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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
УКРАЇНИ ЩОДО ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Розглянуто шляхи вдосконалення законодавства щодо принципів адміністративної діяльності па-
трульної поліції. Наголошується на важливості додержання патрульною поліцією встановлених законо-
давством принципів адміністративної діяльності. Робиться акцент на тому, що значення принципів поля-
гає у здійсненні узагальненого закріплення засад суспільного ладу; забезпеченні однотипного формулювання 
норм права; забезпеченні їх впливу на суспільні відносини шляхом правового регулювання та інших видів 
правового впливу. 
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Постановка проблеми. На всіх етапах роз-
витку сучасного суспільства однією з найваж-
ливіших функцій держави було забезпечення 
прав, свобод і законних інтересів людини та 
громадянина. Реалізація цієї функції в умовах 
європейської інтеграції та трансформацій сві-
домості сучасного суспільства, які мають місце 
на цей час, зумовлюють перегляд традиційних 
уявлень правової науки щодо принципів юри-
дичної діяльності, у тому числі адміністратив-
ної. 

Держава делегує патрульній поліції широке 
коло повноважень і покладає низку важливих 
завдань і функцій щодо забезпечення правопо-
рядку, захисту прав і свобод громадян, запобі-
гання правопорушенням та їх припинення. Пе-
реважну більшість зазначених завдань поліція 
реалізує в процесі здійснення адміністративної 
діяльності (навіть у законодавчому переліку її 
поставлено на перше місце), тобто під час ви-
конання адміністративного законодавства, ви-
користання адміністративно-правових заходів 
впливу до громадян, посадових осіб та органі-
зацій.

Діяльність патрульної поліції базується 
на певних принципах, виражених у змісті пра-
вових норм та закріплених у статтях Закону 
України «Про Національну поліцію», а також 
в інших нормативно-правових актах, що ста-
новлять правову основу діяльності Національ-
ної поліції України, але ці нормативно-правові 
акти містять перелік загальних принципів, при-
таманних будь-якому підрозділу національної 
поліції. 

Але, на нашу думку, принципи діяльності 
патрульної поліції мають специфічний харак-
тер, що пов’язано з адміністративним статусом 
патрульної поліції. Водночас необхідно під-
креслити, що досі на нормативному рівні не 
визначено сутність принципів адміністративної 
діяльності патрульної поліції, їх систему та не 
надано класифікацію таких принципів.

Стан дослідження. Це питання досліджу-
вали такі видатні учені та науковці, як В.Я. На-
стюк, Л.П. Коваленко, Ю.П. Битяк, В.Н. Гара-
щук, І.М. Компанієць. 

Наведені вище обставини, а також відсут-
ність належного наукового опрацювання наяв-
них на сучасному етапі проблем обумовлюють 
необхідність внесення змін і доповнень до чин-
них нормативно-правових актів, що регулюють 
діяльність патрульної поліції України. Будь-
яка діяльність, у тому числі й адміністративна, 
здійснюється на основі певних принципів, тобто 
загальних правил поведінки, додержання яких 
забезпечує досягнення поставлених на конкрет-
ну діяльність результатів. Незначне відхилення 
від дотримання принципів може призвести до 
небажаних або зовсім незапланованих резуль-
татів та підриву стабільності в державі.

Виклад основного матеріалу. На сучасно-
му етапі існування патрульної поліції України 
впровадження в практичну діяльність теоре-
тичних розроблень щодо вдосконалення та ре-
алізації принципів адміністративної діяльності 
патрульної поліції України набуває особливого 
значення.

Аналіз наукової літератури привів нас до 
висновку, що питанням реалізації та вдоскона-
лення принципів адміністративної діяльності 
патрульної поліції України майже не приділя-
лася увага, а серед тих науковців, предметом 
наукових інтересів яких були принципи ад-
міністративної діяльності, зокрема й органів 
внутрішніх справ України, досі існує певний 
плюралізм поглядів щодо необхідності норма-
тивного закріплення таких принципів. 

