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7) організація та контроль діяльності помічника ДОП, що полягає в 
плануванні роботи, наданні відповідних доручень та навчанні ме-
тодиці й тактиці роботи на поліцейській дільниці, перевірці якості, 
повноти та об’єктивності складених ним матеріалів; 8) підтриман-
ня професійного рівня шляхом навчання в системі службової під-
готовки та самопідготовки. 

3. професійні, які визначаються специфічними особистісними 
якостями та навичками, якими наділений дільничний офіцер по-
ліції, як безпосередній суб’єкт, постійної взаємодії з населенням. 

Таким чином, на нашу думку, адміністративно-правовий ста-
тус дільничного офіцера поліції, визначається на основі специфі-
чних та професійних завдань та навичок. Які відрізняють його 
поміж інших співробітників Національної поліції України. 
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Підвищена увага держави і суспільства до діяльності Націо-
нальної поліції України визначила нагальну потребу у вирішенні 
багатьох питань організаційно-правового характеру та врегулю-
вання проблем, пов’язаних з функціонуванням даного правоохо-
ронного органу. При цьому мова йде насамперед про потребу у 
визначенні змісту завдань та специфіки функцій поліції. Згідно із 
Законом України «Про Національну поліцію» поліцейські упов-
новажені застосовувати дії превентивного та примусового харак-
теру в ході забезпечення публічної безпеки і порядку [1, ст. 29], 
при цьому перелік функцій відсутній. Відповідно, надання право-
вого аналізу та наукових доктрин щодо визначення такої категорії 
як «функція» крізь призму поліцейської діяльності сприятиме 
більш глибшому дослідженню поліцейських заходів, а також  
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допоможе визначити правові прогалини щодо порядку їх застосу-
вання в умовах сьогодення.  

Варто зазначити, що єдиного підходу до тлумачення терміну 
«функція» на сьогоднішній день в юридичній літературі не існує. 
Більшість наукових підходів зводяться до розуміння поняття фу-
нкції як до процесу виконання [2, с. 498]. Крім того, часто зазна-
чений термін використовується в таких значеннях як: специфічна 
діяльність людини; явище, яке залежить від іншого явища, є фор-
мою його виявлення та змінюється відповідно до його змін; робо-
ту кого-, чого-небудь, обов’язок, коло діяльності когось, чогось; 
призначення, роль чого-небудь [3, с. 1552]. Все це вказує на те, 
що функція не являється самостійним явищем, а тісно пов’язана з 
рядом інших правових категорій у різних сферах. Схожу позицію 
підтримує В. А. Шатіло, який зазначає, що функція та компетен-
ція будь-якого органу держави перебувають у тісному зв’язку між 
собою. Функція державного органу вказує головний напрям його 
діяльності, шлях до загальної мети [4, с. 11]. В той же час існує 
твердження, що функції та компетенція – це різні аспекти право-
вого статусу державного органу. Тобто функція передбачає пев-
ний напрямок діяльності, орієнтований на відповідний результат, 
між тим як компетенція визначає юридичні можливості реалізації 
цієї діяльності [5, с. 169–170]. Слід зазначити, що з етимології 
походження саме функція є «природним посередником між за-
вданнями й очікуваним результатом (метою) управління. Врахо-
вуючі таку позицію науковців, ми вважаємо, що функція виступає 
як практична діяльність на шляху реалізації завдань.  

