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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Важливою умовою розвитку української держави є 

зміцнення її адміністративно-правових основ, формування якісно нової правової 

системи захисту прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина в усіх 

сферах суспільних відносин, у тому числі у процесі адміністративно-

процесуальної діяльності органів Національної поліції. Національна поліція 

України є спеціально уповноваженим органом виконавчої влади, який служить 

суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії 

злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. При цьому широкий 

спектр повноважень органів Національної поліції і процедурна складність їх 

здійснення вимагають з’ясування адекватних адміністративно-процесуальних 

засад, які визначали б їх сутність та ефективність у вирішенні питань реалізації 

конституційного права громадян України на правовий порядок.  

Проте нормативно-правове регулювання адміністративно-процесуальної 

діяльності органів Національної поліції наразі залишається досить 

неоднозначним, фрагментарним і неузгодженим, а процес його формування має 

здебільшого безсистемний і непослідовний характер, стосуючись переважно лише 

окремих аспектів його організації, без урахування потреб правоохоронної 

практики і досвіду зарубіжних країн. Так, нині все ще остаточно не отримали 

належного законодавчого регламентування процесуальні аспекти діяльності 

органів Національної поліції, проблемні питання чіткого розподілу 

процесуальних повноважень між підрозділами поліції, не розкрито сутність 

процесуальних юридичних категорій, механізму застосування поліцейських 

заходів, надання сервісних послуг автовласникам.  

Наведені недоліки створюють негативну тенденцію, що виражається у 

неефективності діяльності органів Національної поліції, збільшенні звернень про 

порушення прав зацікавлених осіб під час виконання поліцейськими 

процесуальних повноважень. Зокрема, у 2016 р. Головним управлінням 

Національної поліції в Харківській області було розглянуто 34 скарги щодо 

порушень органами Національної поліції адміністративно-процесуальних норм. 

Загальні аспекти адміністративно-процесуальної діяльності органів поліції 

(міліції) досліджувались у працях таких вітчизняних учених: В. Б. Авер’янова, 

Н. О. Армаш, В. М. Бевзенка, Ю. П. Битяка, С. В. Ващенка, М. Ю. Віхляєва, 

В. М. Гаращука, Р. А. Калюжного, Л. П. Коваленко, Т. О. Коломоєць, 

В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, О. Д. Крупчана, Є. В. Курінного, В. А. Ліпкана, 

П. С. Лютікова, М. О. Лютікової, Р. С. Мельника, В. Я. Настюка, О. С. Проневича, 

О. П. Рябченко, О. Ю. Синявської, А. А. Стародубцева, Х. П. Ярмакі та ін.  

Разом із тим аналіз наявних наукових досліджень проблем адміністративно-

процесуальної діяльності органів Національної поліції свідчить про відсутність 

єдиного комплексного підходу до розуміння правової природи, сутності, місця і 

значення адміністративно-процесуальних засад у діяльності саме цих органів. 
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Більшість наявних на цей момент праць стосується лише окремих аспектів 

правозахисної діяльності поліції, залишаючи поза полем наукового пошуку саме 

адміністративно-процесуальний механізм її забезпечення. 

Наведене підтверджує актуальність теми дисертації, її велике теоретичне і 

практичне значення для подальшого розвитку адміністративно-процесуальної 

діяльності органів Національної поліції, оновлення та реформування 

законодавства про адміністративно-процесуальну діяльність органів Національної 

поліції відповідно до вимог сучасного українського державотворення.  

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в рамках Пріоритетних напрямів розвитку правової науки в Україні на 

2016–2020 роки, затверджених постановою Загальних зборів Національної 

академії правових наук України від 03 березня 2016 року. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, щоб 

на підставі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних джерел 

визначити сутність адміністративно-процесуальної діяльності органів 

Національної поліції в Україні, окреслити проблеми її нормативного визначення, 

сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у цій 

сфері і практики його застосування. Для досягнення вказаної мети в 

дисертаційній роботі поставлено й вирішено такі основні задачі: 

  визначити поняття і сутність адміністративно-процесуальної діяльності 

органів Національної поліції в Україні як інституту адміністративного права;  

 охарактеризувати систему адміністративно-правових актів щодо 

адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної поліції України;  

 встановити сутність принципів адміністративно-процесуальної діяльності 

органів Національної поліції в Україні та розкрити їх зміст;  

 окреслити коло суб’єктів адміністративно-процесуальної діяльності органів 

Національної поліції в Україні та їхні повноваження;  

 визначити та охарактеризувати адміністративно-процесуальні засоби 

забезпечення діяльності органів Національної поліції в Україні, запропонувати 

напрями їх оптимізації;  

 охарактеризувати міжнародно-правові стандарти та узагальнити зарубіжний 

досвід у сфері процесуальної діяльності органів поліції, розкрити їх значення для 

України;  

 сформулювати науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства стосовно адміністративно-процесуальної діяльності органів 

Національної поліції.  

Об’єктом дослідження є сукупність суспільних відносин, що виникають у 

процесі адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної поліції.  

