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(адміністративна правоздатність), реалізовувати їх (адміністративна дієзда-
тність) та власне їх наявність формують адміністративно-правовий статус 
керівника у сфері виконання покарань як суб’єкта адміністративного права.  
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-
ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНІ 

Україна поклала на співробітників поліції, як на представників держа-
ви, відповідальність щодо захисту прав громадян та дотримання законності 
в країні. У повсякденні, поліція здійснюючи (у тому числі адміністративно-
процесуальну) діяльність, приймаючи рішення повинна ґрунтуватися на 
демократичних цінностях, відданості верховенству закону і поваги прав 
людини. Поліція у процесі здійснення адміністративно-процесуальної дія-
льності повинна дотримуватись основних прав людини та недоторканності 
особи. 

У демократичному суспільстві, крім виконання функцій з охорони 
громадського порядку в інтересах суспільства в цілому, поліція також спри-
яє у гарантуванні прав і свобод особистості і суспільства, захисті громадян 
та їх майна, а також охорони демократичних інститутів, на яких ґрунтується 
державний правопорядок. Співробітники поліції підвищують легітимність 
держави, якщо у своїй повсякденній роботі вони демонструють виконання 
своїх повноважень на належному рівні. Справедливе та неупереджене став-
лення поліції до всіх громадян допомагає завоювати повагу, підтримку і 
співпрацю суспільства. В результаті поліція здобуває довіру і впевненість 
суспільства в ній [1, c. 7–22]. 
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Адміністративно-процесуальної діяльності є дискусійним та спірним 
питанням на сьогоднішній час. Відсутність законодавчого закріплення та 
єдиної наукової думки, створює суперечки з цього приводу.  

Не зрозумілим та суперечливим є співвідношення понять адміністра-
тивного процесу і адміністративно-процесуальної діяльності. Детальний 
аналіз юридичної літератури дав можливість виділити два основні підходи 
до визначення адміністративного процесу: широкий і вузький. Таким чи-
ном, адміністративний процес характеризувався в широкому і вузькому 
сенсах [2, с. 5]. 

В широкому розумінні адміністративний процес - це встановлений за-
коном порядок розгляду й вирішення індивідуально-конкретних справ, що 
виникають у сфері державного управління, судами (загальної юрисдикції чи 
спеціально створеними) або спеціально уповноваженими на те органами 
(посадовими особами). У вузькому розумінні адміністративний процес роз-
глядають як провадження в справах про адміністративні правопорушення й 
застосування до правопорушників адміністративних стягнень. Іноді поняття 
адміністративного процесу у вузькому розумінні тлумачать не тільки як 
розгляд справ про адміністративні правопорушення й застосування адмініс-
тративних стягнень до винних, а і як розгляд справ із застосуванням заходів 
адміністративного примусу [3, с. 146]. 

При обґрунтуванні вузького підходу до визначення адміністративного 
процесу, останній трактується як порядок здійснення юрисдикційної діяль-
ності органів державного управління. За основу тут береться здійснення 
правоохоронної функції і йдеться про розв’язання не будь-яких управлінсь-
ких справ, а лише індивідуальних адміністративних спорів. При цьому у 
однієї із сторін або у обох сторін адміністративно-правових відносин існує 
думка про те, що її права і законні інтереси порушуються або обмежуються 
[2, с. 6]. 

На нашу думку, адміністративно-процесуальна діяльність поліції: це 
цілеспрямований владно-організуючий вплив органів поліції в межах їхніх 
адміністративно-процесуальних повноважень на впорядкування суспільних 
відносин у сфері охорони правопорядку, створення надійних умов для реа-
лізації прав поліцейських при здійсненні своїх процесуальних повноважень, 
їх гарантування, захист і охорону.  

Специфіка адміністративно-процесуальної діяльності поліції зумов-
лена: 1) розгалуженістю об’єкта забезпечення – адміністративно-проце-
суальної діяльності поліції; 2) наявністю значної кількості нормативних ак-
тів, що регламентують адміністративно-процесуальну діяльність поліції та 
порядок їх забезпечення; 3) численністю суб’єктів адміністративно-
правового забезпечення адміністративно-процесуальної діяльності поліції 
та багатовекторністю їхніх повноважень. 

Але, наразі досить фрагментарним залишається законодавче регулю-
вання та закріплення адміністративно-процесуальної діяльності поліції.  
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Нами пропонується внести зміни та доповнення до вже існуючого Закону 
України «Про Національну поліцію», а саме: 

 внести поняття адміністративно-процесуальної діяльності до Зако-
ну України «Про Національну поліцію» у розділ 1 «Загальні положення»; 

 у розділі 3 «Системи поліції» розкрити поняття серед зазначених у 
Законі України підрозділів та законодавчо закріпити помноження серед цих 
підрозділів 

 зазначити взаємодію цих структурних підрозділів один з одним, за-
для унеможливити дублювання повноважень структурних підрозділів полі-
ції при здійсненні адміністративно-процесуальної діяльності. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

Територіальний устрій України ґрунтується на засадах цілісності 
державної території, поєднанні централізації та децентралізації у здійсненні 
державної влади, збалансованості соціально-економічного розвитку регіо-
нів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, демографічних 
особливостей, етнічних та культурних традицій [1, с. 56–57].  

На сьогоднішній день українська система органів національної поліції 
знаходиться у стадії глибокого реформування. Зазначені органи є правона-
ступниками органів внутрішніх справ і також побудовані за функціональ-
ним та територіальним принципом.  

Після завершення майже всіх етапів трансформації колишніх органів 
внутрішніх справ у органи Національної поліції слід зробити висновок, що 


