов’язкове використання дитя-
чих автокрісел.

Для вжиття заходів з підвищення ефективності дер-
жавного нагляду і контролю Міністерством внутрішніх
справ передбачено 1, 3 млрд гривень. Планується  за-
провадження системи автофіксації порушень ПДР, вста-
новлення камер автофіксації порушень ПДР на
автодорогах державного значення, придбання та облад-
нання мобільними пристроями контролю за дотриман-
ням ПДР з функціями фото - і відеофіксації 324
службових автомобіля Національної поліції, придбання
алкотестерів та контроль безпеки комерційних переве-
зень. 

Важливе місце у Державній програмі займають за-
ходи невідкладної допомоги, на які піде 1, 8 млрд грн.
Йдеться про запровадження єдиного call-центру 112,
зміцнення технічної бази підрозділів ДСНС, придбання
автомобілів швидкої допомоги для лікарень, розташо-
ваних поблизу автошляхів державного значення.

Збереження людського життя – це ос-
новна ціль, на досягнення  якої мають спря-
мовуватись всі наші зусилля. Затвердження
Державної програми – це початок. Наскільки
повно і якісно вона буде реалізована - зале-
жить тільки від нас з вами. Не можна допус-
тити, щоб люди і далі гинули та
травмувались на українських автошляхах.
Нам необхідно переламати цей тренд і змі-
нити ситуацію на краще!

Юрій Лавренюк,
заступник 

Міністра інфраструктури України
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Першого міністра внутрішніх справ Незалежної України Андрія Володимировича
Василишина всі знають як людину спокійну, мудру, виважену, інтелігентну, фахову,
досвідчену і вкрай доброзичливу та об’єктивну у ставленні до своїх підлеглих. Він

був і є справжнім професіоналом та патріотом. Навряд чи зараз можна уявити
когось іншого на цій посаді, хто б тоді так успішно впорався з усіма тими

викликами, що в ті роки постали перед українською міліцією. Мізерні
зарплати,відсутність форменого одягу, розбалансованість системи, незадовільне
матеріально-технічне забезпечення, необхідність майже миттєвої перебудови “на
ходу” усієї системи ОВС, щоб ефективно протистояти валу злочинності,- все це

створювало, здавалося б, нездоланні перепони на шляху забезпечення
правопорядку в державі. Але міністр Василишин з честю впорався з труднощами.
Його послідовники, прийнявши естафету, продовжили розвивати здобутий успіх.

Колектив редакції бажає Андрію Володимировичу міцного здоров’я, безмежного
людського щастя, родинного благополуччя, творчої наснаги та нових звершень у

нашій загальній справі - служінню українському народу!

Андрію ВолодимироВичу ВАсилишину -

8855 !!

ВІТАЄМО!
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МОї ЩАслИВІ 
ТА сУМНІ 
дОРОгИ Продовження. 

Початок  у №№ 5-12`2016
1-12`2017 та 1-2’2018.

Ректор Академії управління МВС України
Так що ж сталося у вересні 2005-го? Саме в цей час, у вересні, запросив мене на розмову Міністр внутрішніх справ

України Юрій Віталійович Луценко (то була його перша каденція). Мова йшла про необхідність створення Академії уп-
равління МВС України. Зауважив, мовляв, йому відомо, що я знаю цю справу. Запропонував очолити Академію і… при-
ступити до її створення. На роздуми давалася доба.

Наступного дня я прийшов до міністра з наміром відмовитися від пропозиції, пояснити, що життя вже ввійшло в нову
колію і так далі. Однак не встиг і розпочати свої аргументовані пояснення, як почув у відповідь: «Наказ на ваше призна-
чення вже підписаний. Починайте працювати, генерале».  

Тож першим документом щодо Академії управління МВС України була Постанова Кабінету міністрів про її утворення
від восьмого вересня 2005 року №880 «Про реорганізацію вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ
Міністерства внутрішніх справ».  А другим – наказ міністра внутрішніх справ про призначення мене ректором Академії
управління МВС. Таким був початок. 

За невеликий відрізок часу ми змогли утворити
Академію управління, аналогів якій немає ні в країнах
колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Рес-
публік, ні в Європі. Збирали крихтами найкраще з до-
свіду поліцейських навчальних закладів європейських
країн, намагалися не забути величезний досвід  Ака-
демії управління МВС колишнього СРСР, де готували
міністрів внутрішніх справ союзних республік, автоно-
мій, начальників УВС областей, районів,міст. Праг-
нули, врахувавши найцінніше з існуючого досвіду,
створити свій, український, не схожий на інші,  на-
вчальний заклад. І нам це вдалося. Академія управ-
ління МВС України  давала компетенцію і водночас
піднімала освітній рівень випускників до магістра уп-
равління у сфері правопорядку, магістра права. За-
уважу, що європейські  поліцейські навчальні заклади
не піднімають освітній рівень, вони дають лише ком-
петенцію, тобто навчають людину, яка вже має дип-
лом бакалавра чи магістра, поліцейської справи.
Аналогічно  діяла і діє Академія управління МВС Ро-
сійської Федерації:  на вході - спеціаліст і на виході  -
теж спеціаліст. Особливість нашої Академії була в
тому, що вступали до неї особи, які мали освітньо-ква-
ліфікаційний рівень «спеціаліст», а випускалися – ма-
гістри. Заклад мав усі ліцензії, необхідні для
проведення освітньої діяльності, акредитований за
четвертим – найвищим рівнем акредитації. 

Мені хотілося створити навчальний заклад, де б го-
тували фахового начальника органу внутрішніх справ,
аби в системі була можливість обирати керівника мі-
ської, районної, обласної поліції не на аматорській, а
на професійній основі.

Віктор Гвоздецький
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Так сталося, що на той час у системі МВС України
утворився певний вакуум кадрів вищої ланки. Відійшли
на пенсію, або у вічність старі кадри, які одержали ос-
віту в колишньому Радянському Союзі, а нових керівни-
ків не встигли підготувати. Таким чином понад
дев’яносто відсотків посад номенклатури МВС обіймали
люди, які не мали управлінської підготовки. Певним
чином вони були любителями. Адже з високопрофесій-
ного опера чи слідчого не завжди виходить  добрий ке-
рівник поліцейського колективу. Назначивши таку
людину керівником, ми втрачали  фахового опера, слід-
чого і не одержували  належного керівника-управлінця.
Звісно, були і є  самородки. Але їх небагато. І, власне,
для того, щоб заповнити вакуум кадрів, не допускати до
такого в майбутньому, й була створена Академія управ-
ління Міністерства внутрішніх справ України.

Отже нам вдалося 2005-го створити цей унікальний
вищий навчальний заклад. Я з великою вдячністю і на-
лежною шаною назву по імені людей, які брали активну
участь у народженні Академії і потім «вирощували» в
ній фахових управлінців. 

Це полковник міліції, доктор юридичних наук, профе-
сор Глушков Валерій Олександрович – перший прорек-
тор;

полковник міліції, доктор історичних наук, професор
Чайковський Анатолій Степанович – проректор;

полковник міліції, доктор психологічних наук, профе-
сор Барко Вадим Іванович – проректор;

генерал-майор податкової міліції, доктор юридичних
наук, професор Проценко Тарас Олександрович – про-
ректор;

полковник міліції Шпак Петро Григорович – началь-
ник відділу кадрів;

полковник міліції Федченко  Сергій Андрійович – за-
ступник  начальника інституту;

майор міліції, кандидат юридичних наук  Оленченко
Тетяна Леонідівна – начальник начально-медодичного
відділу;

майор міліції Нуждова Лідія Іванівна – начальник
курсу та інші. 

Наголошу ще раз: особливістю нашого вищого на-
вчального закладу було те, що в Україні, вперше на про-
фесійній основі, почали готувати управлінський
персонал.  Свого часу вказану функцію виконувала
Московська Академія управління МВС СРСР. І, що важ-
ливо, слухачі нашої Академії піднімали свій освітньо-
кваліфікаційний рівень до   магістра і набували
компетенцію управлінця (поліцейські навчальні заклади
європейських країн рівень освіти не підвищують, там
здобувають тільки компетенцію). 

Академія управління здійснювала:
підготовку для органів, установ і вищих навчальних

закладів МВС України, інших правоохоронних органів
держави та зарубіжних країн фахівців освітньо-кваліфі-
каційних рівнів «магістр» за спеціальностями «Управ-
ління у сфері правопорядку», «Правознавство»,
«Правоохоронна діяльність»;

підготовку і післядипломну освіту керівного складу
органів та підрозділів внутрішніх справ, міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, правоохо-
ронних органів України, зарубіжних країн в установле-

ному порядку;
підготовку, спеціалізацію та підвищення кваліфікації

керівних, наукових, науково-педагогічних кадрів  на-
вчальних закладів та науково-дослідних установ Мініс-
терства внутрішніх справ України;

підготовку та підвищення кваліфікації керівних кад-
рів органів державного управління;

навчання працівників, зарахованих до резерву кад-
рів для призначення на посади номенклатури Міністер-
ства внутрішніх справ України; 

організацію, проведення фундаментальних і при-
кладних наукових досліджень з основних напрямів ді-
яльності органів внутрішніх справ;

науково-методичне забезпечення навчально-вихов-
ного процесу та правоохоронної діяльності;

наближення освітянської і практичної діяльності ор-
ганів внутрішніх справ до міжнародних норм, стандар-
тів.

Наша Академія мала чотири потужних підрозділи:
ад’юнктуру, інститут підготовки управлінського персо-
налу, інститут  післядипломної освіти і науково-дослід-
ний підрозділ, який досліджував проблеми кадрової
роботи.

Зокрема ад’юнктура здійснювала (на денній та заоч-
ній формах навчання) підготовку наукових та науково-
педагогічних кадрів  за   науковими спеціальностями:
службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку
(юридичні науки); юридична психологія; кримінальний
процес, криміналістика, судова експертиза, оперативно-
розшукова діяльність; адміністративне право і процес,
фінансове право, інформаційне право.

В Академії діяло три спеціалізовані вчені ради із за-
хисту дисертацій по чотирьох спеціальностях:

К 26 731 01: Спеціальність 19.00.06 - юридична пси-
хологія (психологічні науки); 

К 26 731 02: Спеціальність  12.00.07 -  адміністра-
тивне право і процес; фінансове право; інформаційне
право.

Спеціальність - 21.07.05 -  службово-бойова діяль-
ність сил охорони правопорядку (юридичні науки); 

К 26 731 03: Спеціальність 12.00.09 - кримінальний
процес і криміналістика; судова експертиза; опера-
тивно-розшукова діяльність.

Навчально-науковий інститут підготовки управлін-
ського персоналу органів внутрішніх справ на денній та
заочній формах навчання готував: фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Уп-
равління у сфері правопорядку» на базі вищої
юридичної освіти овітньо-кваліфікаційного рівня «спе-
ціаліст», з перспективою призначення на керівні посади
(із числа осіб старшого начальницького складу органів
внутрішніх справ, які мали стаж роботи керівника галу-
зевої служби апарату управління, міськрайліноргану не
менше трьох років, зараховані до резерву кадрів на ви-
сунення);

керівні кадри середньої ланки органів внутрішніх
справ освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спе-
ціальністю «Правознавство» на базі вищої юридичної
освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (із
числа   осіб середнього та старшого начальницького
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складу органів внутрішніх справ, які обіймали посади не
нижче старшого оперуповноваженого або рівні їм, були
зараховані до резерву кадрів на висунення, мали стаж
після здобуття освіти не менше одного року);

керівні кадри середньої ланки органів внутрішніх
справ освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спе-
ціальністю «Правоохоронна діяльність» на базі вищої
юридичної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «спе-
ціаліст»;

науково-педагогічних  працівників та викладацького
складу навчальних закладів МВС України   освітньо-ква-
ліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Пра-
вознавство» на базі вищої юридичної освіти
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»; 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
за спеціальністю «Правознавство» на умовах контракту
з фізичними та юридичними особами із числа   осіб, які
мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня
«спеціаліст»  або «бакалавр».  