Предметом дослідження є адміністративно-процесуальна діяльність органів 

Національної поліції.  

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність 

філософсько-світоглядних, загальнонаукових і спеціально-наукових методів, які 
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забезпечили об’єктивний аналіз досліджуваного предмета. У ході дослідження 

використовувалися: діалектичний метод – для з’ясування сутності відносин, що 

виникають у процесі адміністративно-процесуальної діяльності органів 

Національної поліції в Україні, обґрунтування основних понять, дослідження 

правових явищ у контексті їх розвитку та взаємозв’язку (розділи 1, 2, 3); 

структурно-системний метод – для характеристики особливостей 

адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної поліції в Україні 

(розділ 2); аналітико-синтетичний метод – для аналізу наукових і нормативних 

джерел, встановлення їх особливостей і значення в регламентуванні відносин у 

сфері адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної поліції в 

Україні (розділи 1, 2, 3); порівняльно-правовий метод – для порівняльного аналізу 

норм права України та міжнародних стандартів у сфері забезпечення 

адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної поліції в Україні 

(підрозділи 1.1, 3.1). За допомогою формально-юридичного методу 

досліджувалися положення нормативно-правових актів, які регулюють відносини 

в цій сфері (розділи 1, 2, 3).  

Нормативну основу роботи становить чинне законодавство України з питань 

адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної поліції в Україні. 

Для розроблення пропозицій з удосконалення законодавства України з питань 

адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної поліції в Україні 

використано законодавство країн-членів Організації з безпеки та співробітництва 

в Європі (зокрема, Королівства Данія, Королівства Швеція, Республіки Білорусь, 

Республіки Молдова, Республіки Казахстан, Сполучених Штатів Америки, 

Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки тощо). 

Емпіричну базу дослідження становлять проаналізовані й узагальнені 

матеріали близько 700 справ із приводу адміністративно-процесуальної 

діяльності органів Національної поліції, що перебували в провадженні Головного 

управління Національної поліції в Харківській області у 2015–2016 рр., а також 

статистичні дані, акумульовані Державною службою статистики України за 

період 2015–2016 рр., інформація Єдиного реєстру судових рішень України та 

офіційних електронних ресурсів Міністерства внутрішніх справ України, 

Національної поліції України, інших суб’єктів публічної адміністрації, а також 

результати соціологічного опитування 154 респондентів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексним 

дослідженням адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної 

поліції в Україні. У результаті дослідження сформульовано низку нових наукових 

положень, рекомендацій та висновків, зокрема:  

уперше: 

 сформульовано дефініцію адміністративно-процесуальної діяльності органів 

Національної поліції як цілеспрямованого владно-організуючого впливу органів 

Національної поліції в Україні в межах їхніх адміністративно-процесуальних 
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повноважень щодо надання поліцейських послуг у сферах: забезпечення 

публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів 

суспільства і держави; протидії злочинності; надання в межах, визначених 

законом, послуг із допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних 

причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги;  

 надано авторську класифікацію адміністративно-правових актів щодо 

адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної поліції, що 

включає: Конституцію України; міжнародні договори, згоду на обов’язковість 

яких надано Верховною Радою України; закони та інші акти, що мають силу 

закону; постанови Верховної Ради України; укази Президента України; постанови 

Кабінету Міністрів України; накази центральних органів виконавчої влади та ін.; 

 проведено комплексне дослідження проблем адміністративно-процесуальної 

діяльності органів Національної поліції в Україні, серед яких: розгалуженість 

адміністративно-процесуальних повноважень щодо надання поліцейських послуг; 

наявність значної кількості нормативних актів, що регламентують 

адміністративно-процесуальну діяльність органів Національної поліції та порядок 

її забезпечення; численність суб’єктів адміністративно-процесуальної діяльності 

органів Національної поліції та багатовекторність їхніх повноважень; 

запропоновано шляхи їх вирішення;  

удосконалено:  

 наукові підходи до визначення принципів адміністративно-процесуальної 

діяльності органів Національної поліції, під якими слід розуміти основні ідеї, 

вихідні положення, які закріплені в адміністративно-процесуальному 

законодавстві, мають загальну значущість, вищу імперативність (веління) і 

відображають суттєві положення процесуальної діяльності органів Національної 

поліції;  

 наукові положення про засади адміністративної відповідальності у сфері 

адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної поліції; зокрема, 

обґрунтовано доцільність запровадження адміністративної відповідальності за 

правопорушення у сфері надання поліцейських послуг та запропоновано 

відповідні зміни до Закону України «Про Національну поліцію» та Кодексу 

України про адміністративні правопорушення; 

дістали подальшого розвитку:  

 тези про необхідність оптимізації законодавчого унормування процедур із 

питань процесуальної діяльності органів поліції в Україні відповідно до вимог 

міжнародно-правових норм і стандартів;  

