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POLICE SERVICES IN UKRAINE LEGISLATION AND IN PRACTICE 

 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Узагальнено законодавчий, науковий та практичний досвід з проголошеної публічно-сервісної діяльності Національ-

ної поліції України щодо надання нею поліцейських послуг. Визначено поняття послуги та її особливостей, переходу 

до "сервісної" поліції та правових засад надання "сервісних" платних послуг в системі МВС України, новелізації полі-

цейських послуг у законодавстві України, розбіжностей подання сутності поліцейської послуги при проведенні тенде-

рних процедур та сприйняття поліцейських послуг в наукових дослідженнях і закордонний досвід для України. Вста-

новлено, що вітчизняно-орієнтований підхід до трактування поліцейської послуги сьогодні полягає в її основі 

одночасно як відокремленої від поліцейської діяльності її частини, так і функціональної наддіяльності, розповсюджу-

ваної на усю сферу поліцейської діяльності. Висловлена дискусійна авторська пропозиція щодо можливості вилу-

чення із Закону України "Про Національну поліцію" та суміжного законодавства терміну "поліцейські послуги", обме-

жившись загальною вказівкою, що Національна поліція в своїй діяльності надає, в межах законодавства, в тому 

числі і сервісні послуги, зміст, перелік та порядок надання яких визначено законом. 

Ключові слова: поліцейські та сервісні послуги; законодавство України; діяльність поліції 
*** 

Problem statement. In the last four years, the legal and regulatory conflict has continued in Ukraine due to the inconsisten-

cy of scientific and legislative approaches to understanding the essence of police services. This indirectly affects both the 

activities of the National Police and the public's attitude to its activities. This state of affairs is unacceptable given the exist-

ence in the world of a legally established mechanism for understanding the essence of police services and providing them in 

practice, which Ukraine still rules by model. The purpose of the article is to summarize the legislative, scientific and practi-

cal experience of the proclaimed public-service activities of the National Police of Ukraine in the provision of police services. 

Methods. The research method is General scientific dialectical, formal-legal, comparative methods. Results. The author's 

position on the mechanism of understanding the essence of police services in the activities of the National Police of Ukraine 

and their provision in practice was expressed. The concept of service and its features are defined. The general transition to 

"service" police and legal bases of rendering "service" paid services in the system of the Ministry of Internal Affairs of 

Ukraine is considered. The peculiarities of the police services modernization in the legislation of Ukraine are defined. Dis-

crepancies of representation of the essence of police service in carrying out of tender procedures are defined. Features of 

perception of police services in scientific researches and foreign experience in Ukraine are presented. Conclusions. It is es-

tablished that the domestic-oriented approach to the interpretation of police service today is at the basis of both separated 

from police activity on its part and functional over-activity, which extends to the entire sphere of police activity. Discussion on 

the possibility of exclusion from the Law of Ukraine "On National Police" and related legislation of the term "police services", 

limited to, the general statement that the National Police in its activity providers, within the law, including services, content, 

list and the procedure for granting which is prescribed by law. 
Key words: police and services; legislation of Ukraine; police activities 
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Постановка проблеми 

Треба зазначити, що у зв’язку з появою в 
Україні з 2015 року Національної поліції термін 
"поліцейська послуга" став новацією для вітчиз-
няного законодавства та практики, а з'ясування 
змісту та сутності поліцейських послуг стало 
предметом ряду наукових досліджень. Так, як 
зазначає Д.С. Денисюк з посиланням на 
О.В. Кузьменко, "надання поліцейських послуг

1
 

щодо підтримання публічного порядку та безпе-
ки� відповідає розумінню поліції як цивільної 
організації та сприятиме досягненню мети ре-
форми – перетворення системи державного 
примусу (міліція) на сервісну службу (поліція)"2 
[1, с.118]. За Д.М. Ластович, "метою запрова-
дження поліцейських послуг слід розуміти той 
результат (результати), якого (яких) прагне до-
сягти влада, наділяючи органи внутрішніх справ 
відповідними функціями та повноваженнями 
щодо надання ними зазначених послуг" [2, 
с.141]. Але з цього, по-перше, не заперечується 
й можливість отримання "того результату 
(результатів), якого (яких) прагне досягти вла-
да" іншими, а не лише поліцейськими, послуга-
ми (шляхами) – тоді при цьому тут "поліцейські 
послуги"? По-друге, органи внутрішніх справ в їх 
тодішньому розумінні3 ще не вважались абсо-
лютним аналогом майбутньої поліції. По-третє, 
визначення послуг саме як поліцейські, є озна-
кою властивості надання цих послуг виключно 
поліцією і ніким більше (наприклад, через особ-
ливість застосування тільки поліцією виключно 
професійних навичок, вмінь, знань або навіть 
зброї тощо). Тоді, виходячи з цього, абсолютно 
усі діяння поліції можуть вважатись поліцейсь-

                                                 
1 Тут і далі виділення курсивом наші. 
2 Але це перспективне наукове бачення проблеми – 

насправді Національна поліція України від самого по-
чатку створювалась мілітаризованою, а сервісність 
виступала її оздобленням.  

3 Визначення яких раніше було надане ще у п.п.1.1 
наказу МВС України [3], хоча подальші заходи ототож-
нення органів внутрішніх справ з поліцією мали місце 
вже в редакції цілої низки Законів України, наприклад, 
статті 222 КУпАП – "у частині першій: слова "Органи 
внутрішніх справ (Національна поліція)" замінити сло-
вами "Органи Національної поліції" за Законом України 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-
їни у зв’язку з прийняттям Закону України "Про Націо-
нальну поліцію" від 23.12.2015 р. № 901–VIII [4]. При 
цьому абзац п.1 ч.1 тієї ж самої ст.255 КУпАП все ще 
оперує поняттям "органи внутрішніх справ". Слід за-
значити, що станом на сьогодні законодавець та Мініс-
терство внутрішніх справ України майже повністю ві-
дійшли від застосування цього терміну. 

кими, а, відповідно, усі діяння, які здійснює полі-
ція, називатись послугами, оскільки вона, як 
вважається, працює заради суспільства а послу-
ги (без різниці, які), що надаються поліцією як 
суб’єктом їх надання – поліцейськими послуга-
ми. Тобто, узагальнюючи, будь-якій дії (послузі) 
відповідного закладу (органу) надається суб'єкт-
на ознака – наприклад, у нотаріуса – це нотаріа-
льні послуги, в медичному закладі – медичні по-
слуги, в поліції – це поліцейські послуги та інше4.  

