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У статті досліджуються питання адмі-
ністративно-правового статусу Національ-
ної поліції України. Проаналізовано позиції 
вчених науковців щодо поняття «поліцейські 
послуги» та підтримана думка про нерівно-
значність термінів «поліцейська послуга» та 
«адміністративна послуга». Також висвітле-
на позиція про те, що адміністративно-пра-
вовий статус Національної поліції України є 
галузевим правовим статусом, який вже кон-
кретизує зміст загального правового статусу 
щодо адміністративно-правових правовідно-
син. Наголошено також у статті і на тому, 
що дослідження змі сту адміністративно-
правового статусу правоохоронних органів 
неможливе без з’ясування основних напрям-
ків їхньої діяльності, які допомагають роз-
крити місце, роль та соціальне призначення 
Національної поліції України. Національна 
поліція є суб’єктом адміністративного пра-
ва, вступає в особливий вид адм іністратив-
но-правових відносин – правоохоронні, є час-
тиною механізму державного управління в 
адміністративно-політичній сфері, а отже, 
має відповідний адміністративно-правовий 
статус.
У даній статті ми обговорили деякі ас-

пекти структурних елементів адміністра-
тивно-правового статусу  Національної 
поліції України. Також було висвітлено по-
ложення про те, що адміністративно-право-
вий статус Національної поліції України – це 
врегульована адміністративно-правовими 
нормами сукупність повноважень зазначено-
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го органу, які визначають його місце і роль 
у системі органів державної влади, характер 
взаємовідносин з іншими державними орга-
нами, органами місцевого самоврядування, їх 
посадовими особами, фізичними та юридич-
ними особами, а також гарантії реалізації 
передбачених законодавством повноважень 
даного органу та прав і обов’язків посадових 
осіб, юридична відповідальність за невико-
нання чи неналежне виконання повнова-
жень. Запропоновано до структурних еле-
ментів адміністративно-правового статусу 
Національної поліції України віднести: мету, 
завдання, функції, повноваження, юридичну 
відповідальність, гарантії діяльності.
Розкрито гарантії діяльності Національ-

ної поліції України та вказано на особливості 
юридичної відповідальності поліцейських та 
осіб, які мають доступ до інформаційних ре-
сурсів єдиної інформаційної системи Мініс-
терства внутрішніх справ України та інших 
інформаційно-комунікаційних систем (ін-
формаційних ресурсів). 
Ключові слова: адміністративно-право-

вий статус, правоохоронні органи, структу-
ра адміністративно-правового статусу, На-
ціональна поліція України.

Постановка проблеми
Відповідно до Конституції України вла-

да в Україні належить народу, який реалі-
зує її через представницьку демократію, 
обираючи державну владу. Національна 
поліція України входить до системи вико-
навчої гілки влади, основна функція якої 
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направлена на захист законних прав, ін-
тересів фізичних, юридичних осіб та дер-
жави в цілому. Для реалізації функцій та 
покладених завдань Національна поліція 
України наділена відповідними повнова-
ження в різних сферах діяльності суспіль-
ства, в тому числі в сфері публічного адмі-
ністрування. Місце, роль в системі органів 
державної виконавчої влади Національної 
поліції України можна визначити завдяки 
чіткому окресленню її правового статусу і 
зокрема, адміністративно-правового ста-
тусу. Тому важливим є з’ясування адміні-
стративно-правового статусу Національ-
ної поліції України, а також необхідним 
є чітко відобразити структурні елементи, 
що входять до адміністративно-правового 
статусу даного правоохоронного органу.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Проблемам адміністративно-правово-
го статусу правоохоронного органу Укра-
їни присвятили свій науковий доробок 
такі вчені як: О.М. Бандурка, О.В. Батра-
ченко, Ю.З. Біла-Тюріна, З.Р. Кісіль, А.М. 
Куліш, В.А. Троян, С.А. Шульганова, В.А. 
Якушкін та інші автори. 

Метою статті є з’ясування поняття 
адміністративно-правовий статус Націо-
нальної поліції України та обґрунтування 
пропозицій щодо удосконалення адміні-
стративно-правового статусу даного пра-
воохоронного органу.