 наукові підходи щодо з’ясування форм і методів взаємодії органів поліції 

України між собою та з іншими суб’єктами як такої, що заснована на 

законодавчих та підзаконних нормативних актах діяльності, узгодженої в цілях, 

часі й місці функціонування в інтересах забезпечення та захисту прав, свобод і 

законних інтересів осіб у сфері адміністративно-процесуальної діяльності, а 

також запобігання відповідним правопорушенням. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній діяльності – для подальшої розробки проблем 

адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної поліції в Україні;  

– правотворчій діяльності – для вдосконалення національного законодавства, 

яке регламентує досліджувані суспільні відносини;  

– правозастосовчій діяльності – для вдосконалення адміністративно-

процесуальної діяльності органів Національної поліції в Україні; 

– навчальному процесі – у викладанні студентам вищих навчальних закладів 

дисциплін «Адміністративне право», «Основи управління в органах внутрішніх 

справ», під час підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із 

відповідних навчальних курсів, а також статей і наукових повідомлень (акт 

впровадження Запорізького національного університету від 12.11.2016).  

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його основні 

висновки й рекомендації оприлюднені на 5 науково-практичних конференціях та 

круглих столах, а саме: «Адміністративний процес: сучасній стан та шляхи 

вдосконалення» (м. Запоріжжя, 2013 р.); «Правові засади діяльності 

правоохоронних органів» (м. Харків, 2014 р.); «Проблеми сучасної юридичної 

науки очима молодих учених» (м. Харків, 2015 р.); «Strategiczne pytania swiatowej 

nauki – 2015» (м. Перемшль, 2015 р.); «Сучасна адміністративно-правова 

доктрина захисту прав людини» (м. Харків, 2015 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 5 

наукових статтях, із них 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 5 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

що містять сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 224 сторінки, з них основного тексту – 187 

сторінок. Список використаних джерел налічує 257 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію результатів 

і публікації. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади адміністративно-процесуальної 

діяльності органів Національної поліції» складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 1.1 «Адміністративно-процесуальна діяльність органів 

Національної поліції як інститут адміністративного права» констатовано, що 
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законодавство про адміністративно-процесуальну діяльність органів 

Національної поліції становлять джерела адміністративного права, які існують не 

ізольовано, а перебувають у певній підпорядкованості, утворюючи систему. При 

цьому система такого законодавства не обмежується Законом України «Про 

Національну поліцію» та міжнародними договорами України. Автором 

класифіковано адміністративно-правові акти з питань адміністративно-

процесуальної діяльності органів Національної поліції таким чином: міжнародні 

договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України; закони 

та інші акти, що мають силу закону (наприклад, Закони України «Про запобігання 

корупції», «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі», «Про участь України в міжнародних операціях з підтримання 

миру і безпеки»); постанови Верховної Ради України; укази Президента України; 

постанови Кабінету Міністрів України; нормативні накази центральних органів 

виконавчої влади та ін. Сформульовано авторське визначення поняття 

«адміністративно-процесуальна діяльність органів Національної поліції як 

інститут адміністративного права», а саме: це сукупність адміністративно-

процесуальних норм, які врегульовують однорідні суспільні відносини з питань 

діяльності органів поліції і мають адміністративно-правові засади регулювання. 

До його складу входять такі субінститути: 1) поліцейські заходи, що 

застосовуються на підставі адміністративно-процесуального законодавства; 

2) адміністративний процес органів Національної поліції; 3) додаткові 

адміністративно-процесуальні повноваження органів Національної поліції. 

Підрозділ 1.2 «Принципи адміністративно-процесуальної діяльності органів 

Національної поліції» присвячено загальній характеристиці принципів 

адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної поліції. Для 

виявлення специфічних властивостей принципів вони класифікуються на групи за 

різними ознаками: а) за дією в системі адміністративного права – на загальні, 

міжгалузеві і галузеві; б) за формою нормативного закріплення – на закріплені 

Конституцією України і в законодавстві про адміністративно-процесуальну 

діяльність органів Національної поліції; в) за роллю в регулюванні процесуально-

правового становища суб’єктів правовідносин – на принципи, які визначають 

процесуально-правову діяльність органів поліції, та принципи, що визначають 

процесуальну діяльність осіб, які беруть участь у процесі; г) за предметом 

регулювання – на принципи організації адміністративно-процесуальної діяльності 

органів Національної поліції і функціональні – принципи процесуальної 

діяльності; на принципи, які визначають зміст процесуальної діяльності 

(верховенство права, взаємодія з населенням на засадах партнерства), і принципи, 

що визначають процесуальну форму виконання процесуальних дій 

(безперервність); д) за їх значимістю – на фундаментальні (абсолютні – 

дотримання прав і свобод людини, законність) і конструктивні (відкритість та 

прозорість, політична нейтральність). Класифікацію принципів можна проводити 

на змішаній основі, наприклад, за дією в системі права і за формою нормативного 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=356%2F95-%E2%F0
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=356%2F95-%E2%F0
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=264%2F94-%E2%F0
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=264%2F94-%E2%F0
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закріплення або за предметом регулювання, але найбільш поширена класифікація 