Фактично, саме на це вказує й п.1 ст.2 Зако-
ну України "Про Національну поліцію" від 
02.07.2015 р. № 580–VIII [7], за яким сферами 
"надання поліцейських послуг"

5 проголошено 
усю галузь діяльності поліції – "1) забезпечення 
публічної безпеки і порядку; 2) охорони прав і 
свобод людини, а також інтересів суспільства і 
держави; 3) протидії злочинності; 4) надання в 
межах, визначених законом, послуг з допомоги 
особам, які з особистих, економічних, соціаль-
них причин або внаслідок надзвичайних ситуа-
цій потребують такої допомоги". Тобто, фактич-
но перша з них – сфера "забезпечення публічної 
безпеки і порядку" – кваліфікується як простір 
для надання суспільству Національною поліці-
єю поліцейських послуг. Але, як всякі послуги, 
вони можуть надаватись тільки тоді, коли на них 
є попит: у нашому випадку є замовник – суспі-
льство, та є виконавець – Національна поліція. 
І, відповідно, обов’язково мають бути дотримані 
усі законодавчо визначені складові, що супро-
воджують поняття послуги6.  

В цілому, ці та інші зауваження стосуються й 
інших сфер "надання поліцейських послуг" – 
"охорони прав і свобод людини, а також інте-
ресів суспільства і держави", "протидії злочин-
ності" тощо. Але, чи може діяльність Національ-
ної поліції, наприклад, із охорони інтересів 
суспільства і держави (як і інші "сфери"), розг-
лядатись в якості поліцейської послуги? Скоріше, 
це категорія обов’язків Національної поліції, 
яких остання фактично уникає, прикриваючись 
"послугами". Зокрема, А. Овчаров з цього при-
воду вказує, що "не варто поліцію перетворювати 
в суцільне бюро з надання певних послуг" [6]. 

                                                 
4 Такої самої думки дотримується й В.М. Сороко, 

яким "пропонується розрізняти залежно від суб’єкта, 
що надає� послуги" [5, с.13], хоча А. Овчаров з цього 
приводу іронізує, уявляючи суддівські, прокурорські, 
депутатські та президентські послуги [6]. 

5 Можна зауважити, що Закон не надає жодних зга-
док про будь-які інші сфери надання "НЕполіцейських 
послуг". 

6 Розглянуто трохи далі за текстом. 
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Саме така кваліфікація, умовно кажучи, пе-
реносить акцент у діяльності Національної по-
ліції з обов’язкового виконання дій із того ж са-
мого забезпечення публічної безпеки і порядку 
(та інших, за раніше позначеним переліком. – 
Авт.), що є безумовною вимогою існування са-
мої поліції, на довільне. Бо категорія "послуга" 
формує зовсім інший порядок правовідносин, 
ніж категорія "обов’язок". Наступну пропозицію 
можна вважати фантастичною, але поява свого 
часу в Україні нового правоохоронного органу – 
Національної поліції – з предмету надання нею 
поліцейських послуг могла би потягнути за 
собою укладення Великого договору між Украї-
нським Суспільством та Національною поліцією 
України. Бо, взагалі-то, заради надання сервіс-
них функцій й було проголошено реформатор-
ський pr-перехід від міліції до поліції! Разом із 
тим, О.С. Проневич зауважує на "формально-
правову невизначеність засадничих поліцеїс-
тичних дефініцій "публічна безпека", "публічний 
порядок", "поліцейська послуга" [8, с.206].  

Ще один науковець, В.А. Троян, ще у 2016 ро-
ці в якості недоліку зазначав "як термінологіч-
ну, так і правову колізію, що негативно впливає 
на практику правозастосування органами і під-
розділами Національної поліції" поданий пере-
лік деяких адміністративних послуг [9, с.92–93], 
на які не поширюється дія Закону України "Про 
адміністративні послуги" від 06.09.2012 р. 
№ 5203–VI [10], і які суперечать Закону України 
"Про Національну поліцію", яким вони зарахо-
вуються до сфери поліцейських послуг. Тому, 
мабуть, за наявністю прогалин із розуміння сут-
ності поліцейських послуг, передчасним слід 
вважати й запитання "Зміст терміна "поліцейські 
послуги" у "Рекомендованому переліку питань 
та ситуаційних завдань для проведення творчо-
го конкурсу при вступі до закладів вищої освіти 
із специфічними умовами навчання" Додатку 1 
до Методичних рекомендацій з організації та 
проведення творчого конкурсу у закладах вищої 
освіти із специфічними умовами навчання, які 
здійснюють підготовку кадрів для Міністерства 
внутрішніх справ і Національної поліції України" 
[11]. Такий стан речей щодо нерозуміння сутно-
сті поліцейської послуги підтверджується, на-
приклад, й "Методичним посібником на тему 
"Деякі аспекти функціонування Національної 
поліції в Україні", виданим ГУНП у Дніпропет-
ровській області у 2016 році [12, с.7], за яким 
вважають, що "введення нового терміну такого, 
як "надання послуг"r виключить необхідність, 
для застосування працівниками поліції незакон-

них методів розкриття злочинів (побої, тортури 
та інші)"(Sic!)7. 

Всупереч такому неузгодженому вітчизняно-
му підходу до розуміння сутності поліцейської 
послуги слід зазначити, що для України достат-
ньо показовим може бути навіть спрощений пе-
релік послуг, що надаються, наприклад, тією ж 
Поліцейською службою Північної Ірландії (Police 
Service of Northern Ireland). Це допомога у випа-
дках тероризму, бізнес-злочинах, захисту дітей, 
свободи інформації, інтернет-безпеці, захисті 
домівки, при домашньому насиллі, придбанні та 
захисті автомобіля, вогнепальної зброї, охорони 
здоров'я та психічного здоров'я, охоронних сис-
тем, свободи інформації, дронів та малих безпі-
лотних літальних апаратів, парадів та публічної 
ходи, дороги та водіння, самодопомоги та само-
захисті, сільської безпеки та ін. [13]. 

Щодо, наприклад, такої поліцейської послуги, 
як охорона здоров'я та психічного здоров'я, а 
саме такою вона розуміється за змістом статті, 
то її особливості відпрацьовані Маргарет Хеслін 
(Heslin M., 2017), Лінн Каллаган (Callaghan L., 
2017), Барбари Барретт (Barrett B., 2017) із спів-
авторами навіть на такому, достатньо тонкому 
рівні, як "витрати на поліцейську службу і психі-
атричну допомогу, з якими стикаються люди з 
постійними потребами в психічному здоров'ї" 
[14]. В дослідженні Таммі Рінехарт Кочел 
(Tammy Rinehart Kochel, 2019) та Жасінта М. Гау 
(Jacinta M. Gau, 2019) обрано інший підхід – 
щодо залучення поліцейської спільноти як су-
б'єкта надання ними послуг, і тактикою, яку вони 
використовують для підвищення рівня безпеки, 
впевненості в поліції і соціальної згуртованості 
та неформального соціального контролю [15]. 

З цього й виникає неясність, чому при наяв-
ності у світі законодавчо відпрацьованого меха-
нізму розуміння сутності поліцейських послуг та 
їх надання на практиці, що ми правимо за взі-
рець, в Україні все ще існують суттєві прогалини 
з цього питання. Звідси, метою статті є узагаль-
нення законодавчого, наукового та практичного 
досвіду з проголошеної публічно-сервісної дія-
льності Національної поліції України щодо на-
дання нею поліцейських послуг. 