Стаття 2 Закону України «Про Національну поліцію» [1] ви-
значає основним завданням поліції надання поліцейських послуг 
у сферах: 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 ситуацій потребують 
такої допомоги. На відміну від вказаного Закону такий норматив-
ний акт як Положення про Національну поліцію формулює за-
вдання поліції де що іншим чином, як: 1) реалізація державної 
політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, 
інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання 
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публічної безпеки і порядку; 2) внесення на розгляд Міністра 
внутрішніх справ пропозицій щодо забезпечення формування 
державної політики в зазначених сферах; 3) надання в межах, 
визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, 
економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних 
ситуацій потребують такої допомоги [6]. Викладена подібним 
чином позиція законодавця є дещо нелогічною, особливо якщо 
враховувати той факт, що зазначені нормативні акти мають різну 
юридичну силу. Слід звернути увагу і на те, що до структури На-
ціональної поліції входять різні підрозділи, а отже, виходячи з їх 
специфіки перед цими органами стоять додаткові завдання та 
функції. Враховуючи це, О. Ю. Прокопенко надає власне бачення 
змісту основних завдань Національної поліції, на основі яких 
виокремлює функції поліції, як суб’єкта забезпечення правопоря-
дку у регіоні, до яких відносяться: 1) реалізація державної полі-
тики на регіональному рівні у сферах: охорони прав і свобод лю-
дини, інтересів суспільства та держави; протидії злочинності; 
підтримання публічної безпеки; 2) охорона і забезпечення гро-
мадського порядку і публічної безпеки, прав і свобод людини, 
інтересів суспільства та держави на регіональному рівні; 3) захис-
ту власності від злочинних та кримінально протиправних пося-
гань; 4) забезпечення безпеки дорожнього руху; 5) здійснення 
профілактичних заходів; 6) виявлення кримінальних та адміністра-
тивних правопорушень; 7) запобігання, виявлення та припинення 
злочинів, вчинених із терористичною метою; 8) попередження, 
виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів проти 
власності; 9) надання в межах відповідної адміністративно-тери-
торіальної одиниці послуг з допомоги особам, які з особистих, 
економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних си-
туацій потребують такої допомоги [7, с. 119]. 

Таким чином нам розуміється, що під функціями поліції слід 
розглядати основні напрямки діяльності поліції, за допомогою 
яких визначається специфіка поліцейської діяльності, призначення 
та повноваження окремого структурного підрозділу (його посадо-
вих осіб) в загальній системі органів Національної поліції. Відпо-
відно, логічною є і наявність зв’язку між завданнями та функціями. 

Зауважимо, що законодавець, нажаль, не включив у Закон 
України «Про Національну поліцію» перелік функцій, які мали 



Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. Харків, 2019 

19 

місце у відміненому Законі України «Про міліцію». Але якщо 
зміни торкнулися і завдань і структури Національній поліції, від-
повідно, повинні були торкнутися і механізму реалізації функцій 
поліції. До речі, якщо звернутися до практичної діяльності полі-
ції, виявляється, що напрямки її діяльності залишаються такими 
ж, як і були окреслені в п. 1 та п. 2 ст. 23 Закону України «Про 
міліцію», зокрема: 1) здійснення превентивної та профілактичної 
діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопору-
шень; 2) виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кри-
мінальних та адміністративних правопорушень, вжиття у межах 
своєї компетенції заходів для їх усунення [8]. Крім того, можна 
навести ще позицію А. Є. Крищенка, який вважає, що функції, 
визначені для міліції, не втратили своєї актуальності. Їх так само 
виконують працівники Національної поліції. З огляду на це, полі-
ція має виконувати адміністративну, профілактичну (превентив-
ну), соціальну, оперативно-розшукову, кримінальну процесуаль-
ну, контрольну, виконавчу, охоронну функції. При цьому, він 
виділяє додаткові (внутрішні) функції, тобто ті, що покликані 
забезпечити виконання основних функцій та сприяти належній 
діяльності правоохоронного органу. Це: кадрова, інформаційно-
аналітична, просвітницька, матеріально-забезпечувальна, функція 
співробітництва [9]. Певна річ, що функції можливо класифікувати 
і за іншими критеріями. Адже на сьогодні питанням дослідження 
функцій поліції свою увагу приділяє багато вчених-адміністрати-
вістів, проводячи поділ їх на групи та певні види. Так, О. С. Про-
невич виокремлює такі функції поліції [10, с. 142–145] як: адмі-
ністративна (адміністративна; виконавчо-примусова); превенти-
вно-соціальна (попереджувально-профілактична, соціально-
сервісна); оперативно-розшукова; кримінально-процесуальна; 
охоронна. Аналізуючи інші наукові доктрини, можна до функ-
цій віднести й такі, як: забезпечення додержання законності в 
діяльності працівників поліції; кадрова політика та забезпечення 
професійної підготовки кадрів, виховна робота; забезпечення 
правового та соціального захисту працівників поліції, розроблення 
пропозицій з цих питань і внесення їх на розгляд до відповідних 
органів; здійснення організаційних заходів, спрямованих на зміц-
нення та розвиток матеріально-технічної бази поліції; координа-
ція дій структурних підрозділів поліції між собою та організація 



Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. Харків, 2019 

20 

взаємодії з іншими правоохоронними органами, державними уста-
новами, органами місцевого самоврядування, громадськістю; між-
народне співробітництво; запобігання, виявлення та припинення 
правопорушень тощо. 