принципів – за формою нормативного закріплення. Зокрема, вдосконалення 

законодавства та реформування поліції ґрунтується на доктрині, базовими 

засадами якої є повага до прав людини, орієнтованість на слугування суспільству, 

підзвітність, підконтрольність громадянському суспільству, позапартійність 

(політична нейтральність), прозорість. Особлива увага приділяється 

забезпеченню справедливої репрезентативності основних верств населення, 

високого рівня моралі, мінімальності використання сили. На основі аналізу 

законодавства різних зарубіжних країн автором запропоновані визначення та 

класифікація окремих правових принципів організації та процесуальної 

діяльності поліції, а саме: визначення рівня стандартів обслуговування та їх 

публікації; інформації та гласності; вибору і консультації; допомоги та 

ввічливості; виправлення помилок; оптимального обслуговування у межах 

витрачених коштів; поваги і захисту людської гідності; взаємності (співпраці) з 

іноземними та міжнародними органами правопорядку; централізму в організації 

та управлінні; публічності; конспірації; поєднання гласних і негласних методів і 

засобів у визначених законом випадках; обов’язковості для громадян і посадових 

осіб законних вимог працівників поліції; принцип підтримання постійного зв’язку 

з населенням дільниці обслуговування; конституційності; відповідальності.  

У підрозділі 1.3 «Форми та методи адміністративно-процесуальної 

діяльності органів Національної поліції» охарактеризовано систему форм та 

методів адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної поліції. 

Під формами адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної 

поліції слід розуміти однорідні за своїм характером і правовою природою групи 

адміністративних дій, за допомогою яких поліція забезпечує публічний порядок, 

безпеку та веде боротьбу з правопорушеннями. Форми адміністративно-

процесуальної діяльності органів Національної поліції зведені до двох основних 

груп: 1) правові; 2) неправові (організаційні). До правових форм діяльності 

поліції (пов’язаних з утворенням і застосуванням процесуальних норм права) 

належать: видання поліцейських актів; укладення адміністративних договорів; 

здійснення інших, юридично значущих дій. Неправові форми адміністративно-

процесуальної діяльності органів Національної поліції не пов’язані з реалізацією 

розпорядчих повноважень поліції і не призводять до утворення правових норм 

або виникнення, зміни і припинення правовідносин. В адміністративно-

процесуальному аспекті під методами адміністративно-процесуальної діяльності 

органів Національної поліції слід розуміти способи цілеспрямованого впливу на 

поведінку громадян, а також діяльність підприємств і організацій в інтересах 

забезпечення публічного порядку. Основні з них – переконання та примус.  

Найбільш поширеними формами використання методу переконання є: 

здійснення систематичної роз’яснювальної роботи щодо норм адміністративно-

правових актів; інформування населення про стан охорони публічного порядку і 

боротьби зі злочинністю; організаційна робота з громадськими формуваннями; 
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прийом громадян, бесіди з ними про стан публічного порядку. Заходи 

адміністративного примусу залежно від цілей і способу забезпечення 

правопорядку класифікуються на такі групи: превентивні поліцейські заходи; 

поліцейські заходи примусу; заходи адміністративної відповідальності. 

Обґрунтовано, що в сучасних умовах соціальних перетворень адміністративно-

процесуальна діяльність органів поліції виконує низку важливих функцій, серед 

яких: 1) нормотворча функція; 2) організаційна й правовиконавча функції; 

3) ресурсозабезпечувальна функція; 4) цілевстановлююча функція (прогнозування 

та планування); 5) контрольна (наглядова) функція.  

Розділ 2 «Особливості адміністративно-процесуальної діяльності органів 

Національної поліції України» складається з двох підрозділів.  

У підрозділі 2.1 «Законодавство України з питань адміністративно-

процесуальної діяльності органів Національної поліції» здійснено аналіз актів 

законодавства з питань адміністративно-процесуальної діяльності органів 

Національної поліції відповідно до їх класифікації за ознакою юридичної сили. 

Досліджено низку підзаконних нормативно-правових актів у сфері 

адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної поліції: 

постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови 

Кабінету Міністрів України, акти центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, акти органів місцевого самоврядування. 

Проаналізовано чинні міжнародні договори стосовно адміністративно-

процесуальної діяльності органів Національної поліції, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, а також рішення Конституційного Суду 

України. Після ухвалення Закону України «Про Національну поліцію» прийнято 

низку законів і підзаконних нормативних актів, спрямованих на врегулювання 

окремих аспектів адміністративно-процесуальної діяльності органів поліції. 

Водночас вітчизняне законодавство у цій сфері потребує вдосконалення. 

Формування нормативно-правової бази з питань адміністративно-процесуальної 

діяльності органів Національної поліції має здійснюватися на основі єдиної 

концепції, з дотриманням засад конституційного розвитку законодавства, 

принципів верховенства права й законності, системності й динамічності 

нормотворчого процесу, диференціації нормативно-правових актів.  