Виклад основного матеріалу
Конституція України визначила, що 

в Україні, органи державної влади пред-
ставляють представницьку демократію, 
покликані захищати права, свободи та 
законні інтереси людини та громадяни-
на [1]. Відповідно ст. 1 Закону України 
«Про Національну поліцію» Національна 
поліція України – це центральний орган 
виконавчої влади, який служить суспіль-
ству шляхом забезпечення охорони прав 
і свобод людини, протидії злочинності, 
підтримання публічної безпеки і порядку 
[2]. Національна поліція України є пра-
воохоронним органом, а тому її статус за-

лежить від правового статусу державного 
органу. О.О. Бандурка визначає, що пра-
вовий статус органу державної влади – це 
сукупність його повноважень юридично-
владного характеру, реалізація яких за-
безпечує виконання покладених на нього 
завдань [3, с. 23]. Проте, правовий ста-
тус органу державної влади не включає 
тільки повноваження, а й інші структур-
ні елементи. О.О. Бригінець відносить 
до структури адміністративно-правового 
статусу такі елементи: 1) цільовий, який 
включає в себе принципи, цілі, завдан-
ня та функції органу державної влади; 2) 
структурно-організаційний, який вклю-
чає в себе регулювання порядку створен-
ня, реорганізації, ліквідації, процедури 
діяльності, право на офіційні символи, 
лінійну та функціональну підпорядкова-
ність; 3) компетенційний, який включає 
в себе сукупність владних повноважень 
стосовно [4, с. 172]. А.М. Куліш вважає, 
що структура адміністративно-правового 
статусу правоохоронних органів України 
складається з наступних блоків: 1) функ-
ціонально-цільовий; 2) структурно-орга-
нізаційний; 3) компетенційний (компе-
тенція); 4) піднаглядність і відповідаль-
ність правоохоронного органа, а також 
гарантії його діяльності [5, с. 107]. На 
нашу думку, адміністративно-правовий 
статус правоохоронних органів – це ви-
значена адміністративно-правовими нор-
мами сукупність повноважень зазначених 
органів, які визначають їх місце і роль у 
системі органів державної влади, харак-
тер їх взаємовідносин, а також гарантії 
реалізації передбачених законодавством 
повноважень правоохоронних органів та 
прав і обов’язків їх посадових осіб і відпо-
відальність за невиконання чи неналеж-
не виконання повноважень та гарантії 
їх діяльності. Адміністративно-правовий 
статус Національної поліції України ви-
значається адміністративно-правовими 
нормами; закріплює фактичне становище 
даного органу в системі правовідносин, 
що виникають в професійній діяльності; 
його основу складають адміністративні 
повноваження, мета, завдання, функції; є 
стійким соціально-правовим явищем, по-
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хідним від загального правового статусу 
органу державної влади.
Варто зауважити, що правильно за-

значає З.Р. Кісіль, що реалізація адміні-
стративно-правового статусу надає мож-
ливість зміцнити законність, правову 
культуру поліцейського за рахунок удо-
сконалення підходів до організації діяль-
ності поліцейського, зміцнити державу та 
службову дисципліну, посилити контроль 
і відповідальність за неналежне виконан-
ня службових обов’язків, зокрема за без-
діяльність, зволікання у прийнятті й ви-
конанні рішень [6, с. 123].
Щодо завдань Національної поліції 

України, то законодавством визначено, 
що завданнями поліції є надання поліцей-
ських послуг у сферах: 1) забезпечення 
публічної безпеки і порядку; 2) охорони 
прав і свобод людини, а також інтересів 
суспільства і держави; 3) протидії зло-
чинності; 4) надання в межах, визначених 
законом, послуг з допомоги особам, які з 
особистих, економічних, соціальних при-
чин або внаслідок надзвичайних ситуацій 
потребують такої допомоги [2].
Ю.З. Біла-Тюріна вважає, що поліцей-

ські послуги можна розглядати:
- у широкому розумінні: будь-яка діяль-

ність Національної поліції є поліцейською 
послугою. З точки зору цього підходу по-
няття «поліцейські послуги» формується 
через визначення суб’єкта надання – На-
ціональну поліцію. Якщо ж розглядати 
поліцейські послуги з точки зору змісту 
діяльності, отримуємо значно вужчу кате-
горією, яка не охоплює адміністративні й 
інформаційні послуги, що надаються по-
ліцією;

- у вузькому розумінні поліцейські по-
слуги – це надання в межах, визначених 
законом, послуг з допомоги особам, які з 
особистих, економічних, соціальних при-
чин або внаслідок надзвичайних ситуацій 
потребують такої допомоги [7, с. 73]. 
Заперечують таку точку зору, С.А. 