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти
– здійснював підвищення кваліфікації керівних кадрів
органів внутрішніх справ, які мали вищу юридичну ос-
віту освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» або «спе-
ціаліст», були призначені (чи перебували в резерві
кадрів на висунення) на посади:  

керівників самостійних структурних підрозділів цен-
трального апарату МВС України та їх заступників; на-
чальників Головних управлінь, управлінь МВС України,
УВСТ,  їх заступників та керівників структурних підроз-
ділів апарату; 

керівників навчальних закладів та науково-дослідних
установ МВС України та їх заступників;

начальників міськрайлінорганів та їх заступників;
фахівців науково-педагогічного, педагогічного та ке-

рівного складу  навчальних закладів; 
підвищення кваліфікації державних службовців  мі-

ністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
правоохоронних органів, обласних (міських) держаних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування від-
повідно до укладених угод за спеціальністю «Державне
управління» на умовах контрактів з фізичними та юри-
дичними особами.  

Академія управління МВС України готувала, на під-
ставі отриманої ліцензії, управлінські кадри  для інозем-
них держав, що визначалося законодавством України
та відповідними угодами.

На наш навчальний заклад було покладено розробку
концептуальних проблем управління в органах внутріш-
ніх справ, управління персоналом, здійснення аналізу,
прогнозування та наукових досліджень проблем управ-
ління органами внутрішніх справ, а також впровадження
результатів наукових досліджень у практичну діяльність
органів та підрозділів внутрішніх справ України, держав-
ного управління; правового забезпечення та взаємодії
з іншими правоохоронними органами держави і зарубіж-
них країн.

З особливою гордістю зазначу, що навчальний про-
цес Академії забезпечував високого рівня кваліфікації
науково-педагогічний колектив. Зокрема тут працювали
двадцять п’ять докторів наук, дев’ятнадцять професо-
рів, сорок дев’ять кандидатів наук: двадцять сім доцен-
тів. Усі розуміли, яке надважливе завдання покладено
на них. Розуміли, що мають готувати керівників нової ге-
нерації. Адже змінилася епоха, життя змінилося, з’яви-
лися нові види правопорушень. Потрібен був керівник,
який має і серце, і душу, і розум, і знання, і підготовку, і
особливі організаторські здібності. Тож і ставили собі за
мету готувати такий персонал. У науково-педагогічній
практиці  використовували досвід минулої радянської

Під час проведення семінару Міжнародної асоціації особистих охоронців 
в Академії управління МВС України
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епохи,  теперішній вже незалежної України  і зарубіж-
ний. 

Приміром, я був начальником районного відділу
внутрішніх справ і за радянських часів, і за незалежної
України. Можу порівнювати. Розумів тих, хто сидів в ау-
диторії і готувався завтра стати начальником міліції (по-
ліції). Розумів, як не просто тим, хто прийшов на
навчання вже будучи начальником  районного (міського)
відділу (управління) внутрішніх справ.  Однак просив
усіх слухачів (що робив і раніше) не розділяти  епохи
лише на чорне і біле. Як вже зазначав на сторінках  жур-
налу «POLICE» свого часу, можна знайти позитиви і в
радянській епосі. А негативи, на жаль, і зараз є, були і
тоді. Скажімо, приклад з минулого, про який вже згаду-
вав, але додам цікавий нюанс. Ви вочевидь пам’ятаєте,
що на той час, до серпня 1991 року, працівники органів
внутрішніх справ  в правовому сенсі були незахище-
ними людьми, що входили вони до так  званого списку
№ 1. Це означало, що суди не приймали заяви  щодо
порушення їхніх прав, в тому числі трудових, прав гід-
ності тощо.  У дисциплінарному Статуті   навіть  була
стаття, процитую мовою оригіналу:  «Старший началь-
ник не имеет права отменить взыскание за строгос-
тью»,   а я добавлю від себе,   « и даже Господь-Бог».
Тобто, якщо незаконно  звільнили людину з роботи, по-
рушили його права – ніхто не допоможе: суд не прийме
заяву, і старший начальник, якщо й бажатиме, не має
права відмінити наказ. Сьогодні такої норми вже немає.
І хоча судова реформа ще до кінця не здійснена, але
навіть теперішній суд усе ж відновлює справедливість,
коли були явно порушені права співробітника органів
внутрішніх справ.  

У навчальному процесі я застосовував серед інших
і метод порівняльної характеристики різноманітних си-
туацій епохи радянської й сучасної незалежної України.
Разом зі слухачами досліджували  їх, аналізували, ро-
били висновки. І це давало вельми позитивні резуль-
тати, щонайперше спонукало слухачів до
логічно-філософського осмислення подій, явищ, право-
порушень тощо. 

Називаючи негативи радянської епохи, я акцентував
увагу на позитивах, які мали б перейти у наш час. Гово-
рив про фінансування органів внутрішніх справ, яке
здійснювалося на сто відсотків від потреби, про матері-
ально-технічне забезпечення особового складу, яке за-
безпечувалося державою стовідсотково від потреби – від
трусів до шнурків.  Говорив про освіту, у Радянському
Союзі вона була на високоякісному рівні: як середня, так
і середньо-спеціальна, так і вища. В багатьох аспектах її
рівень перевершував рівень освіти європейських  та
інших розвинутих країн світу. Мало свої позитивні пере-
ваги, скажімо, медичне обслуговування населення. Гово-
рив про позитиви у харчовій промисловості. Тобто, про
те, що продукти харчування, які вироблялися підприєм-
ствами в Україні, були без різноманітних шкідливих для
здоров’я хімічних добавок. Згадував про деякі «дріб-
нички». Приміром, мені насправді дуже шкода, що чи-
мало моїх учнів, як і мої внуки, вже не знають, який
чудовий смак має справжня шоколадна цукерка без до-
бавок. Не знають, який смак має справжнє морозиво, а
не той продукт, що сьогодні пропонують споживачу, тер-
мін зберігання якого два (!) роки. На жаль, таких «дріб-
ничок» надзвичайно багато. І усі вони вельми негативно
впливають на здоров’я нації. Вочевидь чимало людей це
розуміють, нарікають на бездіяльність влади, на те, що
вона ліквідувала державні стандарти, контролюючі ор-
гани у цій сфері тощо. Інколи, у зв’язку з цим, чуєш: «У
Радянському Союзу такого не допускали. Хочу назад.».
Окрім політиків-популістів, які кричать про повернення
СРСР, подекуди чуєш аналогічні слова й від тих, хто
добре розуміє неможливість подібних кроків. Це в них
«говорять» емоції, так реагують вони на відчуття своєї
безпорадності у змінені реалій на краще, так висловлю-
ють свій жаль, мовляв, знову влада далека від народу.

В цьому сенсі (з приводу – хочу назад в СРСР) я по-
діляю слова Голови Верховної Ради України кількох
скликань Мороза Олександра Олександровича. Він ска-
зав: «Хто не жалкує за Радянським Союзом – той не
має серця. А хто хоче повернути Радянський Союз – той
не має розуму».

Представники МВС України, науково-педагогічні працівники з першими
випускниками Академії управління МВС України
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Отже, зі слухачами ми вивчали матеріал, аналізу-
вали, досліджували, беручи до уваги  моменти, сказати
б, великі, й різноманітні «дрібнички». Вчилися думати
логічно, філософськи  розв’язувати усякого роду нело-
гічності, робити висновки. Ми вчилися бути фахівцями,
управлінцями.

На мою думку, утворення і функціонування Академії
управління МВС давало змогу значно підвищити якісний
склад начальників органів внутрішніх справ. А відтак ук-
раїнський народ як фінансовий утримувач цих органів
ставав надійніше захищеним. Перспективи були оче-
видні. Скажу лише, що за п’ять років в Академії підго-
товлено близько двох тисяч  фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”. Вони успішно
працювали і не мало ще працюють в органах внутрішніх
справ  на посадах номенклатури Міністерства внутріш-
ніх справ України. За цей же період науково-педагогіч-
ним складом Академії підготовлено і захищено
докторські (Гусаров С.М., Заросило В.О., Сервецький
І.В., Проценко Т.О. та інші),   кандидатські дисертацій
(Кириченко О.М., Горбунова О.Ю., Ірхіна С.М., Нико-
ненко М.Я., Курилін І.Р., Фурман Я.В., Братков С.І. Басс
В.М., Возник М.В. та інші).

Ми співпрацювали з європейськими поліцейськими
вищими навчальними закладами, ділилися досвідом.
Приміром, 2007-го в Мюнстері (Німеччина) відбувся
Міжнародний семінар на тему «Поліцеїстика – наука
про поліцію: актуальні проблеми». В роботі семінару
брали участь науковці і керівники вищих навчальних за-
кладів, практичні працівники підрозділів поліції Німеч-
чини, Великої Бритації,  Австрії, Угорщини, Нідерландів.
Україну представляли начальник управління освіти і
науки Департаменту роботи з персоналом МВС України
доктор юридичних наук, генерал-майор міліції Олек-
сандр Назарович Ярмиш і автор цих рядків – ректор
Академії управління МВС генерал-майор міліції Віктор
Демидович Гвоздецький. Питання розглядалися дуже
важливі, проблеми були актуальні не тільки для поліції,
а й для української правоохоронної системи. Про деякі
з них я вже писав раніше на сторінках засобів масової
інформації та професійних видань. Зокрема, про важ-
ливість профілактики правопорушень, тобто, поперед-
ження їх, говорив і про те, що назва «поліція» більше
відповідає вже сформованій у нас правоохоронній сис-
темі, тож, зазначав, для перейменування міліції на по-
ліцію потрібен лише час. І цей час настав 4 серпня
2015 року, коли був прийнятий Закон України «Про На-
ціональну поліцію». Указом Президента України  від 9
грудня 2015 року № 693/2105 установлено в Україні
свято – День Національної поліції України, яке відміча-
лося щорічно 4 серпня – у день підписання Президен-
том України Закону України «Про Національну поліцію».

Даним Указом Президент України визнав таким, що
втратив чинність  Указ Президента України від 17 лис-
топада 1992 року № 567 «Про День міліції».

Президент України своїм Указом  від 4 квітня 2018
року № 97/2018 вніс зміни до Указу Президента України
від 9 грудня 2015 року № 693 і установив в Україні свято
– День Національної поліції України,  яке відзначається
щорічно 4 липня.

Повернувшись із Мюнстера я виклав свої мірку-

вання, висновки і пропозиції у невеликій статті «Поліце-
їстика – наука про поліцію», яка була надрукована у
журналі «Міліція України». І сьогодні, через більше як
десять років після її опублікування, внесені мною про-
позиції, залишаються  актуальними. Коротко скажу, про
що в ній йшлося. Почав я з того, що поліцеїстика як
наука про поліцейське право почала формуватися на
території нашої країни ще в ХІХ сторіччі. Але на той час
поняття «поліція» та «адміністрація» певною мірою ото-
тожнювалися. За радянських часів термін «поліція» у
юриспруденції не застосовувався з ідеологічних погля-
дів.

Здобуття Україною політичної незалежності, її де-
мократичний розвиток  є, безперечно, об’єктивним чин-
ником, що суттєво змінює геополітичну ситуацію в
європейському регіоні, і відповідає виправданим ба-
жанням народу України. У державі важливим суб’єктом
системи внутрішньої безпеки є органи внутрішніх
справ. Сьогодні (писав я 2007-го) українська міліція пе-
ребуває в стадії реформування. Однак, на думку бага-
тьох політиків, науковців. правоохоронців та
дослідників,  проведення реформування в системі Мі-
ністерства внутрішніх справ до того часу було частко-
вим, неповним та епізодичним. У зв’язку з цим тема
семінару в Мюнстері вкрай актуальна для удоскона-
лення системи правоохоронних органів України та їх-
ньої діяльності. Квінтесенцією нового підходу до
діяльності органів внутрішніх справ (до речі, про це за-
значав у своєму виступі на семінарі генерал Олек-
сандр Ярмиш) має бути зосередження основних
зусиль на її пріоритетних напрямах, спрямованих на
захист прав і свобод людини і громадянина за умов
становлення демократичних перетворень.

Я у своїх публікаціях наголошував, що органи внут-
рішніх справ України мають керуватися новою філосо-
фією поліцейської діяльності, в основі якої перехід од
реактивної моделі (тобто реагування та розслідування
правопорушень, а також покарання правопорушників)
до проактивної моделі – служіння громадянам з акцен-
том на попередження правопорушень та співпрацю по-
ліції з населенням на основі системи: поліція – народ –
партнери. Відтак значно зростає значення поліції в пи-
таннях так званої соціальної компетенції, зокрема тіс-
ного співробітництва з державними установами,
муніципальними, громадськими та політичними органі-
заціями та окремими громадянами. В основу наукових
досліджень в галузі поліцеїстики мають бути покладені
основні функції поліції – превентивна, репресивна, со-
ціальна.