У підрозділі 2.2 «Суб’єкти адміністративно-процесуальної діяльності органів 

Національної поліції та їхні повноваження» встановлено, що існує юридична 

категорія «суб’єкти адміністративно-процесуальної діяльності органів 

Національної поліції», які відрізняються від суб’єктів адміністративно-

процесуального забезпечення діяльності органів Національної поліції. Сфера 

адміністративно-процесуального забезпечення діяльності органів Національної 

поліції – це сукупність адміністративно-процесуальних прав і свобод органів 

поліції, яку впорядковують спеціально уповноважені суб’єкти за допомогою норм 

адміністративного права і правових засобів. Досліджено повноваження у сфері 

забезпечення адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної 
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поліції: Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів 

виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини, органів місцевого самоврядування, громадських 

правозахисних організацій.  

Недоліком вітчизняної системи суб’єктів адміністративно-процесуальної 

діяльності органів Національної поліції є відсутність у нормативно-правових 

актах чіткої структури органів Національної поліції, їхніх повноважень, засад 

взаємодії між собою. З метою вдосконалення системи суб’єктів забезпечення 

адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної поліції в Україні, 

на думку автора, необхідно Закон України «Про Національну поліцію» доповнити 

нормами про «співпрацю і взаємодію поліції з населенням, територіальними 

громадами та громадськими об’єднаннями», визначивши конкретні форми і 

методи такого партнерства; доповнити приписом, який би регламентував вид, 

порядок, обов’язок оснащення поліцейських засобами, необхідними для 

виконання службових повноважень; п. 9 ч. 1 ст. 23 сформулювати таким чином: 

«доставляє до поліції у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, 

підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили 

адміністративне правопорушення»; ст. 13 доповнити чітко визначеними 

повноваженнями новостворених органів поліції, конкретизувати повноваження та 

завдання їхньої діяльності, а також функції кожного з підрозділів; врегулювати 

питання інституту дисциплінарної відповідальності поліцейських. 

Розділ 3 «Шляхи вдосконалення адміністративно-процесуальної 

діяльності органів Національної поліції» складається з двох підрозділів.  

У підрозділі 3.1 «Міжнародно-правові стандарти і зарубіжний досвід у сфері 

процесуальної діяльності органів поліції та їх значення для України» встановлено, 

що в сучасному адміністративному (поліцейському) праві зарубіжних країн 

відсутній уніфікований підхід до визначення процесуальної діяльності органів 

поліції. Різниця більшою мірою полягає у використовуваних формулюваннях і 

пріоритетності тих чи інших форм і методів, принципів та якостей процесуальної 

діяльності органів поліції. Водночас можна говорити про наявність схожих 

підходів до розуміння теорії процесуальної діяльності органів поліції. Закони, що 

регулюють діяльність поліції, мають бути обов’язково гармонізовані з 

домінуючими суспільними цінностями, а концептуальним ядром сучасної 

поліцейської парадигми має стати безумовне визнання превалювання прав і 

свобод людини та громадянина в публічно-поліцейських відносинах. У межах 

підрозділу досліджено більше тридцяти міжнародно-правових стандартів у сфері 

процесуальної діяльності органів поліції, встановлено, що їх систему становлять: 

1) всесвітні і регіональні міжнародні акти з прав людини, зокрема Декларація про 

поліцію, ухвалена Резолюцією Парламентської асамблеї Ради Європи 

від 08 травня 1979 р. № 690, Європейський кодекс поліцейської етики 

від 19 вересня 2001 р., Загальна декларація прав людини 1948 р., Європейська 
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конвенція про права та основні свободи громадян 1950 р.; 2) міжнародні 

документи, присвячені діяльності органів поліції та її забезпеченню; 3) акти, 

прийняті міжнародними організаціями, які покликані розробляти стандарти у 

сфері діяльності органів поліції. 

З’ясовано, що в розвинутих європейських державах наявна тенденція 

формування внутрішнього законодавства у сфері процесуальної діяльності 

органів поліції, основою якого слугують міжнародно-правові стандарти. Для 

законодавчого врегулювання такої діяльності використовуються різноманітні 

форми: норми закріплені в конституціях держав, спеціальних законах у сфері 

охорони або забезпечення процесуальної діяльності органів поліції, кодексах 

професійної етики, хартіях, інших актах. Наголошено на необхідності приведення 

законодавства України у відповідність до положень міжнародно-правових 

стандартів і врахування зарубіжного досвіду процесуальної діяльності органів 

поліції у вітчизняному нормотворчому процесі.  

У підрозділі 3.2 «Пріоритетні напрями вдосконалення адміністративно-

процесуальної діяльності органів Національної поліції» встановлено, що 

вдосконалення адміністративно-правового регулювання забезпечення 

адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної поліції є 

складним процесом і охоплює комплекс заходів, які в сукупності здатні вплинути 

на процес подолання кризи в системі органів поліції і вирішити основні проблеми 

вітчизняної поліцейської сфери.  

Пріоритетними напрямами покращення адміністративно-процесуальної 

діяльності органів Національної поліції визначено: вдосконалення законодавства 

України у сфері адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної 

поліції; оптимізацію засобів адміністративно-правового забезпечення 

адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної поліції.  