Шалгунова та В.А. Якушкін, які вважають 
що поліція не має забезпечувати надання 
послуг з допомоги особам, які з особистих, 
економічних, соціальних причин або вна-
слідок надзвичайних ситуацій потребують 

такої допомоги – для цього існують інші 
органи та служби; що захист та охорона 
прав, свобод та інтересів особи, гаранто-
ваних Конституцією, є обов’язком держа-
ви перед своїми громадянами, а не послу-
гою з боку держави та її правоохоронних 
органів; і що законодавець у Законі Укра-
їни «Про Національну поліцію» звузив 
завдання та функції поліції до «надання 
поліцейських послуг»; а використання в 
законі такого терміну, як «поліцейські по-
слуги» суттєво принижує як самих пра-
цівників поліції, так і сферу їх діяльності, 
ступінь значимості самої правоохоронної 
діяльності в державі та суспільстві [8, c. 
324-325].
Вважаємо, що реформування Наці-

ональної поліції і закріплення надання 
поліцейських послуг є частиною рефор-
мування даного правоохоронного органу, 
зокрема, сервісна функція поліції – це не 
просто боротьба зі злочинністю, забез-
печення правопорядку, а саме надання 
послуг суспільству щодо підтримки на-
лежного рівня безпеки. В.А. Троян також 
зазначав, що публічно-сервісна діяль-
ність – це діяльність державних інститу-
цій щодо надання публічних послуг, а пу-
блічно-сервісна діяльність Національної 
поліції пов’язана з видачею документів 
дозвільного характеру у різних сферах 
життєдіяльності [9, с. 91, 93]. Не варто 
також прирівнювати термін адміністра-
тивна послуга з поліцейською послугою. 
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону Украї-
ни «Про адміністративні послуги» адміні-
стративна послуга – результат здійснення 
владних повноважень суб’єктом надання 
адміністративних послуг за заявою фізич-
ної або юридичної особи, спрямований 
на набуття, зміну чи припинення прав та/
або здійснення обов’язків такої особи від-
повідно до закону [10]. Оскільки поліцей-
ські послуги не можуть надаватись тільки 
за заявою фізичної або юридичної особи, 
то відповідно вони є ширшими, ніж адмі-
ністративні. Наприклад, не можна надати 
поліцейську послугу щодо протидії зло-
чинності тільки за заявою, орган поліції 
реалізуючи цю послугу здійснює превен-
тивну та профілактичну діяльність, спря-
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мовану на запобігання вчиненню право-
порушень; виявляє причини та умови, що 
сприяють вчиненню кримінальних та ад-
міністративних правопорушень, вживає у 
межах своєї компетенції заходів для їх усу-
нення; вживає заходів з метою виявлення 
кримінальних, адміністративних право-
порушень; припиняє виявлені криміналь-
ні та адміністративні правопорушення; 
вживає заходів, спрямованих на усунення 
загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і 
публічній безпеці, що виникли внаслідок 
учинення кримінального, адміністратив-
ного правопорушення.
Повноваження поліції визначені в ст. 

23 Закону України «Про Національну 
поліцію», зокрема: 1) здійснює превен-
тивну та профілактичну діяльність, спря-
мовану на запобігання вчиненню право-
порушень; 2) виявляє причини та умови, 
що сприяють вчиненню кримінальних 
та адміністративних правопорушень, 
вживає у межах своєї компетенції захо-
дів для їх усунення; 3) вживає заходів з 
метою виявлення кримінальних, адміні-
стративних правопорушень; припиняє 
виявлені кримінальні та адміністратив-
ні правопорушення; 4) вживає заходів, 
спрямованих на усунення загроз життю 
та здоров’ю фізичних осіб і публічній 
безпеці, що виникли внаслідок учинення 
кримінального, адміністративного пра-
вопорушення; 5) здійснює своєчасне ре-
агування на заяви та повідомлення про 
кримінальні, адміністративні правопо-
рушення або  події; 6) здійснює досудове 
розслідування кримінальних правопору-
шень у межах визначе ної підслідності; 7) 
розшукує осіб, які переховуються від ор-
ганів досудового розслідування, слідчого 
судді, суду, ухиляються від виконання 
кр имінального покарання, пропали без-
вісти, та і нших осіб у випадках, визначе-
них законом; 8) у випадках, визначених 
законом, здійснює провадження у спра-
вах про адміністративні правопорушен-
ня, приймає рішення про застосування 
адміністративних стягнень та забезпечує 
їх виконання; 9) доставляє у випадках і 
порядку, визначених законом, затрима-
них осіб, підозрюваних у вчиненні кри-

мінального правопорушення, та осіб, 
які вчинили адміністративне правопо-
рушення; 10) вживає заходів для забез-
печення публічної безпеки і порядку на 
вулицях, площах, у парках, скверах, на 
стадіонах, вокзалах, в аеропортах, мор-
ських та річкових портах, інших публіч-
них місцях; 11) регулює дорожній рух та 
здійснює контроль за дотриманням Пра-
вил дорожнього руху його учасниками 
та за правомірністю експлуатації тран-
спортних засобів на вулично-дорожній 
мережі та інші повноваження [2]. 
Структурно систему поліції складають: 