Її новизна полягає в авторській позиції щодо 
механізму розуміння сутності поліцейських пос-
луг в діяльності Національної поліції України та 

                                                 
7 Незрозумілий зв'язок, і схоже, ГУНП у Дніпропет-

ровській області припускає можливість застосування 
працівниками поліції незаконних методів розкриття 
злочинів (побої, тортури та інші). 
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їх надання на практиці. Завданням статті є ви-
значення поняття послуги та її особливостей, 
переходу до "сервісної" поліції та правових за-
сад надання "сервісних" платних послуг в сис-
темі МВС України, новелізації поліцейських по-
слуг у законодавстві України, розбіжностей 
подання сутності поліцейської послуги при про-
веденні тендерних процедур та сприйняття по-
ліцейських послуг в наукових дослідженнях і 
закордонний досвід для України. 

Стисле поняття та особливості послуги 

У самому загальному вигляді послуга, це "2. 
діяльність підприємств, організацій та окремих 
осіб, виконувана для задоволення чиїх-небудь 
потреб, обслуговування" [16, с.1080]; або "дія, 
результат якої споживається в процесі її вико-
нання. Послуги становлять собою діяльність 
індивіда на користь іншої особи" [17]. 

Слід зважити на те, що визначення терміна 
"послуга" різниться за сферами діяльності. Так, 
за одним із визначень, послуга – "це особлива 
споживча вартість процесу праці, виражена в 
корисному ефекті, що задовольняє потреби лю-
дини, колективу й суспільства"; "вона корисна 
не як річ, а як діяльність" [18]. За п.17 ст.1 Зако-
ну України "Про захист прав споживачів" від 
12.05.1991 р. № 1023–XII, "це діяльність вико-
навця з надання (передачі) споживачеві певного 
визначеного договором матеріального чи нема-
теріального блага, що здійснюється за індивіду-
альним замовленням споживача для задово-
лення його особистих потреб" [19]. 

Послуги розподіляються на матеріальні та 
нематеріальні (чисті); такі, що задовольняють 
потреби особисті або колективні. Послуги хара-
ктеризуються асортиментом – підбором або 
набором різноманітних послуг, що пропонується 
споживачу [20]. До сукупності державних пос-
луг, як зазначає В.М. Сороко, "належить, перш 
за все, забезпечення зовнішньої і внутрішньої 
безпеки суспільства і громадянина, підтримання 
громадського порядку" [5, с.11]. Різновидом по-
слуг, відповідно до п.1 ст.1 Закону України "Про 
адміністративні послуги" від 06.09.2012 р. 
№ 5203–VI, є адміністративні послуги – "ре-
зультат здійснення владних повноважень 
суб’єктом надання адміністративних послуг за 
заявою фізичної або юридичної особи, спрямо-
ваний на набуття, зміну чи припинення прав 
та/або обов’язків такої особи відповідно до за-
кону" [10]. 

Основним щодо послуг є те, що: їх надання 
"починається з укладення договору про надання 

послуг"; предметом договору про надання пос-
луг вказується "не результат, який після його 
досягнення передається замовнику (як у дого-
ворі підряду), а сам процес (дія), що відразу 
споживається"; "сторонами договору про на-
дання послуг є виконавець і замовник"; "договір 
про надання послуг може бути як оплатним, так 
і безоплатним"; встановлюється термін дії дого-
вору; вказується відповідальність виконавця; 
мають бути наявними дозвільні документи; 
обумовлюється "порядок і наслідки розірвання 
договору про надання послуг" [21].  

"Сервісна" поліція та платні послуги  
в системі МВС України 

Як відомо, потребу у реформуванні МВС 
України довгоочікувано пов'язували як із "пере-
ходом (старої, у 2013 році. – Авт.) системи МВС 
України від каральних до соціально-сервісних 
функцій" [22], так і з "втіленням нових підходів з 
пріоритетами на сервісні функції замість кара-
льних" [23] наприкінці не тільки 2017 року, але й 
зараз. Тобто, ключовим для Міністерства вну-
трішніх справ України, фактично з подання Мі-
ністра [24], стає поняття сервісу, а в більш 
широкому сенсі – функція надання сервісних 
послуг. О. Банчук, зокрема, визначав, що серві-
сна функція поліції – "це не просто боротьба зі 
злочинністю, забезпечення правопорядку, а са-
ме надання послуг суспільству щодо підтрим-
ки належного рівня безпеки" [25]. 

В.А. Троян з цього приводу зазначав, що 
"публічно-сервісна діяльність – це діяльність 
державних інституцій щодо надання публічних 
послуг", а публічно-сервісна діяльність Націо-
нальної поліції "пов’язана з видачею докумен-
тів дозвільного характеру щодо вогнепальної 
зброї, боєприпасів, інших предметів; �у сфері 
дорожнього руху; �у сфері охоронної діяльнос-
ті (охорона майна громадян, організацій, а та-
кож об’єктів, що підлягають обов’язковій охоро-
ні, тощо)" [9, с.91, 93]. В свою чергу, як вважає 
О.М. Калюк із співавторами, "публічно-сервісна 
діяльність поліції – це діяльність з обслугову-
вання потреб та інтересів приватних осіб у їхніх 
стосунках з органами публічної адміністрації – 
органами внутрішніх справ" [26, с.3]. 

Разом із тим, науковці не набули єдності в 
розумінні цих та інших понять. Більш вдалу, на 
наш погляд, спробу вичленення цих понять 
здійснив Д. Йосифович, за яким "послуги, що 
надає Національна поліція, виконуючи свої ос-
новні завдання, визначені Законом України "Про 
Національну поліцію", слід вважати поліцейсь-
кими, а послуги, що надаються Національною 
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поліцією та МВС у сфері внутрішніх справ, з 
метою створення умов для реалізації фізичними 
та юридичними особами прав, свобод і закон-
них інтересів за їх заявою, доцільно вважати 
сервісними" [27, с.134]. Тому, орієнтуючись на 
тодішні висловлювання керівництва Міністерст-
ва, можна припустити, що метою МВС України 
є створення "сервісної" поліції. Але, наприклад, 
не такої як у Казахстані, де "в сервісну поліцію 
будуть входити не тільки правоохоронці, а й 
представники управлінь охорони здоров'я, осві-
ти і соціального захисту. До їх функцій входити-
ме вивчення соціальних проблем міста та здій-
снення комплексної допомоги громадянам"8 
[28]. А з більш широкими повноваженнями, де 
"сервіс" буде лише частиною завдань такої 
"сервісної" поліції, а поліцейські послуги – ще 
однією вагомою, але не останньою, частиною. 
Хоча, як зазначають опоненти, "педалювання 
формули стосовно поліції як сервісуr спричи-
нене некоректним розумінням самого понят-
тя "сервіс". Якщо подивитись у Великий тлума-
чний словник сучасної української мови, то 
"сервіс" має цілком чітке і достатньо однозначне 
тлумачення. Це "обслуговування населення, 
забезпечення його побутових потреб" [29]. 