І якщо у виконавчій поліцейській діяльності повинна
відчуватися державна влада, то це означає, що в ній
має втілюватися відповідний захист прав і свобод гро-
мадян. Поліцейська сфера має розглядатися у контексті
втілення в життя міжнародно-правових стандартів під-
тримання правопорядку, визначених Генеральною
Асамблеєю ООН та Радою Європи основними принци-
пами діяльності поліцейських організацій, зважаючи на
те, що головне призначення поліції – служіння суспіль-
ству. Зокрема надання послуг та допомоги тим членам
громади, які з особистих, економічних, соціальних чи
інших причин потребують негайної допомоги. Тобто, по-
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ліція як репресивний інструмент держави має перетво-
ритися на товариша та помічника для громадян.

В тій же статті я говорив про те, що українські на-
уковці взяли обґрунтований курс на формування в Ук-
раїні поліцейського права як самостійної галузі
сучасного права і науки, що регулює історично сформо-
вані суспільні відносини у сфері державного управління
правоохоронної діяльності, регламентує діяльність ор-
ганів охорони громадського порядку та застосування
адміністративного примусу, забезпечення внутрішньої
безпеки в цілому. За допомогою поліцейського права
можна було б оптимально визначити склади адміністра-
тивних правопорушень та відповідальність за їх вчи-
нення. Регламентувати порядок застосування засобів
прямого адміністративного примусу, в тому числі спеці-
альних засобів, вогнепальної зброї, провадження за
справами про адміністративні правопорушення, ліцен-
зійно-дозвільну систему, порядок введення на території
країни спеціальних режимів.

На сучасному етапі розвитку суспільства поліцей-
ське право має також визначати структуру та повнова-
ження державних органів виконавчої влади, наділених
поліцейськими функціями. Окремо повинні бути виді-
лені  норми, які б захищали права та свободи громадян
од неправомірних дій органів, наділених поліцейськими
функціями. До таких органів належать поліція, органи
державної безпеки, податкові, митні, прикордонні
служби, державні інспекції та громадяни, які виконують
функції охорони громадського порядку та цивільного
контролю. Перелік цих органів має бути вичерпний,  до-
датковими повноваженнями вони можуть бути наділені
лише законодавцем.

У статті я зазначав, що за сучасних (тобто, тодішніх)
умов визначення організаційних і правових засад полі-
цейського права набуває особливого значення, що
пов’язано  з багатьма причинами. Назвав найголовніші
з них, які, знову ж таки залишаються і сьогодні. А це що-
найперше:

реалізація великого обсягу функцій правоохорон-
ними органами нашої країни. Зокрема, МВС України
фактично в тому чи тому обсязі виконує всі правоохо-
ронні функції, включаючи юридичний захист своїх пра-
цівників;

покладення на працівників органів внутрішніх справ
України значних за обсягом та значущістю повнова-
жень. Зокрема, вони користуються статусом представ-
ника влади, який має застосовувати заходи
адміністративного примусу, фізичного впливу, спеці-
альні засоби та вогнепальну зброю. Ця особливість
свідчить, що саме діяльність працівників органів внут-
рішніх справ повинна бути чітко регламентована,
інакше вона може стати протиправною та незаконною;

наявність великої чисельності працівників органів
внутрішніх справ та розгалуженість системи їх структур-
них підрозділів, а також високі вимоги до службової дис-
ципліни, особливі умови проходження служби;

забезпечення поліцейськими засобами озброєння,
спеціальною та іншою технікою, засобами зв’язку, про-
типравне застосування яких може порушити конститу-
ційні права та свободи людини і громадянина або
викликати втягнення правоохоронних органів у полі-

тичну боротьбу для досягнення політичних цілей.
Усуненню цих причин заважає низка обставин. Зок-

рема, недостатній рівень законодавчого та нормативно-
правового забезпечення правоохоронної діяльності.
Значна кількість нормативно-правових акті, що регла-
ментують діяльність поліції, роблять це не прямо, а опо-
середковано. Водночас досить часто не лише
уточнюючи компетенцію поліції, але й покладаючи на
неї нові обов’язки і повноваження, не визначаючи меха-
нізми їх реалізації тощо.

Вважаю, що розв’язанню цих проблем сприяла б ко-
дифікація поліцейського законодавства України, що
відповідало б вимогам, які ставляться Європейським
співтовариством до поліцейської діяльності, захисту
прав та основних свобод людини і громадянина в умо-
вах демократії. Такою, в основному, була стаття, і, як
бачимо, сьогодні вона на часі.

Для мене Академія управління МВС України надзви-
чайно багато важила. Тому я зовсім не жалкував, що мі-
ністр Юрій Луценко зобов’язав мене знову одягти
погони. Був ректором і викладав спеціальний курс -
«Правові засади запобігання і протидії корупції в Ук-
раїні». Це тема, якій присвячена значна частина моєї
докторської дисертації. 

В мене є учні, якими пишаюся, яким передавав (і пе-
редаю)  знання і досвід з великим бажанням побачити,
відчути, що вони саме із тих учнів, які перевершують
свого вчителя. За законами Світу так і має бути: тала-
новиті учні, перейнявши від Учителя знання, йдуть далі,
відкривають нові горизонти, освоюють свої цілини. Зок-
рема і в правоохоронній роботі.

Наголошу ще на одному моменті. Ми готували фа-
хівців-управлінців у ті часи, коли завдання керівників
органів внутрішніх справ дедалі ускладнювалися, по-
стійно зростало навантаження на особовий склад, опе-
ративна обстановка в державі й надалі залишалася
напруженою. 

Усе це відбувалося за умов соціально-політичної не-
стабільності та недосконалого законодавства, що ус-
кладнювало організацію повсякденної роботи з протидії
правопорушенням і, особливо, корупції. Фактична від-
сутність в державі антикорупційного законодавства з
одинадцятого червня 2009 до першого липня 2011 року
говорить сама за себе. Велике занепокоєння викликала
плинність керівних кадрів. Лише тринадцять-п’ятнад-
цять відсотків  начальників міськрайлінорганів перебу-
вали на посадах понад три роки. Це означало, що
переважна їх більшість не мала належного досвіду уп-
равління. Тільки  2007-го  замінено 96,4 відсотка на-
чальників Головних управлінь і управлінь МВС України
в областях, містах Києві та Севастополі, лінійних управ-
ліннях на залізничному транспорті.

Розповідаю про це, щоб читач «побачив» наскільки
вчасним і необхідним було створення і функціонування
Академії управління Міністерства внутрішніх справ Ук-
раїни. Про ефективну результативність навчально про-
цесу, професійний  добір науково-педагогічного
складу, про високу якість освіти в Академії управління
говорили не тільки в МВС України, Міністерстві освіти
і науки, а й в Міністерствах поліції, освітніх міністер-
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ствах зарубіжних країн.  До нас прислухалися в євро-
пейських поліцейських вищих навчальних закладах,
вивчали наш досвід. Зокрема їх цікавив і наш досвід
підготовки управлінських кадрів, які враховують нові
види правопорушень, «продиктованих» часом. Ска-
жімо, правопорушення в сфері інформаційних техно-
логій. 

У нас, в Україні, найрозповсюдженішими видами
правопорушень, пов’язаних з використанням
комп’ютерних технологій вже тоді, у перші роки нового,
ХХІ століття (беру до уваги 2004-2007 рр.)  були пра-
вопорушення в сфері комп’ютерних та інтернеттехно-
логій; у сфері функціонування електронних платежів
чи платіжних карток; у сфері телекомунікацій, у сфері
використання комп’ютерних  технологій під час ско-
єння «традиційних» правопорушень.  Окремим видом
злочинного промислу стало викрадення ідентифікацій-
них даних інших осіб для того, щоб, використати їх і
одержати доступ до чужих банківських рахунків та
інших «послуг». Такі правопорушення характеризува-
лися високим рівнем технічного забезпечення, латен-
тністю, організованістю, міжрегіональними і
міжнародними зв’язками. Існують вони, на жаль, досі.
На одній із міжнародних науково-практичних конфе-
ренцій (2007 року), у якій брали участь представники
багатьох країн Європи, я зазначив, що Академія управ-
ління МВС України готова надавати свої послуги з під-

готовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації (в
тому числі і з питань протистояння правопорушенням
у сфері інформаційних технологій) управлінського пер-
соналу органів внутрішніх справ країнам-учасницям
конференції.  Одним словом Академія  управління,
сказати б, набирала сил, удосконалювалася, працю-
вала ефективно, перспективи бачилися широкі. 

Несподіваний «поворот»
У мене особисто як у ректора Академії було чимало

планів з удосконалення навчального процесу і не
тільки. Але на початку лютого 2008 року сталася така
собі «цікава» історія, несподіваний «поворот».

Запрошує мене заступник міністра внутрішніх справ.
Бачу, що почувається ніяково, не знає, як розпочати
розмову. Не знаючи у чому річ, мовчу, не допомагаю
йому ні посмішкою, ні жестом, ні словом.

-Розумієте, Вікторе Демидовичу, тут мені міністр до-
ручив, тобто, міністр попросив, - нарешті почав він го-
ворити, - сказати Вам.., вірніше, попросити Вас…
віддати свою посаду ректора Академії іншій людині.

-?!, - мовчу далі. Чекаю пояснень.
Заступник міністра щось намагався пояснювати. Я

слухав і не слухав. Розумів – він тут, як кажуть,  ні при
чому. Він лише виконує доручення.  «Через тиждень
дам відповідь», - сказав я заступникові Міністра внут-
рішніх справ України і пішов.
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Я розумів, що добре поставлена, успішна справа за-
вжди когось приваблює. Першим поривом було кинути
все і піти. Але Академія - моє дітище. Я хотів ще багато
зробити, мої організаційні і науково-педагогічні плани
ще не всі були реалізовані. Щонайперше бажав завер-
шити задумане. Тож через тиждень поставив свої
умови, за яких можливий мій перехід на посаду Пер-
шого проректора Академії управління. Умови були при-
йняті. З новим ректором у нас вийшла непогана
співпраця, ми і тепер підтримуємо дружні стосунки.

На жаль, довго співпрацювати нам не довелося,
2010 року Академія управління МВС реформована
(читай - ліквідована).   Науково-педагогічному персо-
налу без особливих пояснень запропонували написати
рапорти про перевід або звільнення.

Але немало фахівців керівного складу МВС України,
керівники-ветерани органів внутрішніх справ, люди, які
дбають про підвищення професійної репутації органів
внутрішніх справ, розуміли: ліквідація  навчального за-
кладу, що готує управлінський персонал, було великою
помилкою. Намагалися виправити її. І одинадцятого
січня 2011 року народний депутат України В. Малишев
(колишній начальник Головного управління МВС Ук-
раїни в Донецькій області) зареєстрував у Верховній
Раді проект Закону України № 7547 «Про внесення змін
до Закону України «Про міліцію» щодо вдосконалення
системи кадрового забезпечення органів внутрішніх
справ», яким запропоновано, цитую: « У структурі Мі-
ністерства внутрішніх справ України створити Академію
управління Міністерства внутрішніх справ України як
вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації
для здійснення освітньої діяльності, пов’язаної із здобут-
тям вищої освіти виключно за спеціальністю “правоохо-
ронна діяльність” освітньо-кваліфікаційного рівня
“магістр”». Тобто, насправді запропоновано відновити Ака-
демію управління Міністерства внутрішніх справ України. 

Але, на превеликий жаль, до сьогоднішнього дня  цей
законопроект парламент так і не  розглянув. В Україні досі
немає вищого навчального закладу, який готував би управ-
лінський персонал для органів внутрішніх справ. Така не-
далекоглядність керівників МВС, Міністерства освіти і
науки України,  Уряду, мене, м’яко кажучи, дивує.  Адже на
нинішньому етапі життя, здавалося б, цілком очевидним є
важливість питань організації і управління в усіх галузях
економіки, в усіх сферах функціонування держави. Зга-
даймо нашого всесвітньо відомого економіста, доктора
економічних наук Валерія Івановича Терещенка, який до-
вгий час жив і працював за кордоном, зокрема тридцять
років у США. Повернувшись 1960 року в Україну, він роз-
повідав: з усього того, що йому довелося бачити, спосте-
рігати і вивчати за період життя в США, найглибшої уваги
заслуговувало постановка питань організації і управління.
Вони (ці питання) в Сполучених Штатах тоді вже були під-
няті до ступеня особливої міжгалузевої науки. Ще 1911
року в Америці створено перше товариство з поліпшення
організації виробництва, одним з організатором якого став
відомий американський інженер Фредерік У.Тейлор. 1926-
го на кошти фонду Рокфеллера при Гарвардському універ-
ситеті організована спеціальна група, завданням якої було
досліджувати проблеми організації і управління. Цікаво
знати, що багато європейських країн пішли шляхом США.

