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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ 
І СВОБОД ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

На працівників правоохоронних органів покладається обов’язок охо-
роняти і захищати права людини незалежно від її походження, майнового та 
іншого становища, расової та національної належності, громадянства, віку, 
статі, мови та освіти, ставлення до релігії , політичних та інших переконань. 
Цей обов’язок закріплюється Конституцією України (ст. 3), законами та 
підзаконними нормативно-правовими актами, що становлять правову осно-
ву діяльності працівників правоохоронних органів до яких відноситься На-
ціональна поліція України, яка у своїй діяльності керується принципами 
верховенства права, законності, відкритості та прозорості, політичної нейт-
ральності, взаємодії з населенням на засадах партнерства, безперервності.  

В процесі реформування правоохоронної системи в Україні, міжнаро-
дні правозахисні організації вимагають від держави захищати права, свобо-
ди і законні інтереси їх громадян, сприяти їх відновленню у випадку пору-
шення. Права людини перебувають у площині взаємин людини і держави та 
можуть бути обмежені тільки спеціально уповноваженими на те органами 
держави та лише у випадках відповідності до закону [1, с.106].  

Взагалі права і свободи людини – це формально-визначені, юридично 
гарантовані можливості користуватися соціальними благами, офіційна міра 
можливості поведінки людини в державно-організованому суспільстві. В 
основі поваги до прав людини лежать основи конституціоналізму, тобто 
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влада діє на підставі закону і в межах закону, а також правової, соціальної і 
демократичної держави, які забезпечують втілення поваги гідності і захисту 
прав кожного члена суспільства. 

Поліція в Україні має діяти виключно на підставі, у межах повнова-
жень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України, а вказані 
вище обмеження щодо прав і свобод громадян виступають в якості необхід-
них умов діяльності поліції саме для забезпечення дотримання прав і свобод 
людини і відповідно несуть загрозу їх обмеження з боку поліцейських. 

З точки зору провідних вчених-конституціоналістів форми обмеження 
прав і свобод в державі можуть бути різними: а) заборона на певний варіант 
реалізації права чи свободи, тобто встановлення поведінки (відносна забо-
рона), б) заборона на реалізацію права в цілому (абсолютна заборона),  
в) втручання (вторгнення) в право (свободу) уповноважених державних ор-
ганів (характеризується активними діями державних органів і пасивною по-
ведінкою особистості); г) обов’язок; д) відповідальність [1, с.107].  

Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав і свобод гро-
мадян являє собою спосіб організації відповідної поліцейської діяльності, а 
також наділення уповноважених представників правоохоронного органу 
необхідним обсягом прав і обов’язків.  

Дефініція «забезпечення» має достатньо широке значення та тракту-
ється як створення надійних умов для здійснення визначеної діяльності; га-
рантування «об’єкту» функцій охорони його від небезпеки. У свою чергу 
правове забезпечення – це здійснюване державою за посередництвом пра-
вових норм, приписів та сукупності засобів впорядкування суспільних від-
носин, їх юридичне закріплення, охорона, реалізація та розвиток [2,с.91]. 
Відповідно, адміністративно-правове забезпечення прав громадян в діяль-
ності органів Національної поліції маємо розглядати як здійснюване держа-
вою впорядкування за допомогою адміністративно-правових норм у сукуп-
ності із адміністративно-правовими засобами суспільних відносин з метою 
юридичного закріплення, охорони, реалізації і розвитку права громадян. 
Адміністративно-правове забезпечення прав громадян знаходить своє прак-
тичне значення у функціонуванні адміністративно-правового механізму за-
безпечення прав і свобод громадян. 

В адміністративно-правовій літературі механізм адміністративно-
правового регулювання визначають як сукупність правових засобів, за до-
помогою яких здійснюється правове регулювання суспільних відносин [3, 
с. 64]; сукупність адміністративно-правових засобів, за допомогою яких 
здійснюється вплив на відносини, що виникають при здійсненні виконавчих 
функцій держави [4, с. 68]. До адміністративно-правових засобів вчені, як 
правило, відносять: норми права, правові відносини, акти реалізації прав та 
обов’язків, іноді акти тлумачення норм адміністративного права.  

Отже адміністративно-правовий механізм забезпечення прав і свобод 
громадян – це система адміністративно-правових засобів, що спрямовані на 
врегулювання суспільні відносин, що існують у партнерській взаємодії гро-
мадян та органів Національної поліції. 
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Зауважимо, що адміністративно-правовий механізм за змістом значно 
ширший, чим механізм адміністративно-правового регулювання. Взагалі 
механізм державно-правового забезпечення прав і свобод особистості є 
комплексом окремих механізмів, які складають певну систему: механізм 
правового регулювання суспільних відносин; механізм дії права, що вклю-
чає механізми реалізації, охорони та захисту прав і свобод громадян, гаран-
тій забезпечення діяльності даного механізму, юридичної відповідальності. 
А в якості системоутворюючих компонентів механізму виступає також пра-
вова культура, правосвідомість, законність та стан правопорядку в державі. 

Відповідно до ч. 2 ст. 29 Загальної декларації прав людини під час 
здійснення своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких 
обмежень, які встановлено законом виключно з метою забезпечення належ-
ного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих 
вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту і демократично-
му суспільстві. Обмеження прав і свобод людини в Україні допускається  
виключно за нагальної необхідності і в обсязі, необхідному для виконання 
завдань поліції в рамках застосування поліцейських заходів. Поліцейський 
захід – це дія або комплекс дій превентивного або примусового характеру, 
що обмежує певні права і свободи людини та застосовується поліцейськими 
відповідно до закону про забезпечення використання покладених на полі-
цію повноважень. 

