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звичай, що не суперечить закону, має юридичну силу і застосовується в 
судовій практиці.  
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Частина 1 статті 8 Конституції України проголошує, що в Україні 

визнається та діє принцип верховенства права. Набувають актуальності 
питання, пов’язані з утіленням принципу верховенства права в діяльності 
працівників поліції. Оскільки стаття 6 Закону України «Про Національну 
поліцію» визначає, що поліція 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 [1]. 

Дослідження принципу  верховенства права постійно знаходилось у 
центрі правових досліджень та не втрачає своєї актуальності й на 
сьогоднішній день.  Проблема розуміння верховенства права знайшла 
належне місце в працях таких учених, як: Н. В. Варламової, 
С. П. Головатого, М. І. Козюбри, С. П. Погребняка, С. В. Шевчука та ін. 
Разом із тим проблемними залишаються питання, що стосуються 
практичного втілення даного принципу в діяльності поліцейських. 

Слід зауважити, що одним із елементів верховенства права є правова 
визначеність, яка полягає в чіткості, простоті нормативних приписів та 
однаковому їх застосуванні. Тому вважаємо, що досягненням у 
законодавчій сфері стало прийняття 02 липня 2015 р. Закону України 
«Про Національну поліцію» [1]. Оскільки у порівнянні із Законом 
України «Про міліцію» в новому Законі передбачений чіткий перелік 
заходів, які має право вживати поліцейський, а також роз’яснення їх суті 
і підстав застосування (Розділ 5). Для прикладу статтею 32 Закону 
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передбачені чіткі підстави застосування такого превентивного заходу як 
перевірка документів. Подібного за своєю чіткістю положення ні Закон 
України «Про міліцію» [2], ні Наказ МВС України «Про затвердження 
Статуту патрульно-постової служби» [3] не містять. Так, п.2 ч.1 ст.11 
Закону України «Про міліцію» містить одну конкретну підставу 
перевірки документів – при підозрі у вчиненні громадянином 
правопорушення і абстрактне положення про підстави перевірки 
документів [2].  

Іншим прогресивним положенням у Законі України «Про 
Національну поліцію», на відміну від Закону України «Про міліцію», є не 
тільки конкретний перелік спеціальних засобів, які може застосовувати 
поліцейський, а й чіткі підстави застосування кожного спеціального 
засобу та випадки заборони такого застосування (ст. 45 Закону) [1]. 

Також регламентованість дій поліцейського безпосередньо в Законі 
полегшує громадянам розуміння правомірності дій поліцейського, 
оскільки виключає потребу їх звернення до додаткових інструкцій, 
положень, які не є такими доступними для ознайомлення.  

Отже, вважаємо, що в Законі України «Про Національну поліцію» 
знайшов відображення принцип верховенства права, а саме його 
складовий елемент – правова визначеність, що полягає в чіткій 
регламентації дій поліцейських. Така конкретність полегшує виконання 
обов’язків самого поліцейського, усуває суперечності з приводу 
правомірності його дій. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ДЕРЖАВИ І ЦЕРКВИ 
 

Сучасне українське суспільство переживає період гострих 
міжцерковних протистоянь і конфліктів на ідеологічному та політичному 
підгрунті. Так, взаємовідносини держави та Церкви значною мірою 