Скажімо, 1947 року в Англії відкрито Британський інститут
управління. Того ж, 1947-го у Женеві почав функціонувати
Міжнародний інститут управління. А 1959-го там же ство-
рена Міжнародна асоціація центрів з викладання методів
управління. До асоціації ввійшли Швейцарія,  Франція,
Бельгія, Англія, Італія, інші країни Європи.

Валерій Терещенко розповідав, що в Америці керів-
ники країни дуже чітко розуміли надважливість проблем
організації і управління. Тому широко сприяли вве-
денню цих тем у систему американської освіти. Примі-
ром, курси з питань організації і управління поступово
запроваджувалися  в програми вищих навчальних за-
кладів США. На кінець  минулого сторіччя (початок 90-х
років) було понад двісті п’ятдесят закладів - коледжів, уні-
верситетів, спеціальних шкіл, семінарів тощо,-  де велося
(і ведеться) навчання, обговорення й вивчення питань ор-
ганізації і управління. Близько п’ятдесяти вищих навчаль-
них закладів мали спеціальні факультети, уся програма
викладання на яких концентрувалася довколо науки про
організацію і управління. Іноді це школа ділової адмініс-
трації, іноді факультет управління промисловим виробниц-
твом тощо. Але мета у них спільна – готувати кадри
спеціалістів з питань організації і управління.

Сьогодні такі вищі школи в Європі і Америці не закри-
ваються, а навпаки – зміцнюються, розширюються, удос-
коналюються.  Зокрема і в правоохоронній системі. У нас,
в Україні, проблема залишається відкритою.

Щоправда в Міністерстві внутрішніх справ України нині
розглядається питання про створення Академії Національ-
ної поліції, яка б готувала управлінські кадри для роботи в
поліції.  Можливо, в ній передбачатиметься факультет з
підготовки управлінського персоналу для органів внутріш-
ніх справ. Це був би позитив. Адже досі існує міцний фун-
дамент напрацювань Академії управління МВС, в тому
числі й усталені міжнародні зв’язки, і співпраця у сфері під-
готовки управлінських кадрів. Вивчено, досліджено зако-
нодавство, зокрема з питань протидії корупції, країн
Європи та США. Проведений порівняльний аналіз  органі-
зації протидії корупції в цих країнах та Україні. Зроблені на-
укові висновки. Цей науково-аналітичний матеріал  варто
застосовувати в навчальному процесі.

Не хотілося б завершувати цю частину спогадів на
дещо мінорній ноті. (По життю я – оптиміст). Так, ліквідація
потрібного державі, успішного вищого навчального за-
кладу Міністерства внутрішніх справ України, твого дітища
– це, погодьтеся,  гірко. Але водночас такі дії колишніх ке-
рівників Міністерства внутрішніх справ України, Уряду спо-
нукає людей мислячих до глибокого аналізу вчинків, дій,
реформ, що відбуваються в країні, і до пошуку відповіді на
запитання:  чому в багатьох випадках ці вчинки, дії, ре-
форми такі непродумані, навіть недолугі?  Через непрофе-
сійність, безграмотність, байдужість, відсутність
моральних основ у душі?  Чи головна мета таких кроків –
нашкодити державі?. Тож  пропоную вашій увазі деякі мо-
менти наукового дослідження антикорупційного законо-
давства різних країн і порівняльного аналізу організації
протидії корупції в деяких країнах світу та в Україні. Гадаю,
вони вас зацікавлять.

Далі буде
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Вітчизняні юриспруденція і правозасто-
совна практика, як і будь-який інший напрям
суспільно-корисної праці, завжди мали в
своїх арсеналах певні інструментарії, за до-
помогою яких вони отримували свій розвиток
і які сприяли або зумовлювали підвищення
їх ефективності.

Звісно, що ці арсенали не тільки постійно
поповнювалися новітніми методиками й тех-
нологіями, досягненнями сучасної юридич-
ної науки і практики – усе подальшого
удосконалення набувають і вже наявні в них
здобутки, які протягом свого існування стали
загальновизнаними, класичними й універ-
сальними.

Саме до такої класичної категорії, як нам
здається, відносяться аналіз і аналітичні тех-
нології. 

Слід підкреслити, що аналіз завжди вва-
жався найважливішим обов’язковим елемен-
том будь-якої управлінської діяльності.
Неперевершеним було і залишається його
значення у сфері юридичного наукового по-
шуку, в теорії й практиці стратегічної розбу-
дови української правової держави.

За своїм етимологічним значенням «ана-
ліз» – це «метод наукового дослідження
предметів, явищ та ін. шляхом розкладу, роз-
членування їх у думці на складові частини;
прот. синтез // Розгляд чого-небудь» [1, с.27].

Доречно зауважити, що порівняно з ін-
шими науковими методами, аналіз має чи не
найбільшу кількість своїх різновидів. Серед
них, зокрема, є історичний і політичний, діа-
лектичний і логічний, соціологічний і психо-
логічний, статистичний, статичний і
динамічний, математичний і технічний, сис-
темний і структурний, порівняльний та багато
інших, вагома частина яких наведена і у Ве-
ликому тлумачному словнику сучасної укра-
їнської мови (дискремінантний, ізотопний,
іонний, кредитний, мотиваційний, медичний,
орфографічний, синтаксичний, стилістичний,
типологічний, трендовий, фізичний, функціо-
нально-вартісний, хімічний тощо) [1, с.27-28
та ін.].

Унікальним своєрідним симбіозом у пе-
реліку різновидів аналізу, на нашу думку, на-
лежить вважати юридичний або правовий
аналіз, оскільки саме право, юридичні норми
регламентують увесь багатогранний спектр
повсякденної поведінки кожної людини та
відносин, що виникають й існують у процесі
її професійної, громадської чи будь-якої іншої
суспільно-корисної  праці, життєдіяльності
трудових колективів і громад, спілок і об’єд-
нань, народонаселення тієї чи іншої країни
та й усього світового людства в цілому.

Залежно від галузі права, юридичний
(правовий) аналіз може бути цивільно-пра-
вовим і цивільно-процесуальним, криміноло-
гічним і криміналістичним,
адміністративно-правовим і адміністративно-
процесуальним, кримінально-правовим і кри-
мінально-процесуальним тощо. Кожен із них
має певний спектр власних предметів до-
слідження і може застосовуватись як індиві-
дуально, так і в комплексі, об’єднано з
іншими його різновидами.

Останнім часом у країнах Європейського
Союзу, США та деяких інших розвинених
державах світу набула стрімкого поширення
практики використання можливостей так зва-
ного «кримінального аналізу», застосування
якого визнано ними обов’язковим для всіх
органів правопорядку, а його зміст, правила і
процедури отримали нормативно-правову
регламентацію в їх національному законо-
давстві.

Це не могло залишитися поза увагою ук-
раїнських вчених-правознавців і правоохо-
ронців-практиків. Деякі з них навіть
помилково, як нам здається, сприйняли
«кримінальний аналіз» якимось новим окре-
мим напрямом аналітичної методології. На
наше ж глибоке переконання, «кримінальний
аналіз» є нічим іншим, а звичайним різнови-
дом юридичного (правового) аналізу, як пра-
вило оперативного, стратегічного чи
тактичного спрямування, тобто управлін-
ського формату. Залежно від галузі його ви-
користання і предмету дослідження він може

набувати специфічного забарвлення, харак-
терного для досліджуваних правових чи про-
цесуальних аспектів, або носити
комплексний, міжгалузевий і навіть міжвідом-
чий й міжнародний характер, визначаючи
стратегію й тактику інформаційно-аналітич-
них процесів діяльності його суб’єктів в усе-
бічному розчленуванні й вивченні всіх
складових визначеного предмету дослід-
ження в єдиному комплексі.

На користь нашої позиції свідчать і поло-
ження нещодавно затвердженої Кабінетом
Міністрів України Стратегії розвитку системи
Міністерства внутрішніх справ України до
2020 року [2], де зазначається, що саме низь-
кий рівень аналітичних інструментів у проти-
дії злочинності і прогнозуванні відповідних
загроз стали одним із найсерйозніших викли-
ків, що заважають зміцненню громадської
безпеки і правопорядку в державі. У зв’язку
з цим Стратегією передбачається необхід-
ність «комплексного впровадження сучасних
систем кримінального аналізу, у тому числі
методології Європол». 

Стратегічне бачення визнаної проблема-
тики і її виключна актуальність, безумовно,
стали причиною і могутнім поштовхом для її
ретельного й усебічного дослідження науков-
цями й практиками, насамперед фахівцями
відомчої та галузевої вітчизняної вищої юри-
дичної освіти і науки.

Одним із перших важливих кроків на
цьому напрямі ми вважаємо нещодавно ви-
даний авторським колективом Одеського
державного університету внутрішніх справ
підручник «Сучасні методи досудового роз-
слідування кримінальних правопорушень»
[3].

У цій колективній праці послідовно до-
сліджується сутність тих чи інших методів
кримінальних проваджень, їх головна мета,
правила та умови, терміни й алгоритми їх ви-
користання тощо. Тактиці застосування ме-
тоду «Кримінальний аналіз» присвячено
розділ IV підручника з одноіменною назвою.

Найбільш цікавим і слушним уявляються
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нам, наприклад, викладені у цьому розділі
матеріали щодо «Кластерного аналізу» (ав-
тори – О.В. Калиновський, В.І. Школьніков)
[3, с. 129-146], «Кримінального аналізу взає-
мозв’язків» (автори – О.Є. Користін, О.М.
Заєць, С.В. Абдул) [3, с. 153-159] та ін.

Звісно, що далеко не з усіма науковими
позиціями й міркуваннями, які містяться у
підручнику, можна погодитись, деяка їх час-
тина потребує, як нам здається, певних уточ-
нень.

Зокрема, мається на увазі, наприклад,
помилкове віднесення до аналітичних інстру-
ментаріїв і методик елементів і складових аб-
солютно протилежної категорії – «синтезу»,
тобто «методу наукового дослідження пред-
метів, явищ дійсності в цілісності, єдності та
взаємозв’язку їх частин; прот. аналіз» [1,
с.1318]. Цей науковий метод теж використо-
вується і цілковито має право на існування й
застосування у правоохоронній діяльності, в
тому числі й під час досудового розсліду-
вання кримінальних правопорушень, але ж в
іншій площині, яка знаходиться поза межами
кримінального аналізу (втім, маємо споді-
вання і тверді переконання, що і «криміналь-
ний синтез» вже у  недалекому майбутньому
теж буде визначений і займе належне йому
місце серед новітніх наукових методик до-
слідження проблем кримінологічної, криміна-
лістичної, кримінальної,
оперативно-розшукової та кримінально-про-
цесуальної теорії й практики, в тому числі
щодо досудового розслідування злочинів).

Але в цілому вказану колективну працю
науковців Одеського регіону, на нашу думку,
можна визнати досить потужною основою
для подальших наукових досліджень зазна-
ченої актуальної проблематики вітчизняними
науковцями й практиками. 

Саме це, до речі, спонукало і нас до об-
рання тематики цієї наукової публікації. 

Отже, розглядаючи проблему тактики за-
стосування під час досудового розслідування
кримінальних правопорушень методу «Кри-
мінальний аналіз», автори підручника наво-
дять у IV розділі 9 його різновидів
(«Кореляційний аналіз», «Кластерний ана-
ліз», «Swot-аналіз», «Кримінальний аналіз
взаємозв’язків», «Аналіз телефонних зв’яз-
ків», «Побудова схеми діяльності», «Побу-
дова схеми подій», «Оцінка даних», «Оцінка
ризиків», «HAZOP»). Окрім цього, вони роз-
кривають у попередніх розділах (II і III) відпо-
відно графічні та евристичні методи із 3 і 6 їх
різновидами, які також напевно стосуються
методик кримінального аналізу. Визначені
таким чином 18 методів кримінального ана-
лізу вони, характеризуючи загальні поло-
ження останнього, згрупували їх у два
основних його різновиди – оперативний і
стратегічний. 

З одного боку, будь-яка систематизація,
включаючи і запропоновану класифікацію
різновидів кримінального аналізу за певними
ознаками (в тому числі в умовах досудового
розслідування кримінальних правопору-

шень), завжди має умовний характер і не ви-
ключає елементів суб’єктивізму у підходах  і
баченнях її авторами (чи прихильниками)
найприйнятніших варіантів. 