Деякі вчені вважають, що окремі принципо-
ві ідеї можуть і не знаходити свого закріплення 
у правових нормах у вигляді спеціальних термі-
нів і відповідних формулювань [2, с. 136–137]. 
Інші зазначають, що однією з характерних рис 
принципів, у тому числі й принципів адміні-
стративної діяльності патрульної поліції Укра-
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їни, є обов’язкове закріплення їх у нормативно-
правових актах, хоча б тому, що наукові ідеї, 
які не отримали такого закріплення, не можуть 
регулювати правові дії та правові відносини  
[3, с. 9; 3, с. 93; 5, с. 53]. 

Ми вважаємо, що на шляху розвитку та ре-
алізації принципів адміністративної діяльності 
патрульної поліції України принципово важ-
ливе значення набувають: належне норматив-
но-правове закріплення принципів адміністра-
тивної діяльності патрульної поліції України; 
налагоджений контроль за реалізацією прин-
ципів адміністративної діяльності патрульної 
поліції України; використання досвіду зару-
біжних країн щодо вдосконалення та реаліза-
ції принципів адміністративної діяльності па-
трульної поліції.

Зупиняючи свою увагу на нормативно-
правовому закріпленні принципів адміністра-
тивної діяльності патрульної поліції України, 
необхідно констатувати, що воно на теперішній 
час залишається таким, що потребує удоско-
налення. Нормативно-правові акти, які регу-
люють діяльність патрульної поліції України, 
містять певні недоліки, а саме юридичні колізії, 
конкуренції правових норм, законодавчі прога-
лини тощо.

Як вдало зазначає В.М. Косович, удоскона-
лення нормативно-правового акта як основного 
джерела права України полягає насамперед у 
нормативному корегуванні за допомогою за-
собів правотворчої техніки змісту (соціальна 
адекватність, логічність, визначеність тощо) та 
форми закріплення (вид, структура, спосіб ви-
кладу та інше) нормативно-правових приписів 
нормативно-правового акта [4, с. 105].

На сьогодні є декілька загальновизнаних 
форм удосконалення (через підвищення якос-
ті) нормативно-правових актів України: при-
йняття нормативно-правового акта у новій ре-
дакції, внесення змін до нормативно-правового 
акта, кодифікація нормативно-правових актів, 
офіційне тлумачення-роз’яснення нормативно-
правових актів [6, с. 105].

Отже, з метою розроблення пропозицій 
щодо вдосконалення нормативно-правового 
регулювання принципів адміністративної ді-
яльності патрульної поліції України в межах 
нашого дослідження, вважаємо необхідним ви-
користати одну з вищезазначених форм, а саме 
внесення змін до нормативно-правових актів.

Проведений аналіз нормативно-правового 
закріплення принципів адміністративної діяль-
ності патрульної поліції України привів нас до 
висновку, що систему нормативно-правових ак-
тів, які регулюють принципи адміністративної 
діяльності патрульної поліції України можна 
поділити на чотири групи: Конституція Украї-
ни, яка безпосередньо не закріплює принципи 
адміністративної діяльності патрульної поліції 
України, але обумовлює загальні принципи ор-
ганізації діяльності державних органів. Оскіль-
ки патрульна поліція є складовою частиною 
органів виконавчої влади, принципи, закрі-
плені Конституцією, є основоположними для 
адміністративної діяльності патрульної поліції 
України та повинні бути відображені й у інших 

нормативно-правових актах, що регулюють ді-
яльність патрульної поліції. Це:

– міжнародно-правові акти, які безпосе-
редньо стосуються діяльності правоохоронних 
органів. У них під категорією «принципи» пе-
реважно розуміють обов’язкові для виконання 
правила поведінки, а ті чи інші принципи зна-
ходять своє відображення в різних інтерпрета-
ціях;

– закони України. У деяких з них законо-
давцем дуже вдало визначено перелік принци-
пів діяльності органів внутрішніх справ Укра-
їни, в інших така категорія або зовсім відсутня, 
або не в повному обсязі відображає важливі 
аспекти діяльності певного підрозділу органів 
внутрішніх справ;

– нормативні акти Міністерства внутрішніх 
справ, у яких переважно визначені конституцій-
ні та загальносоціальні принципи; у свою чергу, 
внутрішньоорганізаційні та організаційно-так-
тичні принципи, які б відображали специфіку 
діяльності патрульної поліції України, на жаль, 
не знайшли свого відображення [9, с. 105].