Разом з тим, ми повністю погоджуємося з позицією Д. М. Лас-
товича, який наголошує, що поліція в рамках надання поліцейсь-
ких послуг може виконувати лише ті функції, які безпосередньо 
випливають із поставлених перед нею завдань [11, с. 144]. При 
цьому слід зауважити, що функції, які стоять перед органами 
Національної поліції мають системний характер та спрямовані на 
виконання завдань які ставить перед нею держава. Усі функції 
взаємопов’язаними між собою, оскільки спрямовані на досягнен-
ня спільної мети – забезпечення публічної безпеки і порядку в 
державі, дотримання прав, свобод та законних інтересів грома-
дян, тощо. Не можливо не відзначити, що структура Національної 
поліції складається з різних підрозділів. Зважаючи на це, для од-
них з них вказані функції поліції будуть першочерговими, а для 
інших будуть носити другорядний характер. Крім того, всі функ-
ції, які реалізовуються поліцією під час виконання покладених на 
неї завдань є похідними від правоохоронної функції держави. 
Адже саме держава наділила поліцію правом застосовувати полі-
цейські заходи (комплекс дій превентивного або примусового 
характеру) відповідно до закону для забезпечення виконання по-
кладених на поліцію повноважень при реалізації правоохоронної 
функції, і які у свою чергу обмежують певні права і свободи лю-
дини. Тому окрема роль серед існуючих засобів впливу поліції на 
поведінку фізичних і юридичних осіб відведена саме превентив-
ним засобам, від яких залежить стан правопорядку як в регіоні, 
так і в державі загалом. У цьому аспекті О. В. Волошенюк заува-
жує, що значення функції профілактики або превенції як головно-
го напряму протидії злочинності обумовлено тим, що цей напря-
мок найбільш гуманний у підтриманні правопорядку й забезпе-
ченні безпеки суспільства; є найбільш ефективним засобом про-
тидії злочинності, адже покарання як регулятор людської поведі-
нки має обмежені можливості; є найбільш економічним способом 
реалізації правоохоронної функції [12, с. 42–43]. 

Підсумовуючи усе вище викладене зробимо певні висновки: 
саме від чіткого визначення завдань поліції залежить чітке  
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визначення її функцій та зміст повноважень поліцейських. При 
цьому слід враховувати той факт, що при виконанні правоохо-
ронної та превентивної функцій поліція наділена правом застосу-
вання поліцейських заходів примусового та превентивного харак-
теру. Відповідно, відсутність законодавчого закріплення функцій 
поліції, наявність розбіжностей у визначенні завдань поліції в 
правовому значенні сприяє неузгодженості дій в повсякденній 
роботі підрозділів поліції. Адже саме реалізація цього напрямку 
охоплює значну частину роботи поліцейських. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

УКРАЇНИ 

Адміністративно-правове забезпечення є різновидом право-
вого забезпечення, що цілеспрямовано впливає на поведінку лю-
дей та суспільні відносини за допомогою правових (юридичних) 
засобів. Забезпечення виражається у діяльності уповноважених 
державою органів щодо здійснення своїх функцій, що виражаєть-
ся у фактичній реалізації правових приписів, прав і свобод грома-
дян. Адміністративно-правове забезпечення є складним, багатоп-
лановим та комплексним поняттям.  

Воно охоплює, зокрема, діяльність держави із створення від-
повідного нормативно-правового забезпечення превентивної дія-
льності, належних правових умов відбору персоналу, підготовки 
кадрів, здійснення превенції, гарантування правового захисту всіх 
учасників превентивної діяльності. Адміністративно-правове 
забезпечення може здійснюватися в нормативно-правовому, нау-
ковому та інформаційному напрямках.  

Таке адміністративно-правове забезпечення можна розгляда-
ти у широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні 
адміністративно-правове забезпечення превентивної діяльності 
Національної поліції України можна визначити як упорядкування 