За твердженням авторів підручника,
«оперативна аналітика спрямована на ко-
роткострокову правоохоронну дію або ак-
тивну справу, яка слугує  досягненню
протягом короткого часу запланованої мети
у вигляді, наприклад, затримання та арешту
підозрюваного, накладення арешту на зна-
ряддя злочину або його вилучення» [3, с.
119-120], «на аналітичну підтримку опера-
тивно-розшукової діяльності, зокрема, у рам-
ках роботи з оперативно-розшуковими
справами, а також аналітичну підтримку до-
судового розслідування» (але чомусь лише
стосовно кримінальних правопорушень, про-
вадження в яких належить до повноважень
органів Національної поліції  України), вона
має на меті збирання та оперативний аналіз
відповідної інформації, «створення та пере-
вірку гіпотез і висновків щодо минулих, тепе-
рішніх і майбутніх протиправних дій,
включаючи опис структури та сфери діяль-
ності злочинних груп і передачі керівному
складові чіткої інформації, що стосується
оперативно-розшукових заходів та слідчих
(розшукових) дій» [3, с.129].

Оригінальним вбачаємо і визначений у
підручнику різновид форм оперативного кри-
мінального аналізу: 

«1. Аналіз, що супроводжує оперативно-
розшукову та слідчу діяльність (наявна ін-
формація, що стосується провадження,
упорядкування, нова інформація відповідно
співвідноситься та оцінюється, у поточному
порядку формуються гіпотези, які підтриму-
ються доказами чи висновками або за їх до-
помогою спростовуються).

2. Аналіз, який ведеться для підтримки
оперативно-розшукової та слідчої діяльності
(аналітик бере на себе аналітичні завдання,
представляє результати аналізу, займається
пошуком інформації із власних баз).

3. Аналіз, що ініціює оперативно-розшу-
кову та слідчу діяльність» [3, с. 120].

Водночас, ніяк не можна погодитись із
тим, що в межах досудового розслідування
будь-якого кримінального правопорушення
може мати місце стратегічний різновид кри-
мінального аналізу, сутність якого, до речі,
правильно розуміють автори підручника, на-
голошуючи, що його предметом є довгостро-
кові цілі, визначення предметів і стратегій
боротьби зі злочинністю на підставі глибоких
досліджень і прогнозування її розвитку» [3,
122].

На підтвердження нашої позиції наве-
демо наступні аргументи. Вважаємо  доціль-
ним згадати, що поняття «стратегія», яке
застосовується сьогодні у різних сферах сус-
пільного життя, має свої історичні витоки з
військової доктрини і являє собою безцінне
багаторічне надбання, насамперед, військо-
вої науки і практики. Невипадково, що навіть
у загальноприйнятому мовному викорис-

танні цього поняття у прямому значенні під
«стратегією» розуміють: 1. «Мистецтво під-
готовки і ведення війни та великих воєнних
операцій // Науку про ведення війни – вищу
воєнну науку», а в переносному – 2.  «Мис-
тецтво економічного, суспільного і політич-
ного керівництва масами, яке має
забезпечити головний напрям їхніх дій, вчин-
ків» [1,с. 1399].

Саме на важливості стратегічного ана-
лізу як ефективного інструментарію реальної
протидії злочинності в країні (що має стійку
тенденцію до зростання) та прогнозування
відповідних загроз з необхідністю комплекс-
ного впровадження сучасних систем кримі-
нального аналізу і можливостей методологій
Європолу, яке уже зазначалося вище, акцен-
товано особливу увагу в Стратегії розвитку
системи Міністерства внутрішніх справ Ук-
раїни до 2020 року.

Справедливо констатуючи наявність
певних особливостей застосування кожного
із запропонованих ними методів криміналь-
ного аналізу і прямо називаючи їх ніяк по ін-
шому, а саме тактичними особливостями,
колектив авторів зазначеного вище видання,
за зрозумілих для нас причин, залишив на
розсуд його користувачів і широкого кола на-
уковців і практиків розв’язання й аргументу-
вання відповіді на питання, що ж є базовою
основою, яка зумовлює такі різновиди і особ-
ливості. Звісно, що такою їх основою висту-
пає тактична аналітика.

Теорії й практиці криміналістики, кримі-
нальної процесуальної й оперативно-розшу-
кової діяльності протягом вже досить
тривалого часу відомі такі поняття, як тактика
розслідування тих чи інших кримінальних
правопорушень (злочинів), тактика прове-
дення тих чи інших різновидів оперативно-
розшукових заходів чи операцій. Вони
досить успішно використовуються органами
досудового розслідування та оперативними
підрозділами правоохоронних відомств. Ціл-
ком зрозуміло, що в основі цих заходів і по-
нять, на яких вони базуються і які їх
зумовлюють, завжди лежить, насамперед, ні
що інше, а саме тактична аналітика.

І вже навіть через це, з нашої точки зору,
не можна було б не згадати, обійти увагою
такий важливий специфічний різновид до-
слідницької аналітичної методики, не знайти
тактичному аналізу належного місця в кла-
сифікації видів кримінального аналізу, харак-
терних, зокрема, і для досудових стадій
кримінального провадження і правозасто-
совної діяльності його основних суб’єктів. 

Тому, вважаємо, необхідним все ж визна-
чити йому таке місце, яке він по праву має
займати.

Окрім цього, ми не повинні забувати і про
те, що нерідко тактичного значення може на-
бувати і оперативний кримінальний аналіз,
коли важливо дослідити не тільки те, що
треба зробити поточно, негайно, невід-
кладно, короткостроково, протягом зовсім не
тривалого часу, швидко, а і як це зробити,
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щоб досягти очікуваної мети.
Тому уявляється доречним у системати-

зації різновидів кримінального аналізу в
якості самостійного його виду визначити і
оперативно-тактичний кримінальний аналіз.

Таким чином, характерними для досудо-
вого розслідування кримінальних правопору-
шень ми вважаємо:

оперативний кримінальний аналіз;
оперативно-тактичний кримінальний

аналіз;
тактичний кримінальний аналіз.
З урахуванням цього, а також беручи до

уваги достатньо розроблені в теорії й апро-
бовані багаторічною практикою методики й
підходи до управлінського аналізу у сфері
правопорядку, який має на сьогодні сталий
класичний варіант класифікації своїх різно-
видів (поточний, за звітний період, за трива-
лий період, позачерговий, проблемний,
стратегічний), пропонуємо власний авто-
рський варіант систематизації існуючих різ-
новидів кримінального аналізу з їх
класифікацією на такі види:

Оперативний кримінальний аналіз (як
правило, за 1-3 доби, але не

більше, ніж до тижня). У правоохоронній
практиці він носить постійний характер, тому
його можна іменувати поточним оператив-
ним кримінальним аналізом. 

Цей різновид аналізу має забезпечити
потреби миттєвого адекватного реагування
всіма наявними силами й засобами на будь-
які виклики злочинності, ті чи інші правопору-
шення громадської безпеки і публічного
правопорядку відповідно до компетенції й
повноважень правоохоронного органу чи під-
розділу та його особового складу.

Оперативно-тактичний кримінальний
аналіз (за тиждень або декаду,

але не більше, ніж до місяця). Зазвичай
він також носить переважно постійний харак-
тер, а отже теж може іменуватись поточним
оперативно-тактичним кримінальним аналі-
зом.

Його призначення – визначитись
не тільки щодо належного реагування сто-
совно якихось фактів чи подій але і з’ясувати
їх причини, дійти висновку, яким саме чином
слід реагувати негайно і швидко, у розумні,
гранично обмежені строки щодо усунення
цих причин і недопущення (мінімізації) таких
протиправних посягань і правопорушень у
подальшому. 

Це зумовлено тим, що будь-яка
подія (навіть одинична), або ж короткочасна
і незначна зміна оперативної обстановки за-
вжди мають свої першопричини, нереагу-
вання щодо яких може неминуче призвести
у подальшому до негативного розвитку та-
кого явища, а з часом – перетворитись у
стійку небажану тенденцію. Наприклад, на
дільниці автошляху Київ-Бориспіль за тиж-
день (декаду) відбулося кілька ДТП з наїз-
дами на пішоходів. Напевно, що буде
замалим лише зафіксувати ці факти, відоб-
разити їх статистично, забезпечити відпо-

відне негайне щодо них реагування. Необ-
хідно детально їх проаналізувати, розібра-
тися в причинах, дослідити: чому, що
спонукало і чому саме в цьому місці (у цей
час) виникли обставини, що зумовили до-
рожньо-транспортні пригоди чи сприяли їм,
та визначитися щодо більш ефективних за-
ходів запобігання і протидії.

Зазначені два різновиди поточного
кримінального аналізу (оперативний і опера-
тивно-тактичний) можна порівняти з ранньою
діагностикою в медицині.

Тактичний кримінальний аналіз (від 1 мі-
сяця до року залежно від

визначеного терміну, у тому числі строку
досудового розслідування, або звітного пе-
ріоду (за квартал, півріччя, 9 місяців, рік).

Він відбувається, як правило, планово і
має на меті розкриття і розслідування кримі-
нальних правопорушень, відпрацювання
версій, моделювання подальшого можливого
розвитку подій чи ситуації тощо,  виявлення
змін в оперативній обстановці, на тій чи іншій
ділянці, за певний час, встановлення причин,
пов’язаних із допущеним відхиленням від
сталих стійких тенденцій у стані правопо-
рядку і протидії злочинності, коли ретельно
досліджуються всі складові таких змін і від-
хилень, у тому числі пов’язані з ефектив-
ністю роботи відповідних служб та
підрозділів правоохоронного органу, а також
закладаються основи щодо внесення необ-
хідних коректив в їх оперативно-службову ді-
яльність на майбутній звітний період,
розроблюються плани відповідних заходів.

Своєрідними різновидами тактичного
кримінального аналізу можна

вважати позачерговий і проблемний його
види. Їх проведення зазвичай не планується,
а причини можуть зумовлюватись чи бути
пов’язані, наприклад, із необхідністю здійс-
нення якихось заходів, підготовкою цільових
нарад чи засідань колегій, у тому числі із за-
слуховуванням матеріалів кримінальних про-
ваджень, такі аналізи можуть бути покликані
стихійними лихами або груповими порушен-
нями правопорядку, низьким рівнем роз-
криття та розслідування тих чи інших
злочинів, істотним зниженням темпів при-
росту чи скорочення кількості зареєстрова-
них злочинних посягань конкретного виду,
зростанням вуличної, побутової, рецидивної
або підліткової злочинності й т. ін.

Інколи необхідність у позачерговому і
проблемному кримінальному аналізі виникає
і під час підготовки комплексної оцінки опе-
ративної обстановки, особливо у випадках,
коли істотні зміни у динаміці чи структурі зло-
чинності потребують більш глибокого і де-
тального цільового дослідження.

Стратегічний кримінальний аналіз (за пе-
ріод протягом більше одного, як правило, –
3-5 років).

Він завжди має плановий характер і по-
винен проводитись із метою

системного, комплексного й усебічного
дослідження тенденцій, характерних як для

стану правопорядку і рівня злочинності, так і
щодо вивчення рівня ефективності і адекват-
ності реагування на них з боку правоохорон-
них органів та інших відомств.

Якщо попередні різновиди аналізу зазви-
чай мають галузевий характер і спряму-
вання, то стратегічний кримінальний аналіз
– як правило є міжгалузевим і навіть може
носити міжвідомчий [4], або ж міжнародний
[5] характер з розробкою широкомасштабних
комплексних заходів і спільних управлінських
рішень, відповідних програм і стратегічних
напрямів протидії та запобігання злочинним
проявам.

Стратегічний кримінальний аналіз має на
меті періодичну комплексну оцінку стану зло-
чинності, оперативної обстановки, правопо-
рядку, рівня забезпечення ефективності
протидії злочинності наявними силами й за-
собами, виявлення найбільш характерних
недоліків в організації оперативно-службової
діяльності служб і підрозділів чи територіаль-
ного органу системи МВС у цілому, суттєвих
відхилень від загальних тенденцій , що стали
вже звичними, встановлення справжніх при-
чин цих змін з визначенням подальших прак-
тичних кроків щодо розвитку сприятливих чи
нейтралізації (мінімізації) негативних факто-
рів. 

Стратегічний кримінальний аналіз стану
злочинності завжди повинен містити конк-
ретні показники її рівня, структури й дина-
міки. Абсолютні дані щодо кількості
зареєстрованих злочинів самі по собі досить
показові, особливо при їх розгляді у динаміці. 