Тим не менш, дещо неузгодженою з науко-
вим обґрунтуванням, спробою реалізації супро-
воджувальних заходів із створення "сервісної" 
поліції, можна вважати Постанову Кабінету Міні-
стрів України "Про утворення територіальних 
органів з надання сервісних послуг Міністерства 
внутрішніх справ" від 28.10.2015 року № 889 
[30]. Якою задля надання платних і безоплат-
них послуг, віднесених до компетенції Міністер-
ства внутрішніх справ, як юридичні особи публі-
чного права, були утворені територіальні органи 
з надання сервісних послуг Міністерства внут-
рішніх справ. А вже наказом МВС України від 
07.11.2015 р. № 1393 – як міжрегіональний те-
риторіальний орган з надання сервісних послуг 
МВС – створювався Головний сервісний центр 
МВС [31]. І, щодо останнього, за Положенням 
про Головний сервісний центр МВС (ГСЦ), уся 
"сервісність" надання ним послуг зводиться 
головним чином до "надання платних та безо-
платних послуг" (пп.1 п.4), без їх розподілу на ті 
чи інші. Все інше стосується похідних, внутріш-
ньо забезпечувальних діяльність Центру, заходів 
– участі у реалізації державної політики у сферах 
надання послуг (пп.1 п.3); підвищення якості на-
дання послуг (пп.2 п.4); удосконалення процеду-

                                                 
8 Переклад на українську мову наш. – Авт. 

ри надання адміністративних послуг (пп.3 п.4); 
інформаційно-просвітницької діяльності у сфері 
надання сервісних послуг (пп.32 п.4) та інформа-
ційно-консультативних послуг (пп.47 п.4).  

Зокрема, ГСЦ на власному вебсайті в якості 
послуг позначає довідку про відсутність судимо-
сті; посвідчення водія; реєстрацію та експлуа-
тацію транспортного засобу; мобільні сервісні 
центри МВС; номерні знаки: виготовлення та 
зберігання; погодження конструкцій транспорт-
них засобів; надання витягу з ЄДР ТЗ та поря-
док доступу до НАІС; інформацію для юридич-
них осіб, торговельних організацій, автошкіл; 
перевезення небезпечних вантажів та технічний 
контроль; проект "Таємний клієнт" сервісних 
центрів МВС9; реквізити для оплати та зразки 
заяв; запитання [32]. 

І вже сьогодні у системі МВС України дійшли, 
на нашу думку, до надмірної зарегульованості 
у "вдосконаленні механізму зарахування, роз-
поділу і перерахування коштів, які надходять як 
оплата вартості платних послуг, управління бю-
джетними асигнуваннями апарату МВС, терито-
ріальних органів з надання сервісних послуг 
МВС, закладів, установ, що належать до сфери 
управління МВС, Національної гвардії України 
та центральних органів виконавчої влади, дія-
льність яких спрямовується та координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра вну-
трішніх справ, та посилення контролю за їх ви-
користанням" [33]. Зокрема, наряду з "послуга-
ми, що надаються підрозділами експертної 
служби" (п.15 табл.2 дод.3), "діяльність у сфері 
охорони громадського порядку та безпеки" (п.32 
табл.2 дод.3) та ін. фігурують "послуги у сфері 
побутових послуг" (п.18 табл.2 дод.3), "поліг-
рафічні послуги" (п.25 табл.2 дод.3), "медичні 
послуги" (пп.36 і 39 табл.2 дод.3) тощо, які явно 
не входять до категорії поліцейських послуг. 

До речі, ще в липні 2015 року Головне науко-
во-експертне управління Верховної Ради Украї-
ни надало негативний висновок на тодішній 
проект Закону України "Про сервісні послуги та 
сервісні центри Міністерства внутрішніх справ 
України" (реєстр. № 2567 доопрацьований від 
17.06.2015 р.) [34]. На жаль, Міністерство 
внутрішніх справ України проігнорувало тер-
мінологічні та правові зауваження щодо пред-
мету законопроекту, і миттєво реалізувало 
утворення територіальних органів з надання 
сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ 

                                                 
9 Всупереч утаємниченій назві йдеться усього лише 

про зовнішню перевірку діяльності сервісних центрів. 
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відповідною Постановою Кабінету Міністрів 
України [30], а далі, власним наказом – й Голо-
вного сервісного центру МВС [31]. 

Висвітлюючи саме наукову сутність питання, а 
не діяльність означених центрів, необхідно за 
цим Висновком нагадати найбільш актуальні й 
сьогодні зауваження щодо правового забезпе-
чення сервісної спрямованості у діяльності Мі-
ністерства. По-перше, це група "сервісних пос-
луг", як і інші послуги, "нічим не відрізняються від 
адміністративних послуг"; по-друге, "досить по-
верхово (навіть порівняно із Законом України 
"Про адміністративні послуги") регулюються пи-
тання надання сервісних послуг у сфері діяльно-
сті МВС"; по-третє, "відсутність критеріїв того, які 
саме "окремі сервісні послуги" надаватимуться 
через центри надання адміністративних послуг, 
не узгоджується з принципом правової визначе-
ності"; по-четверте, "правовий статус центрів з 
надання сервісних послуг", в тому числі, й ГСЦ (в 
сучасній трактовці. – Авт.); по-п'яте, це "платність 
деяких послуг, які за своїм характером та з огля-
ду на публічний інтерес повинні надаватися на 
безоплатній основі"; по-шосте, "розміри плати за 
відповідні послуги мають визначатися на основі 
єдиної методики, також визначеної законом", а 
не Кабінетом Міністрів України10; по-сьоме, "за-
гальновизнаним підходом до регулювання пи-
тання послуг, які надаються суб’єктами владних 
повноважень, є визнання пріоритету законода-
вчого (а не підзаконного) регулювання відповід-
них послуг" [34] – вочевидь, це стосується наказу 
[31] та інших, наступних із предмету відання. 

І найбільш важливим є те, про що раніше 
вже йшлось, "конструкція "сервісні послуги" 
виглядає вкрай невдалою, оскільки слово іно-
земного походження "сервіс" є власне синоні-
мом слова "послуга", "обслуговування". Тобто з 
філологічної точки зору ця конструкція є тав-
тологією. При цьому "сервісні послуги" стосу-
ються "оформлення дозволів, посвідчень, сві-
доцтв, довідок, копій і дублікатів документів" 
[34]. Мабуть, більш відвертим щодо практичного 
розуміння "сервісу" тут виглядає ГУНП у Дніп-
ропетровській області, на думку якого "поліцей-
ські надаватимуть свої послуги за винагороду 
безпосередньо від контрагента, яким виступає 
особа, яка споживає послуги, у нашому випадку 
цими особами, є громадяни" [12, с.7]. 
                                                 

10 А це вже, наприклад, безпосередньо стосується 
Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання 
надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, 
Національної поліції та Державної міграційної служби 
платних послуг" від 26.10.2011 р. № 1098 [35]. 

