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ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

Стимулювання праці будь-якої категорії працівників це скла-

дний і надважливий процес, оскільки він дозволяю не просто під-

вищити продуктивність праці кожного окремого працівника, ай за-

безпечити необхідну ефективність та результативність функціону-

вання всього трудового колективу. За таких умов  особливого зна-

чення набуває належне правове регулювання стимулювання праці 

працівників, яке в свою чергу має будуватись на відповідних прин-

ципах. Зазначене повною мірою стосується і стимулювання праці-

вників Національної поліції України 

Принципи правового регулювання дисциплінарних стягнень 

працівників Нацполіції це система сукупність ключових засад, які 

відображають загальні ідеї як українських правових реалій в ці-

лому, так і складових частин останньої. Тобто, правове регулю-

вання даного типу увібрало в себе вихідні основи за трьома пози-

ціями: права загалом, трудового права, юридичної відповідально-

сті. Таким чином, принципи правового регулювання дисциплінар-

них стягнень працівників поліції включають в себе нетиповий для 

інших правових категорій та інститутів перелік ідей, що виглядає 

наступним чином. 

1) Першим та одним з ключових принципів є верховенство 

права. По суті, даний принцип є рушійною ідеєю правової реаль-

ності України та усіх сфер правового регулювання. На думку су-

часних науковців, наприклад, В.Б. Авер'янова, принцип верховен-

ства права потрібно доктринально тлумачити як об'єднання вимог, 

що забезпечують: по-перше, підпорядкування діяльності всіх без 
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винятку державних інститутів потребам реалізації й захисту прав 

людини; по-друге, пріоритетність цих прав перед усіма іншими 

цінностями демократичної, соціальної, правової держави. Водно-

час існують також інші погляди на дану проблематику. Зокрема, 

одні дослідники вважають, що під верховенством права слід розу-

міти панування права, пріоритетність у суспільстві, насамперед, 

прав людини; другі - що це кодекс правил, які легітимізовані сус-

пільством і базуються на досягнутому рівні соціальної етики, треті 

вважають, що верховенство права має здійснюватись у сфері таких 

загальнолюдських морально-правових цінностей, як справедли-

вість, свобода, гуманізм, а також таких формально-регулятивних 

цінностей права, як нормативність та рівність усіх перед законом 

[1]. Варто відмітити, що принцип про принцип верховенства права 

прямо передбачено в Конституції України. Так, в статті 8 вказу-

ється, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. 

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші 

нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції Ук-

раїни і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нор-

мами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних 

прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі 

Конституції України гарантується [2]. Отже, беручи до уваги зага-

льнонаукові уявлення та положення Основного закону відмітимо, 

що принцип верховенства права це загальний принцип юридичної 

реальності нашої держави, який передбачає домінування права, 

його основне значення, як ключового регулятора суспільних від-

носин. В сфері правового регулювання дисциплінарних стягнень 

працівників Національної поліції України принцип верховенства 

права виражається в двох аспектах: по-перше, регламент суспіль-

них відносин, що виникають під час застосування до працівників 

поліції дисциплінарних стягнень має засновуватись виключно на 

нормах права закріплених у чинному законодавстві України; по-

друге, дисциплінарні стягнення мають носити юридичний харак-

тер, тобто, відповідати положенням законодавства, реалізовува-

тись за допомогою методів, засобів та заходів дозволених з боку 

останнього.  

2) Другим не менш важливим є принцип законності. За зміс-

том він в багатьох аспектах відповідає принципу верховенства 
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права, однак, має власну сутність та мету. Зміст законності, на думку 

О.С. Захарової виражається у тому, що дотримання цього принципу 

передбачає: вся система органів, уповноважених здійснювати юрис-

дикцію і (або) юрисдикційні повноваження, будується тільки на за-

конних підставах; повноваження щодо здійснення юрисдикції від-

повідають вимогам законів та інших нормативно-правових актів; 

за юрисдикційною діяльністю здійснюється ефективний держав-

ний контроль; забезпечується формування правосвідомості зако-

нослухняних громадян, які виконують юрисдикційні функції [3; 

