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правових актів з метою уникнення законодавчих колізій та прогалин. Крім того, варто наголосити 
на тому, що Україна вже активно приймає участь в євроінтеграційних процесах. На разі це 
наглядно демонструє нинішня реформа усієї правоохоронної системи. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНАМИ ПОЛІЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 
ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 

Серед державних органів, на які покладено обов’язок здійснення заходів щодо забезпечення 
конституційних прав і свобод громадян, важливе місце відводиться органам внутрішніх справ. 
Вони порівняно з іншими правоохоронними структурами вирішують найбільше коло питань, 
пов’язаних із забезпеченням прав і свобод людини і громадянина, що реалізуються через призму 
принципу верховенства права [1, с. 34]. 

Варто наголосити на тому, що забезпечення принципу верховенства права в нашому 
суспільстві покладено на правоохоронну систему в тому числі і на органи поліції, завдання якої 
полягають у захисті проголошеного Конституцією України суспільного ладу держави, економічної 
та політичної систем, прав і законних інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, 
суб’єктів усіх форм власності, економічної та територіальної цілісності України.  

Сфера діяльності органів внутрішніх справ має складну структуру яка створюється 
державою для забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Вона має в собі ряд груп 
суспільних відносин, які пов’язані із забезпеченням прав і свобод людини, убезпечення держави і 
суспільства від злочинів, інших посягань, соціальних загроз та визначає різні напрями діяльності 
органів внутрішніх справ в сфері реалізації основних прав людини і громадянина. Особливе місце 
серед завдань правоохоронної діяльності посідає захист прав та свобод людини, її життя, здоров’я, 
честі, гідності, недоторканності та безпеки [2, с. 178]. Така діяльність базується на загальновизнаних 
європейських стандартах, а тому при виконанні своїх обов’язків поліція повинна дотримуватись 
індивідуальних прав громадян, включаючи права і свободи людини, та не вчиняти свавільних або 
протиправних дій. Це є основоположним для розуміння верховенства права щодо значущості і для 
мети діяльності поліції в демократичній державі [3, с. 25].  

В нашій державі поліція згідно зі ст. 6 Закону України від 02 липня 2015 р. № 580-VIII «Про 
Національну поліцію» у своїй діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до 
якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави. 

Діяльність поліції із забезпечення охорони й захисту прав і свобод має зовнішній і 
внутрішній аспекти. Зовнішній аспект діяльності органів внутрішніх справ із забезпечення 
реалізації прав особи характеризується тим, що поліція а) виконує свої завдання неупереджено, у 
точній відповідності до закону; б) поважає гідність особи та виявляє до неї гуманне ставлення; 
в) захищає права людини та громадянина, незалежно від походження, майнового й іншого стану, 
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расової та національної належності, громадянства, віку, мови й освіти, ставлення до релігії, статі, 
політичних та інших переконань; г) не розголошує відомості, що стосуються особистого життя 
людини, принижують її честь і гідність, якщо виконання обов’язків не вимагає іншого; 
ґ) тимчасово в межах чинного законодавства обмежує права й свободи особи, якщо без цього 
неможливо виконати покладені на неї обов’язки; д) забезпечує право на захист та інші юридичні 
права затриманих і взятих під варту; е) створює умови для реалізації прав, охороняє й захищає 
особистість від правопорушення, уживає всіх передбачених законом заходів щодо поновлення 
порушеного права. Внутрішній аспект діяльності поліції характеризується тим, що вона а) у межах 
своїх завдань і функцій, своєї компетенції виконує свої обов’язки; б) застосовує заходи фізичного 
впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю на законних підставах; в) використовує правові й 
організаційні форми та методи для забезпечення прав людини і громадянина; г) її працівники не 
повинні самі порушувати закони, права та свободи особи [4, c. 293]. 

Здійснюючі свою діяльності поліція повинна застосовувати принцип поваги до гідності, а 
також недопущення катування або іншого поводження чи покарання, що принижує людську 
гідність. Жоден службовець органів правопорядку не повинен чинити, підбурювати або терпимо 
ставитися до будь-якої форми катування або іншого жорстокого, нелюдського або такого, що 
принижує гідність, поводження чи покарання, а також жоден службовець органів правопорядку не 
повинен посилатися на розпорядження керівництва або такі виняткові обставини, як військовий 
стан чи загроза війни, загроза національній безпеці, внутрішня політична нестабільність чи будь-
яке інше надзвичайне становище, для виправдання катувань або іншого жорстокого, нелюдського 
або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. Згідно п. 3 Резолюції Парламентської 
Асамблеї Ради Європи «Про Декларацію про поліцію» № 690 зазначено, що масові страти, катування 
та інші форми нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання 
залишаються забороненими за будь-яких обставин. Офіцер поліції зобов’язаний не підкорятися чи 
ігнорувати будь-який наказ або розпорядження, який (яке) передбачає такі заходи [5, с. 15].  