До того ж, слід нагадати, що оновлене право 
на "надання адміністративних та інших плат-
них послуг" Міністерству внутрішніх справ 
України було надане пп.21 п.4 Положення про 
Міністерство внутрішніх справ України за Пос-
тановою Кабінету Міністрів України від 
28.10.2015 р. № 878 [36]. Щодо сервісних пос-
луг, то за пп.22 п.4 цього ж Положення Мініс-
терство надало їх виконання Головному центру 
з надання сервісних послуг МВС та територіа-
льним центрам з надання сервісних послуг 
МВС, а з 30.08.2017 року – тільки територіаль-
ним органам з надання сервісних послуг МВС. 
Сам же Перелік платних послуг, які надаються 
підрозділами Міністерства внутрішніх справ, 
Національної поліції та Державної міграційної 
служби, і розмір плати за їх надання, було за-
тверджено Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 04.06.2007 р. № 795 [37]. 

На жаль, практика надання Міністерством 
внутрішніх справ сервісних послуг суперечить 
загальносвітовій аксіомі, за якою "досвід євро-
пейських країн (ФРН, Польща, Великобританія 
та інші) показує, що поліція не може надавати 
рівні для всіх сервісні послуги з охорони життя 
та здоров’я громадян, забезпечення безпеки і 
при цьому (за додаткову плату) – надавати ті 
самі послуги, але в більшому об'ємі для окре-
мих громадян" [38]. 

Новелізація поліцейської послуги  
у законодавстві України 

Як вже зазначалось, у ч.1 ст.2 Закону Украї-
ни "Про Національну поліцію" від 02.07.2015 р. 
№ 580–VIII [7] визначено, що "завданнями полі-
ції є надання поліцейських послуг у сферах: 
1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 
2) охорони прав і свобод людини, а також інте-
ресів суспільства і держави; 3) протидії злочин-
ності; 4) надання в межах, визначених законом, 
послуг з допомоги особам, які з особистих, еко-
номічних, соціальних причин або внаслідок над-
звичайних ситуацій потребують такої допомоги". 

При цьому в Законі відсутнє як будь-яке ви-
значення означених "поліцейських послуг", так 
і їх елементарний перелік. Але це не є переш-
кодою, на думку законодавця, їх забезпеченню 
як Міністром внутрішніх справ України, який від-
повідно до п.1 ч.1 ст.16 Закону [7], здійснює 
"надання поліцейських послуг та контролює її 
реалізацію поліцією", так і керівником поліції, 
який "вносить на розгляд Міністра внутрішніх 
справ України пропозиції щодо� надання полі-
цейських послуг", відповідно до п.3 ч.1 ст.22 
цього ж Закону. Тобто, чотири роки Національна 
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поліція України опікується наданням не врегу-
льованих чинним законодавством "поліцейсь-
ких послуг", а її Голова при цьому повідомляє, 
що "ми будемо� надавати поліцейські послуги 
в повному спектрі: розслідування криміналь-
них проваджень, поліцейські опитування, за-
хист інтересів громадян"11 [39]� Більше того, 
Постановою Кабінету Міністрів України "Про 
затвердження Порядку проведення оцінки рів-
ня довіри населення до Національної поліції" 
від 07.02.2018 р. № 58 одним із об'єктів оцінки 
рівня довіри населення до Національної поліції 
взагалі позначено "рівень задоволення потре-
би населення в поліцейських послугах" [40]. 
Тобто, по-перше, довіру населення до Націо-
нальної поліції пов'язують із поліцейськими по-
слугами; по-друге, є впевненість у наявності 
потреби населення в поліцейських послугах; 
по-третє, критерієм оцінки12 a priori вважається 
рівень задоволеності означеною потрібністю� 
Але рівень довіри населення до Національної 
поліції треба оцінювати не "задоволенням 
потреби населення в поліцейських послугах", а 
якістю їх надання. 

Така правова неврегульованість поняття 
та змісту поліцейських послуг викликана ігно-
руванням законодавцем базових засад – як за-
значає В.М. Сороко, "вимога щодо наділення 
правом надавати послугу через закон призведе 
до обов'язкового визначення вичерпного пере-
ліку послуг (саме послуг, а не функцій і повно-
важень) в інституційному законі, який персона-
лізовано до певного органу" [5, с.13]. При цьому, 
з'ясування сутності поліцейської послуги тягне 
за собою й потребу їх уніфікації та якості. Тобто, 
прагнення законодавця "втиснути" в Закон 
України "Про Національну поліцію" ключові сло-
ва "поліцейські послуги" не було підкріплене ані 
їх визначенням, ані їх переліком. 

                                                 
11 Досі не відомий "спектр поліцейських послуг". Як 

і щодо надання поліцейських послуг при розслідуванні 
кримінальних проваджень, не зрозуміло, що мається 
саме під "послугою поліцейського опитування" – ст.33 
Закону "Про Національну поліцію" [7] передбачає пре-
вентивну можливість поліцейського опитати особу, 
якщо існує достатньо підстав вважати, що вона володіє 
інформацією, необхідною для виконання поліцейських 
повноважень, але таку можливість не можна віднести 
до "поліцейської послуги". Принаймні, сподіваємось, 
що не йдеться й про подальше розширення означеного 
"спектру" залученням поліції до надання, наприклад, 
соціальних або громадських послуг тощо. 

12 Саме критерієм, а не об’єктом, оскільки 
об’єктом оцінки є довіра населення до Національної 
поліції. 

Зрозуміло, що аж ніяк не вирішує означену 
проблему й "Положення про Національну полі-
цію", затверджене Постановою Кабінету Мініст-
рів України від 28.10.2015 р. № 877 [41], за п.3 
ст.3 якого одним із основних завдань Націона-
льної поліції є "надання в межах, визначених 
законом, послуг з допомоги особам, які з осо-
бистих, економічних, соціальних причин або 
внаслідок надзвичайних ситуацій потребують 
такої допомоги"; або за п.9 ст.5 якого – "надан-
ня послуг з охорони, які здійснюються на дого-
вірних засадах�" поліцією охорони13. При цьо-
му, як і раніше за Законом [7] керівник поліції, 
так за п.2 ст.11 тепер вже означеного Положен-
ня [41] Голова Національної поліції "вносить на 
розгляд Міністра внутрішніх справ пропозиції 
щодоr поліцейських послуг". 

У пп.1 п.1 ст.18 чинного Закону України 
"Про Національну безпеку" від 21.06.2018 р. 
№ 2469–VIII [42] окремо визначено, що "Мініс-
терство внутрішніх справ України� забезпечує 
формування та реалізує державну політику у 
сферах: 1) забезпечення охорони прав і свобод 
людини, інтересів суспільства і держави, проти-
дії злочинності, підтримання громадської безпе-
ки і правопорядку, а також надання поліцейсь-
ких послуг". 