На підставі узагальнення офіційних статистичних даних стосовно стану й 

динаміки правопорушень, результатів судового розгляду і вирішення справ у 

сфері адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної поліції 

обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного законодавства, яке 

передбачає відповідальність за адміністративні правопорушення, скоєні 

поліцейськими під час професійної діяльності. Запропоновано внести зміни до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення і розширити сферу 

застосування адміністративної відповідальності в частині забезпечення 

процесуальних прав поліцейських шляхом запровадження нових складів 

адміністративних правопорушень. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і вирішено наукове завдання, 

яке полягало у визначенні сутності та видів адміністративно-процесуальної 

діяльності органів Національної поліції України, формуванні пріоритетних 
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напрямів її розвитку, що дало змогу розробити рекомендації з удосконалення 

національного адміністративно-процесуального законодавства у зазначеній сфері. 

Серед висновків, зроблених у дослідженні, найбільш суттєвими і важливими є 

такі:  

1. Визначено, що адміністративно-процесуальну діяльність органів 

Національної поліції в Україні слід розглядати як цілеспрямований владно-

організуючий вплив органів Національної поліції в Україні в межах їхніх 

адміністративно-процесуальних повноважень щодо надання поліцейських послуг 

у сферах: забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод 

людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; надання в 

межах, визначених законом, послуг із допомоги особам, які з особистих, 

економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій 

потребують такої допомоги.  

2. Запропоновано класифікацію актів законодавства України з питань 

адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної поліції за 

ознакою їхньої юридичної сили. Встановлено, що формування вітчизняної 

нормативно-правової бази з питань адміністративно-процесуальної діяльності 

органів Національної поліції має здійснюватися на основі єдиної концепції, 

вихідними засадами якої визначено: врахування положень міжнародних 

стандартів у сфері адміністративно-процесуальної діяльності органів поліції; 

забезпечення взаємодії між підрозділами органів поліції, поваги і взаємної 

відповідальності у відносинах між органами поліції та органами виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, громадськістю; втілення моральних та етичних 

принципів у юридичну регламентацію адміністративно-процесуальної діяльності 

органів Національної поліції. 

3. Запропоновано авторське розуміння терміна «адміністративно-

процесуальна діяльність органів Національної поліції України»: це 

цілеспрямований владно-організуючий вплив органів поліції в межах їхніх 

адміністративно-процесуальних повноважень на впорядкування суспільних 

відносин у сфері охорони правопорядку, створення надійних умов для реалізації 

прав поліцейських під час здійснення своїх процесуальних повноважень, їх 

гарантування, захисту й охорони. З’ясовано, що специфіка адміністративно-

процесуальної діяльності органів Національної поліції України зумовлена: 

1) розгалуженістю об’єкта забезпечення – адміністративно-процесуальної 

діяльності органів Національної поліції; 2) наявністю значної кількості 

нормативних актів, що регламентують адміністративно-процесуальну діяльність 

органів Національної поліції України та порядок її забезпечення; 3) численністю 

суб’єктів адміністративно-правового забезпечення адміністративно-

процесуальної діяльності органів Національної поліції України та 

багатовекторністю їхніх повноважень.  

4. Встановлено, що суб’єктами забезпечення адміністративно-процесуальної 

діяльності органів Національної поліції є: Верховна Рада України, Президент 
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України, Кабінет Міністрів України, Міністерство внутрішніх справ України, 

інші центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, органи місцевого 

самоврядування, громадські правозахисні організації. 

5. Визначено, що під адміністративно-правовими засобами забезпечення 

адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної поліції слід 

розуміти правові способи і прийоми безпосереднього владно-організуючого 

впливу органів поліції в межах їхніх адміністративно-процесуальних 

повноважень на суспільні відносини щодо надання поліцейських послуг у сферах: 

забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також 

інтересів суспільства і держави; протидії злочинності; надання в межах, 

визначених законом, послуг із допомоги особам, які з особистих, економічних, 

соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої 

допомоги. Сформульовано ознаки адміністративно-правових засобів забезпечення 

адміністративно-процесуальної діяльності органів Національної поліції: 

1) являють собою способи і прийоми безпосереднього та цілеспрямованого 

владно-організуючого впливу на керовані об’єкти; 2) регламентовані 

адміністративно-процесуальними нормами; 3) використовуються органами 

поліції як засоби реалізації закріпленої за ними компетенції і виражають 

повноваження владного характеру; 4) застосовуються у встановлених межах і 

відповідній формі; 5) мета застосування – створення надійних умов для 

забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання 

публічної безпеки і порядку.  