Отже, пропонуємо більш детально зупини-
ти свою увагу на правовому закріпленні прин-
ципів адміністративної діяльності патрульної 
поліції України в законах України, норматив-
них актах Міністерства внутрішніх справ та ви-
значити особливості їх реалізації.

Аналізуючи норми Закону України «Про 
Національну поліцію», ми дійшли висновку, 
що в Законі визначено та закріплено поняття 
поліції, основні її завдання, принципи діяль-
ності, основні обов’язки та права, правовий і 
соціальний захист працівників поліції, а роз-
ділом II навіть закріплено перелік принципів, 
а саме: законності, гуманізму, поваги до особи, 
соціальної справедливості, взаємодії з трудови-
ми колективами, громадськими організаціями і 
населенням [9, c. 243].

На нашу думку, викладений у цьому За-
коні перелік принципів діяльності поліції не є 
вичерпним, він повинен бути доповнений низ-
кою додаткових принципів, які сприятимуть 
забезпеченню порядку вирішення конкретних, 
специфічних, притаманних тільки патрульній 
поліції завдань.

У зв’язку із цим пропонуємо доповнити роз-
діл II Закону України «Про Національну полі-
цію» новими принципами та викласти текст у 
такій редакції: «Діяльність патрульної поліції 
будується на принципах законності, гуманіз-
му, поваги до особи, соціальної справедливості, 
взаємодії з трудовими колективами, громад-
ськими організаціями і населенням, прозорості, 
безперервності та оперативності, фіксації, де-
кларування, виявлення, попередження та при-
пинення». 

На наше переконання, нормативне закрі-
плення таких принципів, з одного боку, спри-
ятиме оптимізації виконання покладених на 
патрульну поліцію завдань, з іншого – дасть 
можливість контролювати реалізацію інших, 
передбачених у Законі принципів.

Аналізуючи ці аспекти через призму нашого 
дослідження, ми вважаємо, що перелік принци-
пів, наведених у Законі, також не є вичерпним, 
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а відсутність принципів, які б відображали пев-
ну специфіку виконання завдань, покладених 
на патрульну поліцію України, може привести 
до нерозуміння безпосередніми виконавцями 
таких завдань і, як наслідок, до негативних на-
слідків. 

Тому ми пропонуємо доповнити перелік 
принципів у тексті проекту Закону України 
«Про Національну поліцію» принципом опера-
тивності. 

Ми дійшли висновку, що характерною ри-
сою принципу оперативності є швидкість у 
виконанні завдань. Це дуже важливий фактор 
функціонування будь-якого правоохоронного 
органу, у тому числі й патрульної поліції Укра-
їни.

Підґрунтям для належної реалізації прин-
ципу оперативності в ході здійснення адміні-
стративної діяльності патрульної поліції є:

– злагоджений, раніше відпрацьований, 
узгоджений за метою регламент дій кожного 
підрозділу;

– оперативне інформування особового 
складу про вчинені або такі, що готуються, пра-
вопорушення.

Важливою умовою реалізації цього прин-
ципу є взаємодія всіх підрозділів патрульної 
поліції, адже невчасне реагування на право-
порушення може призвести до трансформації 
останнього з адміністративного в кримінальне і 
потягти ще більш негативні наслідки.