Узагальнюючи, можна відмітити, що Закон 
України "Про Національну поліцію" [7] трактує 
надання поліцейських послуг у ряді "сфер" як 
завдання поліції. Де такими "сферами" визначе-
ні "1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 
2) охорони прав і свобод людини, а також інте-
ресів суспільства і держави; 3) протидії злочин-
ності; 4) надання в межах, визначених законом, 
послуг з допомоги особам, які з особистих, еко-
номічних, соціальних причин або внаслідок над-
звичайних ситуацій потребують такої допомоги". 
Але, по-перше, перелік та зміст таких "сфер" 
цього Закону не співпадає з переліком і змістом 
"сфер"14 Закону України "Про Національну без-
пеку" [42], з яким його об'єднують згадки про ті ж 
самі поліцейські послуги; по-друге, за Законом 
України "Про Національну поліцію" [7] поліцейсь-
кі послуги розповсюджуються на кожну з указа-
них "сфер", елементи деяких з яких, наприклад, 
публічна безпека, законодавством також досі 
не визначені – на що ми вказували раніше [43]. 
По-третє, в Законі України "Про Національну 

                                                 
13 З чого випливає, що ані перші, ані другі такі пос-

луги не є поліцейськими, оскільки не позначені як такі. 
14 Їх аналіз ми залишимо іншим дослідникам, зосе-

редившись виключно на поліцейських послугах. 
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безпеку" [42] надання поліцейських послуг відо-
кремлено від формування та реалізації держав-
ної політики в указаних "сферах" і на них не 
розповсюджується; по-четверте, сприйняття 
усіх послуг із забезпечення громадської безпе-
ки в якості поліцейських послуг, що надаються 
в зазначених у Законі України "Про Національну 
поліцію" [42] "сферах", є несумісним з сутністю 
самих поліцейських послуг. 

Жодного порозуміння з цього приводу не на-
дає й Положення про Міністерство внутрішніх 
справ України за Постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.10.2015 р. № 878 [36], за яким 
"МВС є головним органом у системі центральних 
органів виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування державної політики у сферах: � надан-
ня поліцейських послуг" (абз.3 п.1); "надання 
поліцейських послуг" є також одним із основних 
завдань МВС із забезпечення формування 
державної політики у цій сфері (пп.1 п.3); МВС 
надає інформаційні послуги (пп.17 п.3), "послу-
ги" (пп.19. п.3), платні послуги (пп.21 п.3) та сер-
вісні послуги (пп.22 п.3).  

Своєрідним було також сприйняття сфер 
формування державної політики Міністерством 
внутрішніх справ України і в Стратегії розвитку 
системи Міністерства внутрішніх справ України 
до 2020 року [44], де однією з таких "сфер" було 
безпосередньо визначено "надання поліцейсь-
ких і адміністративних послуг". На жаль, озна-
чена Стратегіяr не відрізняється чіткістю 
розуміння сутності поліцейських послуг, оскі-
льки в ній серед "послуг" перемішані й послуги 
страхування та державні послуги. А виділення 
стратегічним пріоритетом системи МВС України 
напрямку "якість і доступність послуг" взагалі 
зводиться до нікчемних щодо рівня Стратегії 
таких заходів, як "концентрація надання послуг", 
"розширення доступу послуг", "збільшення кіль-
кості послуг", "популяризація цих послуг".  

І наприкінці можна нагадати більш чіткий 
щодо поняття поліцейської послуги, колишній 
проект Закону України "Про поліцію і поліцейсь-
ку діяльність" від 27.01.2015 р. реєстр. № 1692-1 
[45], у п.1 ст.2 якого поліцейськими послугами 
фактично визнавалось "підтримання публічно-
го порядку шляхом забезпечення безпеки осіб, 
суспільства і держави" (з подальшим розкрит-
тям змісту функцій поліції, щодо завдання з ви-
конання означених послуг). 

У цілому, виходячи з чинного законодавства 
(тут і згадана Стратегія розвитку системи Мініс-
терства внутрішніх справ України до 2020 року 
[44] щодо "надання поліцейських і адміністра-

тивних послуг", і Закон України "Про Націона-
льну поліцію" від 02.07.2015 р. № 580–VIII [7] 
щодо сфер "надання поліцейських послуг", і 
Закон України "Про адміністративні послуги" від 
06.09.2012 р. № 5203–VI [10] щодо змісту адмі-
ністративних послуг, і Положення про Міністер-
ство внутрішніх справ України за Постановою 
Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. 
№ 878 [36] щодо права на "надання адмініст-
ративних та інших платних послуг" Міністер-
ству внутрішніх справ України, тощо), основна 
відмінність між поліцейськими та адміністра-
тивними послугами, як ми вбачаємо, полягає у 
тому, що надання адміністративної послуги у 
сфері правоохорони розпочинається, як зазна-
чає О.Г. Циганов [46, c.71], за заявою фізичної 
або юридичної особи, що має право на отриман-
ня такої послуги, і відповідно до чого відкрива-
ється адміністративне провадження з надання 
адміністративної послуги, а також, як доповнює 
С.І. Чаусовська [47, с.104], завершується "при-
йняттям владного рішення у вигляді документа". 
Вочевидь, за чинним законодавством, поліцей-
ська послуга не потребує таких "перепон", як 
підготовка справи про надання послуги, вивчення 
матеріалів справи, її розгляд та прийняття акту 
тощо. Було би дивно, якби "забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку" (або "безпеки осіб, суспіль-
ства і держави", в іншій трактовці) у разі потреби 
негайного реагування поліції, супроводжува-
лось певними унормованими проваджувальни-
ми процедурами та прийняттям документів. 

Розбіжності подання сутності поліцейської 
послуги при проведенні тендерних процедур 

Окреме, суперечливе місце набула поліцейсь-
ка практика з використанням терміну "поліцейська 
послуга" і при проведенні тендерних процедур, 
що переносить супровідні суспільні відносини в 
сферу цивільно-правового регулювання. 

Так, помилкову, на нашу думку, ознаку ніби-
то в якості поліцейської послуги отримало 
"забезпечення громадської безпеки, охорони 
правопорядку та громадського порядку"15 при 
проведенні тендерної процедури КУ "Адмініст-
ративне управління Дніпропетровської обласної 
ради" з Управлінням поліції охорони в Дніпропе-
тровській області у лютому 2018 року [48], або – 
з прямою позначкою "поліцейські послуги" [49], 
де в якості поліцейської послуги позначено 
"здійснення на договірних засадах охорони фі-
зичних осіб та об’єктів права приватної та 

                                                 
15 Схоже у конкретному випадку на термінологічне 

маніпулювання. 
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комунальної власності в обсязі і порядку, визна-
ченому цим договором", при проведенні проце-
дури закупівлі Слов'янською міською радою До-
нецької області з Управлінням поліції охорони в 
Донецькій області у серпні 2016 року [50] – як 
нами було раніше показано, послуги з охорони 
не відносяться до поліцейських послуг.  