Слід зауважити, що поліцейський захід застосовується виключно для 
виконання повноважень поліції і має бути законним, необхідним, пропор-
ційним і ефективним. Поліцейські заходи використовують у публічному 
управлінні для охорони суспільних відносин, що виникають у окремих сфе-
рах публічної діяльності, а механізм правового регулювання застосування 
поліцейських заходів встановлює підстави й порядок застосування відпові-
дних превентивних або примусових заходів.  

Важливо, що здійснення заходів, що обмежують права та свободи 
людини має бути негайно припинене, якщо мета застосування таких заходів 
досягнута або немає необхідності подальшого їх застосування. 

Відмітимо, що ст. 30 Закону України «Про Національну поліцію» чітко 
закріплює, що поліція для виконання покладених на неї завдань має вживає 
заходів реагування на правопорушення, які визначені Кодексом України про 
адміністративні правопорушення - заходи забезпечення провадження у спра-
вах про адміністративні правопорушення [5], ст. 31 Закону закріплює превен-
тивні поліцейські заходи, ст. 43 Закону закріплює поліцейські заходи примусу. 

Згідно ч. 4 ст. 7 Закону України «Про Національну поліцію» поліцей-
ським за будь-яких обставин заборонено сприяти, здійснювати, підбурюва-
ти або терпимо ставитися до будь-яких форм катування, жорстокого, не-
людського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. У 
разі виявлення таких дій кожен поліцейський зобов’язаний негайно вжити 
всіх можливих заходів щодо їх припинення та обов’язково доповісти безпо-
середньому керівництву про факти катування та наміри їх застосування. У 
разі приховування фактів катування або інших видів неналежного пово-
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дження поліцейськими керівник органу протягом доби з моменту отриман-
ня відомостей про такі факти зобов’язаний ініціювати проведення службо-
вого розслідування та притягнення винних до відповідальності [5].  

Зауважимо, що основним документом міжнародного характеру у сфе-
рі функціонування правоохоронних органів є Кодекс поведінки посадових 
осіб з підтримання правопорядку від 17.12.1979, ухвалений в рамках ООН. 
В цьому Кодексі розроблено етичні норми поведінки для поліції та інших 
правоохоронних органів. В основі Кодексу - твердження проте, що особи, 
які здійснюють поліцейські функції, повинні поважати й захищати права 
людини стосовно всіх осіб. Кодекс забороняє застосування тортур, а також 
корупційних дій та передбачає, що сила може застосовуватись тільки в разі 
крайньої потреби. У документі наголошується на збереженні таємниці ін-
формації конфіденційного характеру. 

У підсумку важливо сформулювати, що саме правоохоронним орга-
нам взагалі та Національній поліції зокрема в державі належить особлива 
роль у реалізації функціонування адміністративно-правового механізму за-
безпечення прав і свобод людини і громадянина. При застосуванні поліцей-
ських заходів важливо розуміти, що права людини закріплені у правових 
нормах, що чітко прописують можливі варіанти поведінки поліцейських. 
Права людини стають правилом, що гарантується відповідними механізма-
ми забезпечення і процедурами захисту. Але не слід нівелювати можливість 
поліцейського в рамках встановленого правового поля самостійно приймати 
рішення про застосування поліцейських заходів. Тому сьогодення вимагає 
від працівників органів поліції високого морального і культурного рівня, 
належного освітнього рівня, досконалого знання не тільки національних 
нормативно-правових актів та їх правильного застосування на внутрішньо-
державному рівні, а й міжнародно-правових документів, що стосуються ді-
яльності правоохоронних органів і забезпечення прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. Саме стан справ в сфері забезпечення прав і свобод 
людини та їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рі-
вень демократичного розвитку держави на світовій арені. 
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що 
справляються в установленому Податковим кодексом України порядку, 
становить податкову систему України [1, п. 6.3, ст. 6].Податкова система 
будується згідно з визначеними принципами, прийнятими з метою реаліза-
ції функцій оподаткування. Податкова система країни має ґрунтуватися на 
наукових принципах. В Україні ж статтею 4 Податкового кодексу України 
визначено основні засади податкового законодавства України, серед них, і 
принципи побудови податкової системи України, а саме: 

 загальність оподаткування – кожна особа зобов’язана сплачувати 
встановлені Податковим кодексом України, законами з питань митної спра-
ви податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього 
Кодексу; 

 рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких 
проявів податкової дискримінації – забезпечення однакового підходу до 
всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, ре-
лігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства 
фізичної особи, місця походження капіталу; 

 невідворотність настання визначеної законом відповідальності у ра-
зі порушення податкового законодавства; 

 презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо 
норма закону чи іншого нормативно-правового акту, виданого на підставі 
закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових ак-
тів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків 
платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість 
прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого 
органу; 

 фіскальна достатність – встановлення податків та зборів з ураху-
ванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його 
надходженнями; 

 соціальна справедливість – установлення податків та зборів відпо-
відно до платоспроможності платників податків; 

 економічність оподаткування – установлення податків та зборів, 
обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати 
на їх адміністрування; 