Динаміка злочинів – характеристика змін
їх кількісних показників у часі, їх зростання чи
зниження порівняно з аналогічними поперед-
німи періодами (наприклад, першого півріччя
поточного року з першим півріччям минулого
чи позаминулого років).

Окрім динаміки усіх зареєстрованих зло-
чинів вкрай важливо мати уявлення про ди-
наміку окремих їх груп чи різновидів. Як
правило, аналізуються детально всі най-
більш розповсюджені категорії злочинних по-
сягань, резонансні злочини. Це дає
можливість встановити, кількість яких кримі-
нальних правопорушень зростає і якими тем-
пам, яких – зменшується, або залишається
без змін.

Але співвідношення абсолютних показ-
ників не дозволяє дати вірну оцінку тенденції
злочинності у тому чи іншому місті, регіоні чи
галузі. Об’єктивним результатом стратегіч-
ного кримінального аналізу буде лише такий,
що враховує і соціальний, демографічний та
інші важливі фактори. До того ж і дані щодо
абсолютної кількості кримінальних правопо-
рушень, вчинених у двох різних за чисель-
ністю населення містах, районах, регіонал,
неможливо співвідносити.

З метою комплексної оцінки злочинності
в аналітичній практиці традиційно викорис-
товують показники рівня (коефіцієнту) зло-
чинності в розрахунку на 100, 10 або 1 тис.
жителів.
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Порівнюючи темпи зростання (зниження)
злочинності з темпами зростання (зниження)
чисельності населення, можливо зробити ви-
сновок, наскільки зміни в динаміці злочин-
ності пояснюються змінами динаміки
населення.

Як на наш розсуд, який поділяють й ба-
гато інших учених і практиків, було б вірнішим
розрахувати рівень злочинності не на кіль-
кість всього населення, а лише на число тих
його осіб, які досягли 14 чи 16 років, тобто
віку, з якого  відповідно до КК України (ст. 23)
настає кримінальна відповідальність. Рівень
злочинності – важливий показник ступеню
складності оперативної обстановки. Він має
універсальний характер, оскільки дає ре-
альну можливість порівнювати стан злочин-
ності не тільки загалом (за рік чи ряд років),
а і в просторі (між містами, регіонами, галу-
зями тощо).

Порівняльна оцінка показників оператив-
ної обстановки у часі і просторі являє собою
своєрідне діагностування її стану.

У той же час, виявлені негативні відхи-
лення не містять відповіді на питання щодо
причин їх виникнення. Вони лише вказують
на наявність відповідних проблем, що потре-
бують ефективного реагування. Тому при
проведенні стратегічного кримінального ана-
лізу вкрай важливе вивчення залежності між
різними показниками, дослідження всього
ланцюжка причинних зв’язків. 

Надзвичайно важливим при цьому є і
аналіз структури злочинності. Структура зло-
чинності – це часткове співвідношення окре-
мих видів злочинів у загальній кількості
зареєстрованих кримінальних правопору-
шень. Шляхом поділу кількості злочинних
проявів певної групи (наприклад, злочинів
проти життя, здоров’я, свободи і гідності
особи) або їх виду (наприклад, умисних
убивст, тяжких тілесних ушкоджень) на за-
гальну кількість зареєстрованих криміналь-
них правопорушень визначається частка
(питома вага) тієї чи іншої групи, кожного
виду в загальному масиві злочинів. Показ-
ники структури дають можливість визначити
ступінь розповсюдження того або іншого
виду чи групи злочинних проявів. Вони ви-
значають і зумовлюють багато в чому стра-
тегію боротьби зі злочинністю.

Водночас, не можна робити висновки
щодо зростання чи зниження рівня злочин-
ності й окремих видів злочинних проявів
лише на підставі показників, що засвідчують
зростання чи зниження їх частки. Адже час-
тка кожного виду злочину залежить не лише
від кількості злочинних посягань цього виду,
але й від загальної їх маси. Наприклад, у ми-
нулому році в якомусь регіоні Х. зареєстро-
вано 1000 кримінальних правопорушень, у
тому числі 220 випадків хуліганства. Частка
(питома вага) останніх – 22 відсотка. У поточ-
ному ж році зареєстровано всього 800 кримі-
нальних проявів, у тому числі 200 випадків
хуліганства, тобто їх частка – 25 відсотків.
Якщо ігнорувати абсолютний показник і ґрун-

туватись лише на відносному (відсотковому),
можливо дійти невірного висновку щодо
зростання хуліганства, тому що 25 відсотків
– більше, ніж 22.

З метою уникнення помилок таку обе-
режність слід проявляти завжди, коли ми ви-
користовуємо під час кримінального аналізу
відсоткові показники у динаміці.

Для розробки ефективних заходів страте-
гічної протидії злочинності велике значення
має чітке уявлення щодо її територіальної
розповсюдженості, так звана «географія зло-
чинності». Мова йде про розподіл правопору-
шень по різних містах, мікрорайонах, інших
територіальних одиницях, регіонах, галузях
тощо. Географія злочинності аналізується на
підставі показників загальної кількості зареєс-
трованих кримінальних правопорушень,
рівня, динаміки і структури злочинності.

Важливе значення має також аналіз кола
осіб, що вчинили кримінальні правопору-
шення і потерпілих, визначення коефіцієнту
кримінологічної активності різних категорій
населення (неповнолітніх, учнів, працюючих,
безробітних і т.п.) і рівень кожного виду
(видів, груп) вчинених ними злочинів. Ро-
биться це за методикою, яка використову-
ється для обрахування загального рівня
злочинності.

Розповсюдженою є помила, коли в ході
структурного аналізу суб’єктів учинених зло-
чинів частку, наприклад, раніше судимих, іно-
городніх або непрацюючих визначають
виходячи з числа розкритих злочинів, у той
час як за основу потрібно мати загальну кіль-
кість осіб, що вчинили злочини.

При цьому корисно використовувати
також кримінальну статистику судових органів. 

Таким же чином, як і аналіз злочинності,
під час стратегічного кримінального аналізу
проводиться і аналіз адміністративних пра-
вопорушень – вивчається динаміка найбільш
розповсюджених їх видів (порушення без-
пеки дорожнього руху та експлуатації авто-
транспорту, адміністративного нагляду,
пожежної безпеки, паспортних правил і т. ін.).
Це важливо, оскільки  адміністративні вчинки
є поживним середовищем для злочинної ді-
яльності.

Останнім часом особливої актуальності
набувають аналіз і оцінка умов зовнішнього
середовища, визначення ступеню їх впливу
на негативні процеси в стані злочинності.
Певну специфіку мають при цьому такі соці-
ально-економічні фактори, як міграція поси-
лення, зміни на ринку праці, рівень життя
громадян тощо.   

Найбільш відповідальний етап стратегіч-
ної аналітичної роботи – оцінка діяльності
органів системи МВС, їх служб і підрозділів,
особового складу. Вони проводяться, перш
за все, на основі відомчих статистичних зві-
тів, що містять показники, які характеризують
кількість зареєстрованих і розкритих злочи-
нів, терміни і якість розслідування криміналь-
них правопорушень і т.п.

Ні в якому разі не можна повністю ото-

тожнювати характеристику злочинності з
критеріями оцінки діяльності органів системи
МВС, її служб чи підрозділів. В аналітичній
роботі не припустимі такі категоричні оціночні
поняття, як «допущено зріст злочинності»,
«домоглися зниження злочинності», оскільки
стан злочинності визначається значною
мірою соціальними умовами, а це залежить
не лише від правоохоронних органів. 

Втім, потрібно застерегти і від зайвої аб-
солютизації тих чи інших показників, що ха-
рактеризують напрями діяльності органів
системи МВС. Вони можуть використовува-
тися в якості критеріїв ефективності опера-
тивно-службової діяльності лише у
сукупності з іншими фактичними даними.

Зокрема, оцінка роботи по розкриттю
злочинів не повинна базуватися лише на
співвідношенні розкриття у поточному і ми-
нулому (попередніх) роках, як це ще ро-
биться інколи на практиці. Необхідно
враховувати зростання або зниження чи-
сельності розкритих злочинів, загальну дина-
міку злочинності, обсяг навантаження на
оперативний склад і слідчих, зміни в якісному
складі кадрів, стан оперативної роботи,
ефективність використання науково-техніч-
них засобів і методів, інші фактори.

При розрахунку таких показників, як, на-
приклад, щільність патрульних нарядів полі-
ції і навантаження на її особовий склад, слід
мати на увазі, що робити це потрібно за до-
статньо тривалий період часу, краще всього
за рік і більше.

Показник щільності розраховується шля-
хом поділу чисельності особового складу ор-
гану системи МВС (поліції) або окремих їх
служб чи підрозділів на 100 тис., 10 тис., 1
тис. населення. Отримані коефіцієнти по
районах застосовуються для порівняння із
середньою щільністю в цілому по місту, об-
ласті, країні.

При оцінці ефективності роботи служб і
підрозділів органів системи МВС не можна не
обійтися без визначення ступеню наванта-
ження на особовий склад і результативності
його діяльності. Здійснений аналіз може
стати основою для прийняття управлінських
рішень, зокрема, щодо перерозподілу штат-
ної чисельності між службами і підрозділами
поліції. 

Важливе місце в будь-якому з роз-
глянутих різновидів кримінального аналізу
належить графічним методам узагальнення
цифрової аналітичної інформації, в яких ви-
користовуються різного роду схеми, діаг-
рами, таблиці, графіки тощо. За допомогою
графічних матеріалів можливе як найбільш
точне відображення динаміки, структури і
взаємозв’язків криміногенних факторів і
явищ. Особливої важливості набуває необ-
хідність використання графічних інструмен-
таріїв при проведенні тактичних і
стратегічних різновидів кримінального ана-
лізу. Тому ми схвально ставимося до того, що
останнім часом як у теорії, так і на практиці
рекомендується і вимагається, щоб у кож-
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ному конкретному випадку, з урахуванням
характеру аналітичного документа, зазвичай
ставились і вирішувалися питання щодо до-
цільності графічних матеріалів, які можуть
бути розміщені як у самому тексті документа,
так і у вигляді додатків до нього. 

Підсумовуючи, доцільно звернути
увагу, що, обираючи той чи інший із запропо-
нованих у літературі, або визначаючи влас-
ний варіант систематизації кримінального
аналізу з авторським баченням його різнови-
дів, слід завжди пам’ятати, що на відміну від
інших, лише стратегічний кримінальний ана-
ліз завжди має глобальний комплексний ха-
рактер і може застосовуватись на будь-якому
галузевому, міжгалузевому, міжвідомчому і
навіть міжнародному рівнях з визначенням
за наслідками такого всебічного дослідження
головних пріоритетів, стратегії й тактики про-
тидії злочинності, прогнозування її розвитку,
змін у структурі й динаміці злочинності та ре-
ального впливу на те, щоб ці зміни мали ста-
більну позитивну динаміку в очікуваній
перспективі, як того прагне вітчизняне сус-
пільство, як того вимагають Колегія і керів-
ництво МВС України, Стратегія розвитку
системи Міністерства внутрішніх справ Ук-
раїни до 2020 року.
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них механізмів її подолання в Україні: тези
доповіді //  Правові реформи в Україні: реалії
сьогодення [Текст]: матеріали VIII Всеукр.
наук.-теорет.конф. (Київ, 24 листоп. 2016
р.). [В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Черняв-
ський та ін.]. – Київ: Нац. акад. внутр.
Справ, 2016. – С. 10-13.

5.Підюков П.П., Паніотов Є.К., Коню-
шенко Я.Ю., Камінська О.В. Національне за-
конодавство країн Європи щодо
міжнародного співробітництва правоохо-
ронних органів при проведенні спільних
агентурних операцій (таємних розсліду-
вань) // Збірник наукових праць Української
фінансово-юридичної академії (економіка,
право). – 2013. – Вип.2. – С. 126-133.

Збірка художньо-документальних оповідей «За-
хищати і допомагати» є продовженням книг чле-
нів Національної спілки журналістів України
Ігоря Голинського та Михайла Березовського
«Поїздка під дулом пістолета» (2015 р.) і «Слі-
дами дикого звіра» (2007 р.), в яких розповіда-
ється про розкриття прикарпатськими
правоохоронцями тяжких резонансних злочинів,
а також надання громадянам допомоги в екстре-
мальних ситуаціях. У цьому виданні йдеться про
найбільш важливі події в діяльності Головного
управління Національної поліції в Івано-Фран-
ківській області та його підрозділів на місцях.