Тим більш, що Єдиний закупівельний слов-
ник [51] в розділі "75000000-6 Адміністративні, 
оборонні послуги та послуги у сфері соціального 
захист" подає класифікацію 30-ти таких послуг. 
Серед них, наприклад, в структурі "75200000-8 
Надання громадських послуг" позначена група 
"75240000-0 Послуги із забезпечення громадсь-
кої безпеки, охорони правопорядку та громадсь-
кого порядку", до якої входять "75241000-7 Пос-
луги із забезпечення громадської безпеки", 
"75241100-8 Поліцейські послуги", "75242000-4 
Послуги з охорони правопорядку та громадсько-
го порядку", "75242100-5 Послуги з охорони 
громадського порядку", "75242110-8 Послуги 
судових виконавців". Фактично це дозволяє чіт-
ко уникати різного роду маніпуляцій зі штуч-
ним внесенням до групи "поліцейських послуг" 
"послуг з охорони правопорядку та громадсько-
го порядку" або "послуг з охорони громадського 
порядку". Принаймні сьогодні код ДК 021:2015 
75240000-0 Послуги із забезпечення громадсь-
кої безпеки, охорони правопорядку та громадсь-
кого порядку все ще укрупнено трактують як по-
слуги з охорони, послуги з фізичної охорони 
об'єктів, послуги з охорони території та складсь-
ких приміщень, послуги з централізованої охо-
рони майна об’єктів, послуги охорони постом 
поліції, послуги по обслуговуванню охоронної 
сигналізації та ін.  

До речі, є підстави вважати умисними дії 
Управління поліції охорони в Дніпропетровській 
області з постійного віднесення Послуг із забез-
печення громадської безпеки, охорони право-
порядку та громадського порядку до поліцейсь-
ких послуг тепер вже і в січні 2019 року [52]. І це 
при тому, що наказ МВС України "Про організа-
цію службової діяльності поліції охорони з пи-
тань забезпечення фізичної охорони об’єктів" 
від 07.07.2017 р. № 577 [53] чітко визначає їх як 
послуги фізичної охорони, оплатні охоронні по-
слуги, послуги з охорони, послуги поліції охоро-
ни, послуги із забезпечення особистої безпеки 
особи, а не як поліцейські послуги. 

Станом на сьогодні важливою особливістю 
будь-якої поліцейської послуги є її монопольний 
характер. Фактично, це спосіб обмеження кон-
куренції з боку потенційних надавачів поліцей-

ських послуг. І діюча практика проведення тен-
дерних процедур це тільки підтверджує, оскіль-
ки договір про закупівлю (про її надання)16 може 
бути укладено лише з одним постачальником, 
за відсутності при цьому альтернативи.  

Поліцейські послуги в наукових дослідженнях 
і закордонний досвід для України 

Щодо предмету дослідження, то, на нашу 
думку, Закон (за законопроектом від 13.05.2015 р. 
№ 2822 [54]) був не самим найкращим варіан-
том через ряд суттєвих законодавчих прогалин, 
що впливають сьогодні на діяльність Націона-
льної поліції. Підтвердження такої позиції щодо 
обмеженості застосованого в Законі терміну 
"поліцейські послуги", як і ряду інших [8, с.206; 
43], можна отримати і у вітчизняних науковців.  

Так, Ю.З. Біла-Тюрина дуже обережно за-
значає, що "будь-яка діяльність Національної 
поліції є поліцейською послугою", але яка "не 
охоплює адміністративні і інформаційні послуги, 
що надаються поліцією", та констатує, що полі-
цейська послуга за Законом – це послуга "з до-
помоги особам, які з особистих, економічних, 
соціальних причин або внаслідок надзвичайних 
ситуацій потребують такої допомоги" [55, с.53]. 

С.А. Шалгунова та В.А. Якушкін впевнені, що 
поліція не має забезпечувати "надання послуг "з 
допомоги особам, які з особистих, економічних, 
соціальних причин або внаслідок надзвичайних 
ситуацій потребують такої допомоги" – для цьо-
го існують інші органи та служби; що "захист та 
охорона прав, свобод та інтересів особи, гаран-
тованих Конституцією, є обов'язком держави 
перед своїми громадянами.., а не послугою з 
боку держави та її правоохоронних органів"; і 
що "законодавець у Законі України "Про Націо-
нальну поліцію" звузив завдання та функції по-
ліції до "надання поліцейських послуг"; а "вико-
ристання в законі такого терміну, як "поліцейські 
послуги" суттєво принижує як самих працівників 
поліції, так і сферу їх діяльності, ступінь значи-
мості самої правоохоронної діяльності в держа-
ві та суспільстві" [56, c.324, 325]. 

А. Овчаров зазначає, що "перелік завдань, 
вказаних у п.1-3 ч.1 Статті (мається на увазі 
стаття 2 Закону "Про Національну поліцію. – 
Авт.), не можуть розумітися в якості вживання 
терміну "послуги" [6], однак "поліція може нада-
вати поліцейські послуги, що визначені Законом 
з допомоги особам, які з особистих, економічних, 
соціальних причин або внаслідок надзвичайних 

                                                 
16 Поліцейського спрямування. 
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ситуацій потребують такої допомоги". Важливим 
є й те, на думку науковця, що в Присязі полі-
цейського відсутня "згадка про надання полі-
цейським відповідних послуг", а є лише "прямий 
обов’язок виконати свої завдання, передбачені 
Законом, а не надання послуг". 

В свою чергу, В.Є. Нечаєв застосований у 
Законі "Про Національну поліцію" термін "полі-
цейські послуги", який, як визнає сам науковець, 
"має сприяти створенню поліції саме як сервіс-
ної служби", всупереч означеному Закону в нау-
кових цілях підміняє терміном "публічні послу-
ги"17, край обмежено окреслюючи їх надання 
поліцією "сферою забезпечення публічної без-
пеки і порядку" [58, с.18, 19], але так і не харак-
теризуючи ані їх "сервісність", ані співвідношен-
ня поліцейських і публічних послуг між собою. 

Сьогодні можна нескінченно наводити думки 
й інших вчених із означеної проблеми, але це 
аж ніяк її не вирішує – "адже важко зрозуміти, де 
межі обов’язку поліції, а де починається її серві-
сна діяльність", зазначають О.Г. Циганов та  
А.В. Бурбій [59, c.24]. Вони же вважають, що 
"одним із головних засобів� є наділення поліції 
статусом органу публічної служби, а не просто 
органу, відповідального за застосування зако-
ну", обґрунтовуючи цю тезу аналізом зарубіжної 
практики надання поліцейських послуг. Серед 
них спеціальні платні послуги, вже звичні послу-
ги з "попередження злочинів, забезпечення ви-
конання законів, допомоги потерпілим від зло-
чинів, підтримки публічного порядку, ліквідації 
наслідків надзвичайних подій", а також специфі-
чні – "боротьба з графіті..; консультування з пи-
тань особистої безпеки; реєстрація тварин; ре-
єстрація дитячих велосипедів; патрулювання 
території на велосипедах�; участь у спільному 
з офіцером поліції чергуванні (патрулюванні)" 
[59, c.25, 27, 28] та інші.  