4, с.129]. Беручи до уваги наведені вчені думки зауважимо, що в 

принципі законності закладено ідею стандарту функціонування 

держави. Тобто, якщо принцип верховенства права визначає 

право, як головний регулятор суспільних відносин, то законність 

це фактично загальна вимога дотримання принципу верховенства 

права при регулюванні суспільних відносин, а також реалізації та-

кого регулювання уповноваженими на те суб’єктами. Така позиція 

загалом відповідає положенням Конституції України де в статті 19 

вказано, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, 

відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що 

не передбачено законодавством. Органи державної влади та ор-

гани місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані ді-

яти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що перед-

бачені Конституцією та законами України [2]. За аналогією маємо 

змогу стверджувати, що принцип законності правового регулю-

вання дисциплінарних стягнень працівників Нацполіції виража-

ється в наступних моментах: по-перше, застосування дисципліна-

рних стягнень можливо виключно уповноваженими на те 

суб’єктами, тобто, спеціальними підрозділами на які покладається 

нормативно-встановлений обов’язок притягнення співробітників 

до дисциплінарної відповідальності; по-друге, діяльність даних 

суб’єктів повинна відповідати нормам Конституції, чинного зако-

нодавства України та відомчої нормативно-правової бази.  

3) Наступним принципом правового регулювання дисциплі-

нарних стягнень працівників Нацполіції є засада справедливості. 

В.В. Дудченко, досліджуючи антиномії права в ученнях Г. Рад-

бруха пише: «Справедливість це основний елемент ідеї права. 

Право є реальністю, смислом якої, служити справедливості» [5, 

с.40]. В ракурсі правового регулювання дисциплінарних стягнень 
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працівників поліції, зміст вказаного принципу, на нашу думку, по-

лягає у вимозі застосування подібних стягнень виключно на підс-

таві реального, доведеного у встановленому законом порядку дис-

циплінарного проступку, який має законодавчу основу. Іншими 

словами, даний проступок має містити в собі склад дисциплінар-

ного правопорушення, а не бути надуманим із суб’єктивної точки 

зору керівництва органу Нацполіції.  

4) Принцип формалізму та процедурності. Зауважимо, що 

процедура це логічно завершений набір операцій, які виконуються 

у визначеній технологією послідовності [6, с.59]. Відповідно до да-

ного принципу застосування дисциплінарних стягнень можливо 

виключно за підсумком спеціальної формально-визначеної та нор-

мативно-врегульованої процедури, службового розслідування, в 

рамках якого визначається наявність складу дисциплінарного про-

ступку, вини працівника поліції, а також необхідність застосу-

вання до нього стягнення.  

5) Останнім є принцип об’єктивності, зміст якого в деякій 

мірі перетинається із змістом принципу справедливості. Відпо-

відно до ідеї об’єктивності, дисциплінарне стягнення, що наклада-

ється на працівника поліції, за тяжкістю негативних наслідків, що 

воно несе, повинно обов’язково відповідати тяжкості дисципліна-

рного проступку.  

Звісно це далеко не повний перелік принципів, які можуть 

бути основою правового регулювання дисциплінарних стягнень 

працівників Національної поліції України, однак, на нашу думку, 

саме представлені в ньому ідеї найбільш повно виражають законо-

мірності, зміст та особливості вказаної сфери юридичного впливу. 

А відтак, можна констатувати необхідність та важливість закріп-

лення окреслених вище засад на законодавчому рівні, що6 по-пе-

рше, сприятиме вдосконаленню відповідного законодавства та по-

кращить відповідні процедури застосування заохочень; по-друге, 

дозволить активізувати подальші наукові пошуки у вказаному на-

прямку.  
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВЧИНЕННЯ ПРОСТУПКІВ У СФЕРІ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

Протидія проступкам у сфері забезпечення безпеки дорож-

нього руху є необхідною і об’єктивною умовою безпечного функ-

ціонування транспортної системи України, охорони та захисту 

прав учасників дорожнього руху, прав та інтересів суспільства й 

держави від протиправних посягань на об’єктах автомобільного 

транспорту. Однак діяльність уповноважених суб’єктів по врегу-

люванню та забезпеченню безпеки дорожнього руху в Україні на-

разі далека від оптимальної: зокрема, ще й досі не вироблено кон-

цептуальних заходів подолання аварійності на автошляхах країни, 

потребує покращення контрольно-наглядова діяльність за станом 

дорожнього руху, недосконалим є механізм застосування приму-

сових заходів до порушників законодавства про безпеку руху, на 

неналежному рівні знаходиться профілактика порушень правил 

дорожнього руху та ін. 

Між тим, сучасний вітчизняний та світовий досвід свідчить про 

стрімке зростання дорожньо-транспортного травматизму. Так, згі-

дно з інформацією щодо глобальних досліджень Всесвітньої 
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