Від авторів

Сьомого листопада 2015 року набрав чинності Закон України «Про Націо-
нальну поліцію України». Відповідно до нього, міліція перестала існувати й по-
чалося формування Національної поліції – центрального органу виконавчої
влади, основними завданнями якого є охорона прав і свобод людини та про-
тидія злочинності. 

На Прикарпатті було створено Головне управління Національної поліції в
Івано-Франківській області. В процесі реформування замість 16 міськрайвід-
ділів міліції створили шість відділів поліції, яким підпорядковуються десять
відділень. 

З початку діяльності Головного управління Нацполіції розкрито чимало
тяжких резонансних злочинів, про деякі з них ми розповідаємо в цій книжці.
Також наводимо приклади допомоги громадянам у складних життєвих ситуа-
ціях. Тому це видання й отримало таку назву – «Захищати і допомагати».

Бажаємо сучасному поколінню правоохоронців мирного неба над головою,
успішної служби, вдячності від людей і примноження тих славних традицій,
які закладали десятки років їхні попередники. 

З повагою
Михайло Березовський, полковник міліції у відставці,

член НСЖУ
Ігор Голинський, підполковник міліції у відставці, 

член НСЖУ
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Прокурорський нагляд є гарантією
забезпечення законності й прийняття
обґрунтованих рішень на початку досу-
дового розслідування.

Важливим є діяльність прокурора на
початку досудового розслідування щодо
забезпечення своєчасного, повного та
достовірного внесення інформації до
ЄРДР. 

Прокурор, здійснюючи повнова-
ження, повинен виконувати завдання
кримінального провадження (ст. 2 КПК),
зокрема, забезпечення швидкого,  по-
вного та неупередженого розслідування.   

Метою цієї статті є постановка та ви-
рішення проблем прокурорського на-
гляду з розгляду заяв, повідомлень про
вчинення кримінальних правопорушень.              

Розгляд заяв і повідомлень про кри-
мінальне правопорушення передбачено
КПК України, Положенням про порядок
ведення Єдиного реєстру досудових
розслідувань, Інструкцією про порядок
прийому, реєстрацію та розгляду  в ор-
ганах прокуратури України заяв, пові-
домлень про вчинені кримінальні
правопорушення, затвердженою нака-
зом Генерального прокурора України, а
також відомчими наказами та Інструк-
ціями відповідних правоохоронних орга-
нів. 

До них відноситься наказ Міністер-
ства внутрішніх справ України «Про за-
твердження Інструкції про порядок
ведення єдиного обліку в органах поліції
заяв і повідомлень про вчинені кримі-

нальні правопорушення та інші події». Із
змінами і доповненнями, внесеними  на-
казом Міністерства внутрішніх справ Ук-
раїни, а також Інструкція про організацію
проведення негласних слідчих (розшу-
кових) дій та використання їх результа-
тів у кримінальному провадженню,
затверджена наказом Генеральної про-
куратури, Міністерством внутрішніх
справ, Службою безпеки, Державної
прикордонної служби, Міністерством фі-
нансів, Міністерством юстиції. 

Ці та інші інструкції, накази, де-
тально регламентують діяльність сис-
теми Національної поліції у цій  сфері
діяльності, на підставі норм КПК та
інших законів.  

Тому, вимоги відповідних статей КПК
та вказаних інструкцій, інших підзакон-
них нормативно-правових актів повинні
використовувати прокурори в ході на-
гляду при розгляді заяв і повідомлень
про кримінальне правопорушення. 

Здійснюючи нагляд за виконання за-
конів органами дізнання і досудового
слідства прокурор в межах своєї компе-
тенції може вимагати документи та інші
відомості про вчинення злочинів [1].     

Готуючись до нижчевказаної пере-
вірки, прокурор повинен вивчити не
тільки відповідні статті КПК, але і ЗУ
«Про Національну поліцію» та ці інструк-
ції та накази МВС України. 

Прокурори прокуратур усіх рівнів
діють у межах повноважень, визначених
статями 36, 214 та іншими нормами КПК

України, починаючи зі стадії надход-
ження заяви та повідомлення про кримі-
нальне правопорушення до
правоохоронного органу, що є переду-
мовою для початку досудового розсліду-
вання. 

Використовуючи свої повноваження
щодо розгляду заяв, повідомлень про
кримінальні правопорушення, а також
початку досудового розслідування, ке-
рівник місцевої прокуратури або їх за-
ступник повинен вчинити одну з
наступних дій. Самостійно вносить відо-
мості про кримінальне правопорушення
до ЄРДР за заявами, повідомленнями,
що надійшли до прокуратури або на під-
ставі рапорту, якій складений за резуль-
татами перевірки; у формі письмової
резолюції визначає внесення відомос-
тей про кримінальне правопорушення
до ЄРДР за заявами, повідомленнями
та направлення з дотриманням підслід-
ності матеріалів до органу досудового
розслідування.    

Повноваження прокурора передба-
чено у ст. 36 та інших статях КПК. 

Правовий аналіз ст. 36 КПК  показав,
що ця норма має більш двадцяти десят-
ків повноважень прокурора, а лише
шість з них слід віднести до початку до-
судового розслідування.            

Наказом Генерального прокурора
України «Про організацію діяльності
прокурорів у кримінальному провад-
женні» передбачено забезпечення  єди-
ної системи організації нагляду за

Кандидат юридичних наук, прокурор відділу
Головного слідчого управління 

Генеральної прокуратури України, 
старший радник юстиції,

докторант Національного
транспортного

університету, видатний юрист України
Володимир КЛОЧКОВ

НАглЯд ПРОкУРОРА З РОЗглЯдУ
ЗАЯВ, ПОВІдОМлЕНь ПРО ВчИНЕННЯ
кРИМІНАльНИх ПРАВОПОРУшЕНь
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додержанням законів усіма  органами
досудового розслідування, а також без-
умовне реагування на виявлені пору-
шення закону з часу надходження
заяви, повідомлення про діяння до при-
йняття остаточного рішення у провад-
женні. 

Керівникам прокуратур усіх рівнів
системи і галузевих підрозділів регіо-
нальних прокуратур, прокурорам – про-
цесуальним керівникам досудового
розслідування необхідно забезпечити
виконання вимог ст. 214 та інших статей
КПК при прийомі, реєстрації, розгляду
та вирішенні в органах досудового роз-
слідування заяв, повідомлень про кри-
мінальні правопору-шення, своєчасне
внесення відповідних відомостей до
ЄРДР.

Україна знаходиться в складній кри-
міногенній обстановці. Правовий аналіз
засобів інформації, перегляд телепере-
дач, усні звернення громадян до автора
за консультацій показав, що в територі-
альних відділах поліції за різними обста-
винами не завжди реєструють  відомості
про кримінальне правопорушення та не
вносять їх до ЄРДР. Тому прокурорський
нагляд у цьому напрямку повинен бути
більш ефективним.

У зв’язку з цим прокурор повинен
проводити перевірку виконання законів
та підзаконних нормативних актів при
розгляді заяв і повідомлень про кримі-
нальне правопорушення у територіаль-
них відділах національної поліції.       

При проведенні прокурором переві-
рок на доброму рівні необхідно вияв-

ляти способи приховування криміналь-
них правопорушень від обліку, що запо-
бігає порушенням законів та
підзаконних нормативно-правових актів
працівниками територіальних відділів
Національній поліції та системи досудо-
вого розслідування. 

З урахуванням прокурорсько-слідчої
практики, основними до них відно-
сяться. 

Нереєстрація  відомостей про кримі-
нальне правопорушення в журналі  Єди-
ного обліку про вчинені
правопорушення, а також їх невнесення
до ЄРДР: часткова реєстрація відомос-
тей у журналі ЄО та невнесення окре-
мих відомостей до ЄРДР; відмова у
внесені відомостей до ЄРДР; відмова
заявнику в прийомі та реєстрації відо-
мостей у журналі ЄО; необґрунтоване
направлення матеріалів до іншого ор-
гану державної влади, у тому числі пра-
воохоронного без реєстрації в ЄРДР;
приєднання заяв, повідомлень до інших
кримінальних проваджень; заниження
небезпеки правопорушення шляхом
складання адміністративного протоколу
замість внесення його до ЄРДР; непра-
вильна кваліфікація кримінальних пра-
вопорушень. 

До початку перевірки, з метою вста-
новлення не зареєстрованих в журналі
ЄО повідомлень про кримінальне пра-
вопорушення необхідно направляти за-
пити в певні підприємства, установи,
організації про заяви повідомлення на-
діслані ними до системи поліції. 

Актуальним є витребування таких ві-

домостей із лікувальних установ про на-
дання допомоги у зв’язку з насильниць-
кими травмами злочинного характеру;
садових та дачних кооперативах про
крадіжки тощо. 

Слід звернути увагу на те, що запити
необхідно надсилати до установ з вра-
хуванням місцевості, де буде прово-
диться перевірка.

Необхідно виявляти приховування
службовими особами ДКВС України по-
відомлень про тілесні ушкодження в’яз-
нів, не реєстрації інформації про їх
смерті у територіальних медичних за-
кладах міністерства охорони здоров’я
тощо.

Так, прокуратурою Винницької об-
ласті встановлено укриття спричи-нення
тілесних ушкоджень засудженому в дер-
жавній установі «Кривопіль-ський ви-
правний центр № 113.

З метою підвищення ефективності
прокурорського нагляду у цьому на-
прямку та мінімізації приховування зло-
чинів, необхідно в відомчому
нормативно-правовому акті передба-
чити обов’язковість лікувальних установ
щомісячно направляти до місцевих про-
куратур відомості про осіб, яких доста-
вили на лікування з тяжкими тілесними
пошкодженнями, а також з слідами вог-
нестрільної зброї та холодного оружжя.        

Важливим завданням в ході пере-
вірки є встановлення повноти реєстрації
та обліку заяв і повідомлень про зло-
чини. Тому прокурор повинен робити
звірку, порівняння   інформації, яка зна-
ходиться в облікових журналах, а саме:
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щодо отриманих відомостей про зло-
чини, скарг громадян, обліку осіб, які до-
ставлені в поліцію. 

Якщо прокурор проводить перевірку
в територіальних  відділах поліції, то він
повинен звертати увагу на стан внутріш-
нього контролю.

Тому, діяльність поліції повинна від-
повідати вимогам наказу    

Міністерства внутрішніх справ Ук-
раїни від 07.11.2015 «Про затвердження
Інструкції про порядок ведення єдиного
обліку в органах поліції заяв і повідом-
лень про вчинені кримінальні правопо-
рушення та інші події». Із змінами і
доповненнями, внесеними  наказом Мі-
ністерства внутрішніх справ України  від
30.05. 2016.

За всіма встановленими матеріа-
лами, в яких є інформація про кримі-
нальне правопорушення, прокурор
повинен перевірити законність та об-
ґрунтованість, своєчасність прийнятих
рішень. 

Метою прокурорського нагляду таких
перевірок є усунення встановлених по-
рушень закону, причин і умов, що їм
сприяли, а також попередження можли-
вих порушень у подальшій діяльності.

Досягти цієї мети можна такими за-
собами прокурорського нагляду.

Прокурор самостійно вносить відо-
мості про кримінальне правопорушення
до ЄРДР. 

Згідно зі ЗУ «Про прокуратуру» вно-
сить подання з вимогою усунення пору-
шення закону, причин та умов, що їм
сприяли, а також притягнення осіб до
передбаченої законом відповідальності. 

На підставі ЗУ «Про прокуратуру»
начальники відповідних підрозділів цієї
системи обов’язково проводять служ-
бову перевірку. 

Направляють необхідну інформацію
до місцевих органів влади, а також до
органу досудового розслідування.

На оперативних та міжвідомчих на-
радах розглядають питання щодо пору-
шення вимог ст. 214 КПК України та
підзаконних актів в ході прийому, реєс-
трації та внесення до ЄРДР заяв, пові-
домлень про кримінальні
правопорушення. 

Якщо прокурор направив подання,
то повинен керуватися вимогами певних
статей ЗУ «Про Національну поліцію»,  а
також КПК і посилатися на порушення
відповідних його статей.

Але прокурор повинен вказати і не-
додержання вимог підзаконних норма-
тивно-правових актів МВС України та
Національної поліції, які розглядають як
умову, що сприяє порушенню закону.
Відповідні інструкції, накази, на підставі
норм КПК, детально регламентують ді-
яльність системи національної поліції у
цієї  сфері діяльності. 