6. Окреслено міжнародно-правові стандарти у сфері процесуальної діяльності 

органів поліції, які містяться у правових нормах конвенцій, директив, резолюцій і 

рекомендацій, прийнятих міжнародними організаціями. З’ясовано, що систему 

міжнародно-правових стандартів у сфері забезпечення процесуальної діяльності 

органів поліції становлять: всесвітні і регіональні міжнародні акти з питань 

процесуальної діяльності органів поліції; міжнародні документи, присвячені 

процесуальній діяльності органів поліції та їх забезпеченню; акти, прийняті 

міжнародними організаціями, що орієнтовані на розроблення стандартів у сфері 

процесуальної діяльності органів поліції. З огляду на зарубіжний досвід у сфері 

забезпечення процесуальної діяльності органів поліції, запропоновано прийняти 

спеціальний Закон України «Про адміністративно-процесуальну діяльність 

органів Національної поліції» як основу адміністративно-процесуального 

регулювання статусу органів поліції України.  

7. Сформульовано пропозиції стосовно вдосконалення поліцейського 

законодавства щодо адміністративно-процесуальної діяльності органів 

Національної поліції. Сформульовано науково обґрунтовані пропозиції щодо 

внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію», а саме: доповнити 

нормами про «співпрацю і взаємодію поліції з населенням, територіальними 

громадами та громадськими об’єднаннями», визначивши конкретні форми і 
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методи такого партнерства; доповнити приписом, який би регламентував вид, 

порядок, обов’язок оснащення поліцейських засобами, необхідними для 

виконання службових повноважень; п. 9 ч. 1 ст. 23 сформулювати таким чином: 

«доставляє до поліції у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, 

підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили 

адміністративне правопорушення»; ст. 13 доповнити чітко визначеними 

повноваженнями новостворених органів поліції, конкретизувати повноваження та 

завдання їхньої діяльності, а також функції кожного з підрозділів; врегулювати 

питання інституту дисциплінарної відповідальності поліцейських. 

Підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення» щодо застосування адміністративної 

відповідальності в частині забезпечення процесуальних прав поліцейських за 

рахунок запровадження нових складів адміністративних правопорушень. 
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2. Ільницький В. О. Джерела адміністративно-процесуальної діяльності 

органів внутрішніх справ / В. О. Ільницький // Национальный юридический 

журнал : теория и практика. – 2015. – Вип. 5 (15). – С. 32–35. 

3. Ільницький В. О. Поняття адміністративно-процесуальної діяльності 

правоохоронних органів / В. О. Ільницький // Вісник Запорізького національного 

університету : Збірник наукових праць. Юридичні науки. – 2015. – № 1 (II). – 

С. 133–138.  

4. Ільницький В. О. Міжнародно-правові стандарти у сфері процесуальної 

діяльності органів Національної поліції та їх значення для України /  

В. О. Ільницький // Науковий вісник Херсонського державного університету. 

Серія «Юридичні науки». – 2015. – № 3-2. – т. 4. – С. 42–45. 

5. Ільницький В. О. Ґенеза поняття та особливості органів внутрішніх справ / 

В. О. Ільницький // Юрист України : науково-практичний журнал / редкол. : 

С. П. Погребняк, Ю. В. Баулін, Ю. П. Битяк та ін. – Х. : Право, 2015. – № 3–4 (32–

33). – С. 20–28. 

6. Ільницький В. О. Процесуальна діяльність органів внутрішніх справ / 

В. О. Ільницький // Адміністративний процес : сучасній стан та шляхи 

вдосконалення : матеріали круглого столу (м. Запоріжжя, 10 грудня 2013 року) / 

за ред. В. М. Огаренка, А. О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – 

С. 48–50. 

7. Ільницький В. О. Органи внутрішніх справ як суб’єкти інформаційного 

права України / В. О. Ільницький // Правові засади діяльності правоохоронних 
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науково-практичної конференції (м. Харків, 20 грудня 2014 року). – Х. : «Діса 

плюс», 2014. – С. 125–127. 

8. Ільницький В. О. The principles of administrative procedure of the police / 

В. О. Ільницький // Проблеми сучасної юридичної науки очима молодих учених : 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 16 квітня 

2015 року). – Х. : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

2015. – С. 23–24. 

9. Ільницький В. О. Особливості адміністративно-процесуальної діяльності 
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АНОТАЦІЇ 

 

Ільницький В. О. Адміністративно-процесуальна діяльність органів 

Національної поліції. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2017.  

Дисертація присвячена комплексному дослідженню адміністративно-

процесуальної діяльності органів Національної поліції в Україні. У роботі 

визначено поняття і сутність адміністративно-процесуальної діяльності органів 

Національної поліції як об’єкта адміністративного права, запропоновано 

класифікацію на підставі законодавства України; проаналізовано систему 

вітчизняного законодавства з питань адміністративно-процесуальної діяльності 

органів Національної поліції. Встановлено сутність адміністративно-

процесуальної діяльності органів Національної поліції та розкрито її зміст через 

визначення принципів, мети та функцій, форм та методів такої діяльності. 

Окреслено міжнародно-правові стандарти у сфері процесуальної діяльності 

органів поліції, які містяться у правових нормах конвенцій, директив, резолюцій і 

рекомендацій, прийнятих міжнародними організаціями. Сформульовано науково 

обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про 

Національну поліцію», а також підготовлено проект Закону України «Про 

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення» щодо 
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застосування адміністративної відповідальності в частині забезпечення 

процесуальних прав поліцейських. 