Потрібно зазначити, що деякі структурні 
підрозділи Національної поліції, насамперед 
патрульна поліція, виконуючи покладені на них 
завдання, будуть, так би мовити, безпосеред-
німи суб’єктами взаємодії з населенням, і від 
результатів їхньої діяльності залежатиме імідж 
усієї структури, пониження якого вкрай непри-
пустиме. Тому акцент на оперативному наданні 
сервісних послуг патрульною поліцією має осо-
бливо важливе значення. 

Логічним продовженням нашого дослі-
дження буде розгляд можливостей удоскона-
лення та нормативного закріплення принципів 
адміністративної діяльності органів внутріш-
ніх справ України в наказах МВС України, 
а саме: Наказі МВС України від 28.07.1994  
№ 404 «Про затвердження Статуту патрульно- 
постової служби міліції України» та Наказі 
МВС України від 11.11.2010 № 550, яким за-
тверджено Положення про службу дільничних 
інспекторів міліції в системі Міністерства вну-
трішніх справ України.

Ми невипадково звертаємо свою увагу саме 
на перелічені вище накази МВС України, адже, 
по-перше, вони регламентують діяльність саме 
підрозділів, які провадять адміністративну ді-
яльність і є безпосередніми суб’єктами контак-
ту із громадськістю, по-друге, вони містять схо-
жі за своєю природою недоліки.

Як ми бачимо, у цих наказах МВС України 
дублюються принципи, передбачені у Законі 
України «Про Національну поліцію», які не 
відображають специфіку функціонування саме 
цих підрозділів.

Тому ми вважаємо за необхідне доповнити 
перелік принципів, закріплених у наказах МВС 

України від 28.07.1994 № 404 та від 11.11.2010 
№ 550, принципами диференційованого підхо-
ду, толерантності, прозорості, довіри населення, 
зовнішньої та внутрішньої взаємодії, підконтр-
ольності та підзвітності, поєднання переконан-
ня та примусу, наступальності, оперативності, 
безперервності.

Підсумовуючи пропозиції щодо внесення 
змін до нормативно-правових актів, які регулю-
ють адміністративну діяльність патрульної по-
ліції України, неможливо лишити поза увагою 
необхідність правового моніторингу ефектив-
ності нормативно-правових актів, що регулю-
ють зазначену діяльність.

Як справедливо зазначає В.М. Косович, 
потенційним засобом забезпечення створення 
нових якісних та вдосконалення чинних норма-
тивно-правових актів є правовий моніторинг їх 
ефективності [11, с. 45].

Автор наголошує на необхідності законо-
давчого закріплення моніторингових повнова-
жень для певних органів держави та наукових 
організацій. 

До речі, на нашу думку, проведення моніто-
рингів ефективності нормативно-правових ак-
тів, які регулюють адміністративну діяльність 
патрульної поліції України, необхідно делегу-
вати в тому числі й вищим навчальним закла-
дам системи МВС України.

Продовжуючи дослідження шляхів удо-
сконалення нормативно-правового закріплен-
ня принципів адміністративної діяльності па-
трульної поліції України, необхідно зосередити 
увагу на такому важливому аспекті, як необхід-
ність приведення вітчизняного законодавства 
у відповідність до міжнародних, насамперед 
європейських, стандартів. 

Відповідно до Закону України «Про За-
гальнодержавну програму адаптації законодав-
ства України до законодавства Європейського 
Союзу» від 18.03.2004 № 1629-IV загальнодер-
жавна програма адаптації законодавства Укра-
їни до законодавства Європейського Союзу 
визначає механізм досягнення Україною від-
повідності третьому Копенгагенському та 
Мадридському критеріям набуття членства в 
Європейському Союзі. Цей механізм включає 
адаптацію законодавства, утворення відповід-
них інституцій та інші додаткові заходи, необ-
хідні для ефективного правотворення та пра-
возастосування.

Отже, на шляху нашої держави до євроін-
теграції та існування правоохоронного органу 
європейського зразка – патрульної поліції не-
обхідність приведення вітчизняного законодав-
ства у відповідність до європейських стандартів 
набуває принципового значення.