1) центральний орган управління поліції; 
2) територіальні органи поліції. У складі 
поліції функціонують: кримінальна полі-
ція; патрульна поліція; органи досудового 
розслідування; поліція охорони; спеціаль-
на поліція; поліція особливого призна-
чення; інші підрозділи, діяльність яких 
спрямована на виконання завдань поліції 
або на забезпечення її функціонування, 
рішення про створення яких приймаєть-
ся керівником поліції за погодженням з 
Міністром внутрішніх справ.
До структурних елементів адміністра-

тивно-правового статусу Національної по-
ліції входять також гарантії її діяльності. 
Погоджуємось з О.В. Батраченко, що до 
гарантій діяльності Національної поліції 
України належать: 

1) правові гарантії: регламентування 
діяльності Національної поліції на рівні 
закону; закріплення законодавством ши-
рокого кола владних повноважень, що на-
даються поліцейським (право застосуван-
ня поліцейських заходів), тощо;

2) організаційні гарантії: структурова-
ність Національної поліції, організація її 
структури та системи відповідно до покла-
дених на неї завдань, за функціональним і 
територіальним принципами; 

3) матеріально-технічні гарантії: фі-
нансування діяльності поліції за рахунок 
коштів Державного бюджету й інших 
джерел (за надання платних охоронних 
послуг), забезпечення поліції та її пра-
цівників належним обладнанням, устат-
куванням, транспортними засобами, 
комп’ютерною та іншою технікою; 
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4) адміністративні гарантії: політична 
нейтральність поліції, визначення в зако-
нодавстві України меж, підстав і порядку 
здійснення контролю за діяльністю Наці-
ональної поліції, у тому числі у сфері за-
безпечення публічної безпеки та порядку, 
тощо [11, с. 52].
Щодо юридичної відповідальності, то 

відповідно до закону поліцейські та осо-
би, які відповідно мають доступ до інфор-
маційних ресурсів єдиної інформаційної 
системи Міністерства внутрішніх справ 
України та інших інформаційно-комуніка-
ційних систем (інформаційних ресурсів), 
несуть персональну дисциплінарну, адмі-
ністративну та кримінальну відповідаль-
ність за вчинені ними діяння, що при-
звели до порушень прав і свобод людини, 
пов’язаних з обробкою інформації. 

Висновки
Вважаємо, що адміністративно-право-

вий статус Національної поліції України 
– це врегульована адміністративно-пра-
вовими нормами сукупність повноважень 
зазначеного органу, які визначають його 
місце і роль у системі органів державної 
влади, характер взаємовідносин з іншими 
державними органами, органами місцево-
го самоврядування, їх посадовими особа-
ми, фізичними та юридичними особами, а 
також гарантії реалізації передбачених за-
конодавством повноважень даного органу 
та прав і обов’язків посадових осіб, юри-
дична відповідальність за невиконання чи 
неналежне виконання повноважень.
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SUMMARY 
This article examines the issue of the 

administrative and legal status of the National 
Police of Ukraine. The positions of scientists 
regarding the concept of «police services» were 
analyzed and the opinion about the ambiguity of the 
terms «police service» and «administrative service» 
was supported. Also highlighted is the position that 
the administrative-legal s tatus of the National Police 
of Ukraine is a sectoral legal status, which already 
specifi es the content of the general legal status 
regarding administrative-legal legal relations. The 
article also emphasizes that the study of the content of 
the administrative and legal status of law enforcement 
agencies is impossible without clarifying the main 
directions of their activities, which help to reveal 
the place, r ole and social purpose of the National 
Police of Ukraine. The National Police is a subject 
of administrative law, enters into a special type of 
administrative-legal relations – law enforcement, is 
part of the mechanism of state management in the 
administrative-political sphere, and therefore has a 
corresponding administrative-legal status. In this 
article, we discussed some aspects of the structura l 
elements of the administrative and legal status of the 
National Police of Ukraine. It was also highlighted 

the provision that the administrative-legal status of 
the National Police of Ukraine is a set of powers of the 
said body regulated by administrative-legal norms, 
which determine its place and role in the system of 
state authorities, the nature of relations w ith other 
state bodies, local self-government bodies, by their 
offi cials, individuals and legal entities, as well as 
guarantees of the implementation of the powers of this 
body and the rights and duties of offi cials provided 
for by law, legal responsibility for non-fulfi llment 
or improper fulfi llment of powers. It is suggested 
that the struc tural elements of the administrative 
and legal status of the National Police of Ukraine 
include: purpose, tasks, functions, powers, legal 
responsibility, and guarantees of activity.

The guarantees of the activities of the National 
Police of Ukraine are revealed and the peculiarities 
of the legal responsibility of police offi cers and persons 
who have access to the  information resources of the 
unifi ed information system of the Ministry of Internal 
Affairs of Ukraine and other information and 
communication systems (information resources) are 
indicated.

Key words: administrative-legal status, law 
enforcement agencies, structure of administrative-
legal status, National Police of Ukraine.


