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України» і ст. 45 Закону України «Про Національну поліцію» стосовно – спеціальних засобів. Тобто одні й ті ж самі заходи 
в різній послідовності, з різним підходом щодо викладення зустрічаються у двох різних нормативно-правових актах. 

Описані проблеми, очевидно, не ліпшим чином позначаються на правозастосовній діяльності військовослужбовців 
НГ України при підтриманні публічної безпеки і порядку. 

3. Правила реалізації поліцейського заходу «обмеження пересування особи» (ст. 37 Закону України «Про Націона-
льну поліцію») викладені у якості відсилочної норми, згідно якої затримання особи здійснюється на підставах, у порядку 
та на строки, визначені, зокрема, Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Статтею 262 КУ-
пАП передбачено конкретних суб’єктів, які уповноважені застосовувати адміністративне затримання. Проте НГ України 
до таких органів не віднесені. 

4. Одним із аспектів реформування органів внутрішніх справ України була необхідність забезпечення належного 
рівня ідентифікації представників правоохоронних органів під час реалізації ними своїх повноважень. У результаті на 
однострої поліцейського розміщується нагрудний знак із чітким зазначенням його спеціального жетона (ч. 3 ст. 20 Зако-
ну України «Про Національну поліцію»). В свою чергу аналогічних вимог по відношенню до військовослужбовців НГ 
України законодавством не передбачено. 

Отже, дієвість військовослужбовців у сучасних умовах багато в чому залежить від вирішення проблем нормативно-
правового регулювання, а саме: усунення суперечностей в тих актах, що регулюють правовий статус НГ України та її 
взаємодію з НП; формування зрозумілого для військовослужбовців підходу до реалізації наданих їм прав, особливо що 
стосуються застосування фізичної сили (заходів фізичного впливу), спеціальних засобів та вогнепальної зброї.  

З організаційної точки зору удосконалення адміністративно-правових засад залучення НГ України до підтримання пу-
блічного безпеки і порядку потребує посилити правову підготовку службовців НГ України, зокрема, у сфері адміністратив-
ного права та процесу, а також тактичну та спеціальну підготовку в умовах взаємодії з цивільними особами, здійснення 
відповідних заходів відносно них. Тільки в умовах засвоєння необхідних знань, а також створення необхідної матеріальної 
бази, зокрема, спорядження службовців НГ України засобами зовнішньої ідентифікації (спеціальними жетонами тощо) 
можливо досягнути законності та ефективності підрозділів НГ України при підтриманні публічної безпеки і порядку. 
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Події, які відбуваються у сучасному суспільстві, насамперед, Революції гідності, анексія АР Крим Російською Фе-
дерацією, проведення антитерористичної операції на сході країни, перспектива членства України у ЄС – вимагають сут-
тєвих змін, насамперед, у правоохоронній сфері, зокрема побудову дієвого механізму виявлення, попередження і роз-
криття злочинів. Саме таким органом, вбачається, повинен стати Державне бюро розслідувань. 

Так, на сьогодні, Державне бюро розслідувань є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну 
діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції. 

Отже, спираючись на вищевикладене, можемо зробити висновок про те, що правовий статус Державного бюро роз-
слідувань, як суб’єкта здійснення правоохоронної діяльності це визначене нормами адміністративного права юридичне 
становище даного органу влади у механізмі держави та системі суспільних відносин. Як правило правовий статус суб’єкта 
асоціюють із сукупністю його прав та обов’язків, утім такий підхід, на нашу думку, занадто вузький, адже вони (тобто пра-
ва та обов’язки), хоча й складають серцевину (ядро) правового статусу, втім далеко не єдині аспекти, що впливають на ви-
значення юридичного становища суб’єкта, особливо коли йдеться про орган державної влади. Тому вважаємо, що сутніс-
ний зміст правового становища Державного бюро розслідувань, як власне кажучи і будь-якого іншого органу влади, прояв-
ляється у цілях, завданнях та принципах діяльності даного органу, у тих можливостях, якими він користується, реалізуючи 
своє функціональне призначення, та обов’язках, які на нього покладаються. Тобто кожен з аспектів організації та функціо-
нування Державного бюро розслідувань, що має юридично значущий характер, і, відповідно, у зв’язку із цим врегульова-
ний нормами права, зокрема його адміністративної галузі, являє собою елемент її правового статусу. 
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Вельми актуальним є питання визначення сутності, особливостей та науково обґрунтованого поняття «запобігання 
корупції в діяльності органів Національної поліції», що є необхідною складовою антикорупційної політики держави, 
ефективність якої є запорукою належного виконання працівниками Національної поліції своїх повноважень щодо  