Досліджуючи можливі шляхи реалізації 
принципів адміністративної діяльності па-
трульної поліції України, ми дійшли висновку, 
що вони здійснюються на двох рівнях. 

На першому рівні реалізація принципів 
адміністративної діяльності патрульної полі-
ції України здійснюється керівниками органів 
внутрішніх справ та безпосередньо керівника-
ми підрозділів. Характер їхньої адміністратив-
ної діяльності є здебільшого організаційним, 
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тому цей рівень ми пропонуємо називати орга-
нізаційно-управлінським. 

На другому рівні реалізація принципів ад-
міністративної діяльності патрульної поліції 
України забезпечується безпосередніми вико-
навцями (дільничними інспекторами, інспекто-
рами патрульної служби тощо), у зв’язку з чим 
його буде доречним назвати виконавчо-реаліза-
ційним.

На організаційно-управлінському рівні 
здійснюється робота щодо організації і контр-
олю за реалізацією принципів адміністративної 
діяльності патрульної поліції України. На ви-
конавчо-реалізаційному рівні – безпосередня 
реалізація.

Необхідно зазначити, що існує істотний 
недолік, характерний для обох рівнів реаліза-
ції принципів адміністративної діяльності па-
трульної поліції України, – це необізнаність 
суб’єктів про чинні принципи такої діяльності, 
форми та особливості їх реалізації.

Тому, на наше переконання, єдиним шля-
хом мінімізації цього недоліку та реалізації 
принципу професіоналізму і компетенції є під-
вищення рівня професійної підготовки праців-
ників патрульної поліції України.

Відповідно до п. 1.3 наказу МВС України 
від 13.04.2012 № 318 «Про затвердження Поло-
ження з організації професійної підготовки осіб 
рядового і начальницького складу органів вну-
трішніх справ України» (далі – Положення), 
професійна підготовка осіб рядового та началь-
ницького складу органів внутрішніх справ – це 
організований безперервний і цілеспрямова-
ний процес з оволодіння знаннями, спеціаль-
ними уміннями і навичками, необхідними для  
успішного виконання оперативно-службових 
завдань [6].

Тобто процес підвищення рівня професіо-
налізму та компетенції працівника патрульної 
поліції України повинен здійснюватися безпе-
рервно, не тільки під час отримання освіти, а й 
протягом усієї служби в органах Національної 
поліції України. 

Висновки

Ми вважаємо, що початкова та первинна 
підготовка осіб складу патрульної поліції Укра-
їни дадуть їм можливість оволодіти знаннями 
щодо принципів, на яких повинна ґрунтуватись 

їхня діяльність, а післядипломна освіта та служ-
бова підготовка – щодо шляхів їх реалізації. 

Варто зазначити, що підвищенню рівня про-
фесійної підготовки на всіх етапах проходжен-
ня служби в патрульній поліції України необ-
хідно приділяти особливу увагу, адже, на наше 
переконання, це є першочерговою запорукою в 
удосконаленні та реалізації принципів їх адмі-
ністративної діяльності.
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Рассмотрены пути совершенствования законодательства относительно принципов административ-
ной деятельности патрульной полиции. Отмечается важность соблюдения патрульной полицией уста-
новленных законодательством принципов административной деятельности. Делается акцент на том, 
что значение принципов состоит в осуществлении обобщенного закрепления основ общественного строя; 
обеспечении однотипного формулировки норм права; обеспечении их воздействия на общественные отно-
шения путем правового регулирования и других видов правового воздействия.

Ключевые слова: административная деятельность, патрульная полиция, право, законодательство, государ-
ство, принципы, нормы.

Article is devoted the ways of improvement of the principles of administrative activity of the Ukrainian Pa-
trol Police legislation. It notes the importance of compliance with the legislation of the principles of administrative 
activity of the Ukrainian Patrol Police. It is emphasized that the importance of the principles is to consolidate the 
foundations of the implementation of the generalized social system; providing the same type of formulation of the 
rule of law; ensuring their impact on public relations by legal regulation and other forms of legal influence.
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