У зв’язку з цим, поряд із законами
кримінально-правові відношення регу-
люються деякими правовими актами, які
відаються згідно до законів, на їх основі
та для їх виконання, шляхом конкрет-
ного правового регулювання проце-
суальних відносин. Ці акти, що мають
підзаконний нормативно-правовий ха-
рактер, приймаються у розвиток та ви-
конання законодавства.    

Тому виникло запитання, чи здійс-
нює прокуратура відповідно функцій, пе-
редбачених у Конституції, - нагляд за
недодержання вимог указів та розпоряд-
жень Президента, декретів, постанов
Уряду, інструкцій, правил, наказів  та
інших підзаконних актів відповідних мі-
ністерств та відомств.

Системний правовий аналіз цих
функцій показав, що в них передбачено
про діяльність прокуратури відповідно
закону.

Так, з врахуванням теми дослід-
ження, у другої функції,  статті 131-1
Конституції України (набрала чинності
30.09.2016) передбачено  про організа-
цію і процесуальне керівництво досудо-
вим розслідуванням, вирішення
відповідно до закону інших питань під
час кримінального провадження, нагляд
за негласними та іншими слідчими і роз-
шуковими діями органів правопорядку.
Стаття 25  ЗУ «Про прокуратуру» перед-
бачає про нагляд за додержанням зако-
нів органами, що провадять
оперативно-розшукову діяльність, діз-
нання, досудове слідство. 

Тобто прокурорський нагляд здійс-
нюється  за додержанням законів. 

Проте, кримінальне провадження,
негласне та інші слідчі і розшукові дії ор-
ганів правопорядку повинні відповідати
не тільки нормам КПК та іншим законам,
а і підзаконним нормативно-правовим
актам (інструкціям, положенням нака-
зам тощо), регулюючих цю сферу діяль-
ності.

Ці нормативно-правові акти прийняті
у розвиток та виконання норм КПК та
інших законів для швидкого розкриття
правопорушень, всебічного,

повного і неупередженого розсліду-
вання, а в результаті, винесення судом
законного, обґрунтованого та справед-
ливого вироку.  

Так, розроблено Положення «Про
Єдиний реєстр досудових розсліду-
вань» затвердженої наказом Генераль-
ного прокурора України за погодженням
Міністерства внутрішніх справ України,
Службою безпеки України та Держав-
ною податковою адміністрацією України.
Діє нова Інструкція про порядок ведення
єдиного обліку в органах поліції заяв і
повідомлень про вчинені кримінальні
правопорушення та інші події, а також
Інструкція про організацію проведення

негласних слідчих (розшукових) дій та
використання їх результатів у криміналь-
ному провадженню. 

Діють Загальна декларація прав лю-
дини, Європейська конвенція про захист
прав людини та інші міжнародно-правові
акти, які імплантовані до законодавства
держави.  Україна виконує вимоги між-
народних договорів та КПК України про
видачу осіб (екстрадицію). 

За фактами порушень Конвенції про
захист прав  людини  і основоположних
свобод, встановлених рішеннями Євро-
пейського суду з прав людини та шляхи
їх попередження  може проводитися до-
судове розслідування.           

Прокурор на стадії досудового роз-
слідування виконує не тільки наглядові
повноваження, а й здійснює проце-
суальне керівництво у певному провад-
женні, який має великий обсяг роботи. 

Навіть у провадженні при повідом-
ленні про підозру у вчинені криміналь-
ного правопорушення вказуватися не
тільки закони, але й підзаконні норма-
тивно-правові акти, які порушені осо-
бою. 

Більш того, основним у діяльності
територіальної поліції та системи досу-
дового слідства є оперативне реагу-
вання на правопорушення. Наприклад,
в черговій частині уповноважений полі-
цейський, отримавши заяву чи повідом-
лення про кримінальне правопорушення
реєструє її в журналі єдиного обліку
(ЄО), а згодом вона негайно переда-
ється начальнику слідчого підрозділу
для внесення слідчими відомостей
ЄРДР. Ці посадові особи,  зобов’язані
діяти відповідно Інструкції про порядок
ведення єдиного обліку в органах поліції
заяв і повідомлень про вчинені кримі-
нальні правопорушення та інші події.

Тому, прокурор повинен перевіряти
виконання працівниками поліції не
тільки  вимоги закону, але і вказаної Ін-
струкції та інших нормативно-правових
актів МВС України. 

Викладене дозволяє зробити висно-
вок, що прокуратура здійсняє великий
обсяг нагляду не тільки за додержанням
законів, але і підзаконних нормативно-
правових актів.

Звертаю увагу на те, що кількість під-
законних нормативно-правових актів
дуже багато, ніж законів. Вони не є то-
тожними, оскільки закони приймаються
парламентом та мають вищу юридичну
силу. 

На підставі викладеного, необхідно
у п. 2 статті 131-1 Конституції України
після слів «відповідно до закону» допов-
нити слова  «та підзаконних норма-
тивно-правових актів», далі за текстом.

В назві, у частини 1 та 2 статті 25 ЗУ
«Про прокуратуру» після слів «нагляд за
додержанням законів» доповнити слова
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«та підзаконних нормативно-правових
актів», далі за текстом.

У статі 36 КПК після слів нагляд за
«додержанням законів» доповнити
слова «та підзаконних нормативно-пра-
вових актів», далі за текстом.

Органи досудового розслідування з
метою підвищення ефективності у розслі-
дуванні злочинів, також повинні вивчати та
використовувати у своєї діяльності підза-
конні нормативно-правові акті.

Якщо не будуть враховані вищевка-
зані Інструкції, накази та інші норма-
тивно-правові акті, то прокурор може
відмовляти у погодженні клопотань слід-
чого про проведення відповідних слід-
чих (розшукових) та негласних дій. 

Існує і така проблема. Конституція та
закони України повинні бути якісними та
стабільними. Проте, певні закони знахо-
дяться  у невдосконаленому стані. Ос-
кільки  вони відстають від правотворчої
практики, а тому виникає потреба в їх
удосконаленні.

Якщо виникла необхідність їх змін та
доповнень, то вони повинні бути підго-
товлені на високому рівні: точно, ясно,
стисло, грамотне, логічне і вмотивовано.  

Так, часто вносять зміни та допов-
нення в КПК та інші закони. Навіть в
нову Конституцію України внесені зміни,
які будуть продовжуватися. В сукупності,
- це негативно впливає на діяльність
правоохоронної системи.  

Закони повинні відповідати Консти-
туцію, якщо цього немає, то є проти-
річчя, конфлікт в праві.

Тому, зміст ст. 25  ЗУ «Про прокура-
туру», який кращий, але її необхідно
привести у відповідність ч. 2 ст. 131-1
Конституції України. 

У зв’язку з цим, у ч. 4 ст. 38 КПК після
слів «…застосовувати всі передбачені

законом» доповнити слова  «та підза-
конних нормативно-правових актів»,
далі за текстом.

Розглянемо іншу проблему. Систем-
ний аналіз статей КПК показав, що в них
відсутні вимоги до органів досудового
розслідування, виявляти причини й
умови, які сприяли вчиненню криміналь-
ного правопорушення і вживати заходів
щодо їх усунення. 

Стаття 23 КПК 1960 р. передбачала
таке положення, що давало можливість
підвищенню ефективності у виявленню
причин та умов, які сприяли вчиненню
злочину. 

Процесуальним заходом поперед-
ження злочинів було внесення та на-
правлення подання.

На підставі викладеного можна зро-
бити такій висновок. Доповнити окре-
мою статтею КПК про повноваження
органів досудового розслідування та
прокуратури, встановлювати причини і
умови, які сприяли вчиненню криміналь-
ного правопорушення і вживати заходів
щодо їх усунення. 

Прокурорська-слідча практика свід-
чить про факти надіслання в Гене-
ральну прокуратуру України та
прокуратури областей заяв та повідом-
лень про кримінальне правопорушення,
які надсилаються для розгляду до підпо-
рядкованих прокуратур. Таке рішення
відповідає вимогам КПК України, Ін-
струкції про порядок прийому, реєстрації
та розгляду в органах прокуратури Ук-
раїни, заяв, повідомлень ро вчинені
кримінальні правопорушення.

Такі факти можуть бути в МВС Ук-
раїни, в центральному апараті Націо-
нальній поліції, СБУ. 

У результаті чого, втрачається час
виявлення й процесуального закріп-

лення слідів кримінального правопору-
шення.

Мотиви надсилання таких заяв та
повідомлень в центральні правоохо-
ронні органи бувають різними. До них
можна віднести те, що центральний
орган може внести відповідні відо-
мості до ЄРДР та розпочати розсліду-
вання, що зменшать тяганину. Другим
мотивом є, встановлення контроля
над підлеглим органом і вимагати вне-
сення відповідних відомостей до
ЄРДР та розпочати розслідування.
Так, громадяни незадовільні  фактами
про невнесенні до ЄРДР, за заявою,
повідомленням про вчинене кримі-
нальне правопорушення, а заявникові
про це письмово не повідомляє.

З метою мінімізації таких фактів,
пропоную доповнити ч. 1 с. 214 КПК дру-
гим реченням у такій редакції: «заяви та
повідомлення про кримінальне правопо-
рушення надсилаються на територію
органу досудового розслідування та
прокуратури, під юрисдикцією якого зна-
ходиться місце кримінального правопо-
рушення». Існуюче друге речення
вважати третім.   

На підвищення ефективності діяль-
ності прокурора впливає впровадження
наукових результатів у практику діяль-
ності системи прокуратури. Існують
певні закони та підзаконні нормативно-
правові акти, які невдосконалені. Ос-
кільки  вони відстають від правотворчої
практики, а тому виникає потреба в їх
удосконаленні.

Внаслідок чого, необхідно опера-
тивного вжиття заходів щодо внесення
змін при розробці нових методичних
документів у зв’язку зі змінами законів
та підзаконних нормативно-правових
актів.
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З 30 квітня 2018 року
формат проведення
антитерористичної операції
на Донбасі змінюється на
Операцію об’єднаних сил.
До яких змін на сході
України це призведе можуть
прогнозувати лише
експерти. А тим часом
фотокореспондент Євген
ГОЛОВЧЕНКО у складі групи
волонтерів побував на
передовій та у низці
населених пунктів “сірої
зони”, щоб своїми
світлинами показати нам
чим і як живуть тамтешні
вояки та місцеві жителі. 

ЖИТТЯ НА МЕЖІ ТА ПОЗА НЕЮ
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ІСТОРІЯ
березень-квітень`2018

Влітку 1955 Міжнародний зоряний автопробіг діс-
тався і до Гамбурга. Вдруге метою пробігу стала ідея
“Ворота у світ”.

Пройшло трохи більше чверті століття з моменту за-
снування “Міжнародних поліцейських зіркових автопро-
бігів”. Більше 1500 учасників-друзів із восьми держав
прибули цими теплими літніми днями в місто. Організа-
ція заходу була на найвищому рівні. Демонстрація усієї
сили і могутності поліцейського братства вражала.
Особливо учасникам запам’ятався святковий вечір у
“зеленому серці міста” - гамбурзькому ботанічному саду
«Плантен і Бломен», а також поїздка на неймовірної
краси острів Гельголанд, який тільки незадовго до цього
повернули Німеччині.

Одним з видовищ, що запам’ятались найбільше
стали офіцери поліції з Єгипту, які постали перед коле-
гами в національній фольклорній уніформі.

Тим часом країни Європи і світу почали виходити на
новий рівень. США в розпалі свого економічного зрос-
тання, Європа пережила наслідки Другої світової війни,
а Західна Германія готова зробити економічне диво, та
й Італія з Японією ось-ось наблизяться до неймовірного
промислового стрибка. В Західній Німеччині вулиці ма-
сово стали наповнюватися «Жуками» Volkswagen, що
стали тут своєрідною подібністю економічного дива того
часу.

Що стосується політичних подій 1955 року, то Феде-
ративна Республіка Німеччина стала членом західного
Північноатлантичного альянсу, а НДР приєдналася до
країн Варшавського договору.

СРСР нарешті підписала Указ «Про припинення
стану війни між Радянським Союзом і Німеччиною», аж
через 10 років після капітуляції гітлерівської Німеччини.

Дарина Ткачук

ІсТОРІЯ УТВОРЕННЯ МІЖНАРОдНОї 
ПОлІцЕЙськОї АВТОкОРПОРАцІї (IPMC)

1955 рік
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