Наразі для України через чинне законодавст-
во абсолютно неприйнятним є надання поліцей-
ських послуг приватною поліцією, особливості 
якої, наприклад, розглядають Ервін А. Блекстоун 
(Erwin A. Blackstone, 1996) і Simon Hakim (Сай-
мон Хакім, 1996). Переваги таких послуг, на дум-
ку авторів, викликані через неефективність і мо-
нополію державного сектору приватизацією 
деяких державних послуг, у тому числі й щодо 

                                                 
17 Роз’яснення сутності яких були надані в Листі Мі-

ністерства юстиції України "Щодо надання роз'яснення 
термінів, які застосовуються у Законі України "Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
відповідальності за корупційні правопорушення" від 
18.12.2009 р. № 967-0-2-09-22 [57]. 

поліцейських служб. До їх переліку в основному 
включаються послуги забезпечення за окрему 
плату безпеки фізичних або юридичних осіб; 
послуги, що не є суспільними благами; послу-
ги, що не потребують повного спектру навичок 
працівників державних правоохоронних органів 
(наприклад, захист майна); послуги сигналіза-
ції, територіальної безпеки, висококваліфікова-
ні, проблемно-орієнтовані, детективні тощо [60].  

 Більшість із означених поліцейських послуг 
може надаватись і державною поліцією. На 
практиці їх перелік суттєво розширений, напри-
клад, поліцейським департаментом м. Сан Дієго 
(США), серед яких Програми сусідського спо-
стереження; центр сімейної справедливості під 
поліцейським контролем для надання консолі-
дованих та скоординованих юридичних, соціа-
льних та медичних послуг жертвам сімейного 
насильства; Міжнародна програма боротьби зі 
злочинністю без злочинів (CFMH), що фінансу-
ється поліцією, яка реалізує багатогранний під-
хід до запобігання злочинності в оренді нерухо-
мості; програма "Ви не самотні", в якій задіяні 
волонтери поліції; Програма «Візьми мене до-
дому» для сприяння правоохоронним органам 
(поліція та шериф) під час контактів з членами 
громади, які мають інвалідність, таких як, але не 
обмежуючись ними, аутизм, деменція, хвороба 
Альцгеймера, синдром Дауна, глухота чи будь-
які інші вади розвитку; програми навчання гро-
мади методам запобігання злочинності [61].  

Як зазначають Кори П. Габерман (Cory P. 
Haberman, 2019) та Венді Х. Стівер (Wendy H. 
Stiver, 2019), вартою уваги у наданні спеціаль-
них поліцейських послуг є Дейтонська програма 
піших патрулів (DFPP), що дозволяє скоротити 
загальне число злочинів при статистично зна-
чимому зменшенні випадків злочинів, пов'яза-
них із заворушеннями [62]. Баррі Лавдей (Barry 
Loveday, 2018), у свою чергу, поточні проблеми 
з надання послуг поліцією пов'язує зі значним 
збільшенням числа некримінальних інцидентів, 
на які тепер повинна реагувати поліція [63] й т.д. 

Зрозуміло, що при належному вивченні 
означеного досвіду можливе застосування та-
кого виду поліцейських послуг і в Україні. Але 
наявність різних науково-практичних підходів 
до сприйняття реалій поліцейської практики і 
поліцейських послуг в Україні, та їх уявних і 
реальних зарубіжних аналогів, викликана, як 
зазначалось, багатьма чинниками. Тут і помил-
кове калькування буквального перекладу слів 
police service як поліцейська послуга, при тому, 
що в оригіналі це поліцейська служба саме як 
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поліцейський орган або підрозділ, і поверхове 
сприйняття специфіки закордонної поліцейської 
діяльності. На жаль, законодавець не намага-
ється означені недоліки виправляти. 

Висновки 

1. Протягом чотирьох останніх років в Україні 
продовжується нормативно-правова колізія, 
обумовлена неузгодженістю наукового та зако-
нодавчого підходів до розуміння сутності полі-
цейських послуг. Це побічно впливає як на дія-
льність Національної поліції, так і на відношення 
суспільства до її діяльності. Такий стан речей є 
неприпустимим з огляду на наявність у світі за-
конодавчо відпрацьованого механізму розуміння 
сутності поліцейських послуг та їх надання на 
практиці, що Україна все ще править за взірець. 

2. Проголошені раніше в Україні засади пуб-
лічно-сервісної діяльності нової Національної 
поліції зіткнулись із вітчизняно-орієнтованим 
підходом до трактування поліцейської послуги в 
її основі одночасно як відокремленої від полі-
цейської діяльності її частини, так і функціона-
льної наддіяльності, розповсюджуваної на усю 
сферу поліцейської діяльності. Тим не менш, 
метою МВС України було і залишається ство-
рення "сервісної" поліції, що отримало своє 
умовне, але безсистемне, законодавче відтво-
рення у терміні "поліцейські послуги".  

3. Фактична невизначеність означеного термі-
ну призвела до маніпулювання ним у діяльності 
поліції, в тому числі як і ситуативно створеними 
сервісними центрами Міністерства внутрішніх 
справ, так і іншими підрозділами, наданням ними 
в тому числі серед умовно поліцейських, і меди-
чних, поліграфічних, побутових, охоронних та 
інших – і особливо "платних, які за своїм харак-
тером та з огляду на публічний інтерес повинні 
надаватися на безоплатній основі" – послуг, які 
через порушення принципу правової визначе-
ності та суперечливість, як зазначало Головне 
науково-експертне управління Верховної Ради 
України, не можуть бути кваліфіковані як полі-
цейські.  

4. Правова неврегульованість поняття та 
змісту поліцейських послуг викликана ігнору-
ванням законодавцем їх базових засад і не є 
перешкодою дотеперішньому опікуванню Наці-
ональною поліцією України їх наданням. Більше 
того, явна та удавана "поліцеізація" декларує-
мих щодо надання поліцією послуг носить мо-
нопольний характер і є способом обмеження 
конкуренції з боку потенційних надавачів таких 
послуг. 

5. Прагнення науковців стосовно поліцейсь-
ких послуг, як і інших прогалин, навести хоча 
би термінологічний порядок у вітчизняному за-
конодавстві, та більш широко застосувати за-
рубіжний досвід у їх наданні, поки безрезуль-
татне – у цій частині законодавство набуло 
догматичних ознак, які зацікавлені сторони 
правлять на свій лад. 

6. На наш погляд, одним із можливих, але 
дискусійних, шляхів вирішення проблеми було 
би вилучення із Закону України "Про Націона-
льну поліцію" та суміжного законодавства тер-
міну "поліцейські послуги", обмежившись зага-
льною вказівкою, що Національна поліція в 
своїй діяльності надає, в межах законодавства, 
в тому числі і сервісні послуги, зміст, перелік та 
порядок надання яких визначено законом. Варі-
ант збереження в інституційному законодавстві 
терміну "поліцейські послуги" станом на сьогод-
ні пов'язаний з поки ще складною перспективою 
перегляду законодавчого, наукового та практи-
чного, в тому числі, й міжнародного, досвіду 
щодо сервісної діяльності Національної поліції 
України. 

Конфлікт інтересів 

Автор заявляє про відсутність у нього при 
написанні статті будь-якого конфлікту інтересів. 

Вираз вдячності 

Дослідження проведено відповідно до тема-
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