Ключові слова: адміністративно-процесуальна діяльність органів 

Національної поліції, суб’єкти забезпечення адміністративно-процесуальної 

діяльності органів Національної поліції.  

 

Ильницкий В. О. Административно-процессуальная деятельность 

органов Национальной полиции. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; 

информационное право. – Запорожский национальный университет, Запорожье, 

2017.  

Диссертация посвящена комплексному исследованию административно-

процессуальной деятельности органов Национальной полиции в Украине. В 

работе определены понятие и сущность административно-процессуальной 

деятельности органов Национальной полиции в Украине как объекта 

административного права. Установлено, что классификация административно-

процессуальной деятельности органов Национальной полиции в Украине должна 

охватывать различные аспекты данного явления, в связи с этим предложены три 

вида административно-процессуальной деятельности органов Национальной 

полиции: 1) полицейские меры, которые применяются на основании 

административно-процессуального законодательства; 2) административный 

процесс органов Национальной полиции; 3) дополнительные административно-

процессуальные полномочия органов Национальной полиции. 

Предложена классификация актов законодательства Украины, касающихся 

административно-процессуальной деятельности органов Национальной полиции, 

по признаку их юридической силы. Предложено авторское понимание термина 

«административно-процессуальная деятельность органов Национальной полиции 

Украины»: это целенаправленное властно-организующее влияние органов 

полиции в пределах их административно-процессуальных полномочий на 

упорядочение общественных отношений в сфере охраны правопорядка, создание 

надежных условий для реализации прав полицейских при осуществлении своих 

процессуальных полномочий, их обеспечение, защита и охрана. Определено, что 

под административно-правовыми средствами обеспечения административно-

процессуальной деятельности органов Национальной полиции следует понимать 

правовые способы и приемы непосредственного властно-организующего влияния 

органов полиции в пределах их административно-процессуальных полномочий на 

общественные отношения, связанные с предоставлением полицейских услуг. 

Выявлены особенности международно-правовых стандартов в сфере 

процессуальной деятельности органов полиции, содержащиеся в правовых 

нормах конвенций, директив, резолюций и рекомендаций, принятых 

международными организациями. Сформулированы предложения по 
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совершенствованию полицейского законодательства об административно-

процессуальной деятельности органов Национальной полиции. Сформулированы 

научно обоснованные предложения о внесении изменений в Закон Украины «О 

Национальной полиции». 

Проанализирована система законодательства Украины по вопросам 

административно-процессуальной деятельности органов Национальной полиции 

в Украине. Установлены исходные основы концепции законодательного 

обеспечения административно-процессуальной деятельности органов 

Национальной полиции в Украине.  

Выяснена сущность административно-процессуальной деятельности органов 

Национальной полиции в Украине как целенаправленного властно-

организующего воздействия органов полиции в пределах их полномочий на 

упорядочение общественных отношений в сфере административно-

процессуальной деятельности, создание надежных условий для реализации прав 

на охрану публичного порядка и безопасности, их обеспечение, защиту и охрану. 

Раскрыто содержание административно-процессуальной деятельности органов 

Национальной полиции в Украине через определение принципов, целей и 

функций, форм и методов такого регулирования. В работе исследованы субъекты 

административно-процессуальной деятельности органов Национальной полиции 

в Украине, проанализированы их полномочия, сформулированы предложения по 

усовершенствованию системы таких субъектов. Предложены направления 

оптимизации административно-правовых средств обеспечения административно-

процессуальной деятельности органов Национальной полиции в Украине. 

Проанализированы международно-правовые стандарты и зарубежный опыт в 

области административно-процессуальной деятельности органов Национальной 

полиции, установлено их значение для Украины.  

Отмечено, что адаптация законодательства Украины к законодательству 

Европейского Союза является важным направлением реформирования 

отечественного законодательства в сфере административно-процессуальной 

деятельности органов Национальной полиции в Украине и позволит привести его 

в соответствие с международными стандартами. Определены приоритетные 

направления совершенствования административно-процессуальной деятельности 

органов Национальной полиции в Украине.  

Ключевые слова: административно-процессуальная деятельность органов 

Национальной полиции, субъекты обеспечения административно-процессуальной 

деятельности органов Национальной полиции.  

 

Ilnytskyy V. A. Administrative and procedural activities of the National Police. 

– Manuscript.  

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2017. 
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The thesis is devoted to complex research of administrative and procedural activities 

of the National Police in Ukraine. The paper defines the concept and essence of 

administrative and procedural activities of the National Police as the object of 

administrative law, classification under the laws of Ukraine. The system of domestic 

legislation for administrative and procedural activities of the National Police. The 

essence of the administrative and procedural activities of the National Police and 

revealed its contents by defining the principles, objectives and functions, forms and 

methods of such activities. 

Key words: administrative and procedural activities of the National Police, entities 

providing administrative and procedural activities of the National Police.
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