Крім того, важливим аспектом в діяльності правоохоронних органів є повага до права з боку 
працівників поліції та необхідність його захисту. В п. 5 Резолюції Парламентської Асамблеї Ради 
Європи «Про Декларацію про поліцію» визначено, що офіцер поліції повинен протидіяти 
порушенням права. Якщо негайна або непоправна та серйозна шкода буде завдана, у разі настання 
порушення він повинен докласти всіх своїх сил, щоб ужити негайних заходів.  

Здійснюючі свою діяльність працівники поліції повинні відповідати низці вимог щодо 
моральних якостей і професіоналізму. Зокрема, у п. 3 Резолюції Парламентської Асамблеї Ради 
Європи «Про Декларацію про поліцію» вказано, що офіцер поліції повинен отримати ретельну 
загальну підготовку, професійну підготовку та підвищення кваліфікації, а також відповідне 
навчання із соціальних проблем, демократичних свобод, прав людини й, зокрема, Європейської 
конвенції з прав людини [5].  

При цьому, під час виконання обов’язків, поліція користуватися достатньою незалежністю 
від інших державних органів у процесі виконання доручених їй завдань, за які вона має бути 
повністю відповідальна. Поліція повинна бути організована в такий спосіб, що сприяє хорошим 
зв’язкам поліції з громадськістю й за необхідності ефективній співпраці з іншими органами, 
місцевими громадами, неурядовими організаціями та іншими представниками громадськості, в 
тому числі етнічними меншинами. Слід зазначити, що в Україні на сьогодні достатньо актуальним 
є питання щодо діяльності поліції в умовах окупації територій іноземною державою. З цього 
приводу в Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про Декларацію про поліцію» 
вказано, що офіцер поліції повинен продовжувати виконувати свої завдання із захисту людей і 
майна під час війни й ворожої окупації в інтересах мирного населення [5, с. 17]. 

Враховуючи вищезазначене можна дійти висновку, що поліція не є воєнізованим 
формуванням, і виконує лише виключно сервісні функції щодо надання населенню відповідних 
послуг, які належать до сфери її діяльності. Таким чином, поліція здійснюючі покладені на неї 
державою функціональні обов’язки, відіграє ключову роль у підтриманні високого рівня 
правопорядку і законності в державі, що в свою чергу є важливою гарантією забезпечення прав і 
свобод людини та громадянина. 
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

Конституцією України права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави [1]. Однак, сучасний стан речей диктує складні умови реалізації 
державних програм за вказаним напрямом. Мова йде не лише про процес нормотворчої діяльність 
в аспекті створення дієвих механізмів захисту конституційних прав і свобод громадянина України, 
але й про практичну реалізацію органами державної влади своїх обов’язків з їх охорони. Так, 
центральним органом виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони 
прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, є саме 
Національна поліція України [2]. 

Відтак, враховуючи наявний дисонанс між теорією та практикою, що виник внаслідок 
тривалого реформування вказаної сфери службової діяльності, а також з метою організації дієвого 
функціонування органів Національної поліції України щодо захисту особи, суспільства та 
державних інтересів від протиправних посягань, ми розробили наступні рекомендації.  

1. У системі службової підготовки працівників органів Національної поліції України через 
лекційні заняття в підрозділах доводити до персоналу європейські норми і стандарти 
поліцейської діяльності. 

2. Вживати дієвих заходів до запровадження у відповідних територіальних підрозділах 
Національної поліції України на офіційних веб-порталах гіперпосилань (чи створення іншим 
способом технічної можливості) з метою надання населенню зручної можливості електронних 
звернень з повідомленнями про вчинені кримінальні правопорушення чи іншими зверненнями, 
що належать до сфери поліцейського обслуговування.  

3. З метою використання в повному обсязі можливостей волонтерського руху, відповідно до 
Закону України «Про волонтерську діяльність» № 3236-VI від 19.04.2011, створити на офіційних 
веб-порталах кожного з територіальних підрозділів Національної поліції України технічні умови, 
що дозволяли б: 

а) зареєструватися особам, які бажають добровільно надавати допомогу органам 
Національної поліції України у правоохоронній діяльності; 

б) обрати напрямки правоохоронної діяльності, в яких вони вважають актуальним і 
прийнятним особисто надавати допомогу працівникам поліції; 

в) обрати дні тижня, години дня, які вони вважають для себе зручним, прийнятним часом, 
щоб присвятити цей час наданню допомоги працівникам поліції за конкретними напрямками.  

Відвідувачі таких сайтів повинні мати технічну можливість пропонувати певні напрямки 
правоохоронної діяльності, в яких вони б мали можливість взяти участь як представники 
громадськості, поняті (при складанні протоколів про вчинення адміністративних правопорушень) 
тощо. Наприклад, певній особі створюють суттєві незручності автомобілі, які незаконно 
припарковують власники в певному місці. Ця особа реєструється на сайті та зазначає саме цей 
напрямок. Виявляє свою готовність в певний зазначений нею час вийти з працівниками поліції до 
певної ділянки місцевості і надати моральну, громадську підтримку. Відповідні працівники поліції 


