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У статті розглядаються особливості діяльності органів Національної поліції України. До-

сліджується правовий механізм забезпечення прав і свобод людини органами Національної поліції 

України. Аналізуються чинники, якi впливають на ефективнicть їх діяльності.  
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нальной полиции Украины 

В статье рассматриваются особенности деятельности органов Национальной полиции Украины. 
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Постановка проблеми та її актуальність. 
Важливу роль у забезпеченні прав і свобод лю-

дини відіграє держава, її органи. Шлях України 

до євроінтеграції передбачає спрямування на 

покращення діяльності правоохоронних органів 

з метою першочергового забезпечення ними 

національного законодавства та світових стан-

дартів дотримання прав і свобод людини. 

На сьогодні, забезпечення прав і свобод лю-

дини правоохоронними органами вимагає кон-

цептуально нових підходів, що зумовлюють до-

корінні зміни організаційно-правових засад їх 

діяльності. У зв’язку з цим, необхідність сут-

тєвого підвищення ефективності роботи органів 

Національної поліції України у цій сфері потре-

бує ґрунтовного й послідовного наукового 

аналізу основ їх діяльності.  

Аналіз досліджень і публікацій. Механізм 

забезпечення прав і свобод людини досліджува-

ло багато вітчизняних учених-юристів: 

В. Б. Авер’янов, О. М. Бандурка, О. М. Биков, 

І. Л. Бородін, В. С. Венедиктов, І. П. Голосніченко, 

М. М. Гуренко, Є. В. Додін, Р. А. Калюжний, 

І. П. Козаченко, А. М. Колодій, В. П. Нагребельний, 

А. Ю. Олійник, А. О. Селіванов, О. В. Скрипнюк, 

В. В. Сташис, В. Я. Тацій, І. А. Тимченко, 

М. М. Тищенко, О. Ф. Фрицький, В. В. Цвєтков, 

Ю. С. Шемшученко, В. К. Шкарупа, О. Н. Ярмиш та 

ін.  

Метою статті є вивчення деяких аспектів 

правового меxанiзму забезпечення прав i cвoбoд 
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людини oрганами Нацioнальнoї пoлiцiї України 

та його особливостей.  

Виклад основного матеріалу. Розгляд про-

блеми забезпечення прав і свобод людини є од-

ним із основних напрямів сучасних наукових 

досліджень у сфері правоохоронної діяльності, 

що потребує поєднання знань багатьох галузей 

юридичної науки. Однак адміністративно-

правовим засобам, використання яких 

здійснюється у сфері державного управління, 

належить головне місце відносно забезпечення 

прав і свобод людини. Саме в цій сфері пере-

важно реалізуються повноваження правоохо-

ронних органів, у тому числі й Національної 

поліції України. 

Cтаттею 3 Кoнcтитуцiї України закріплено, 

що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю. Права і свобо-

ди людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава 

відповідає перед людиною за свою діяльність. 

Утвердження і забезпечення прав і свобод лю-

дини є головним обов’язком держави [1]. 

Разом із тим, за час існування України як су-

веренної, незалежної держави, предметом нау-

кових досліджень у вітчизняній юридичній 

науці виступали лише окремі організаційно-

правові, зокрема адміністративно-правові пи-

тання діяльності правоохоронних органів щодо 

забезпечення прав і свобод людини.  

У зв’язку з цим, актуалізується завдання де-

тального наукового дослідження, спрямованого, 

перш за все, на визначення сутності, організації 

форм та методів діяльності органів Національ-

ної поліції України у сфері забезпечення прав і 

свобод людини. Актуальність дослідження ба-

зується також на необхідності подолання про-

тиріччя між потребою застосування світових та 

європейських стандартів забезпечення прав і 

свобод людини та відсутністю належного теоре-

тико-методологічного й науково-прикладного 

підґрунтя реалізації нових підходів до вдоско-

налення правоохоронної діяльності органів 

Національної поліції України. 

Права людини, їх генезис, призначення були 

і залишаються одвічною проблемою соціально-

культурного розвитку людства, адже вони 

пройшли через тисячоліття і постійно перебува-

ли у центрі уваги філософської, політичної, пра-

вової, релігійної думки. Тому до змісту прав 

людини та їх розподілу в суспільстві необхідно 

підходити аналізуючи історію їх виникнення. 

Так, простежуються шляхи формування тео-

рій і концепцій прав людини від античних часів 

до сучасності. Формування відбувалося одно-

часно з осмисленням людської сутності, а також 

з виникненням уявлень про державу, право й за-

кон. Ідеї соціальної і правової держави тісно 

стикаються з ідеями прав людини, вони є спо-

лучною ланкою між природною сутністю люди-

ни, з її потребами, і нормативним вираженням 

прав людини.  

Щодо розуміння сутності прав і свобод лю-

дини виділяються два напрямки юридичної 

думки: природно-правова й позитивістська. 

Природно-правова теорія розглядає права лю-

дини як природні, невід’ємні, що випливають 

або з розуму, або з божественної волі, або з 

природи самої людини. Позитивістська – права і 

свободи людини з точки зору категорій, вста-

новлених державою. У першому випадку закон 

лише фіксує вже існуючі права та свободи, в 

другому – створює їх. 

Проголошення будь-якого права і свободи 

людини, навіть закріпленого Конституцією 

України, нічого не варте без реальних гарантій 

їх реалізації. Однією з таких гарантій визначено 

організаційно-правовий механізм забезпечення 

прав і свобод, розуміючи під ним систему спо-

собів і факторів, що забезпечують необхідні 

умови реалізації та захисту всіх основних прав і 

свобод людини.  

Тенденція зростання рівня злочинності, ко-

румпованості, групових і масових протиправних 

проявів, соціальної напруженості, ускладнення 

оперативно-службових завдань, які вирішують-

ся правоохоронними органами України, зумо-

влює підвищення вимог до особистісних яко-

стей фахівців правоохоронної сфери [2, с. 74]. 

У листопаді 2015 року, одночасно з новим 

Законом України «Про Національну поліцію», 

набув чинності Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України що-
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до вдосконалення регулювання відносин у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху» (далі – 

Закон), що дозволяє накладення штрафів за по-

рушення правил дорожнього руху, зафіксованих 

в автоматичному режимі [3]. 

Задля роботи даного Закону, Міністерству 

внутрішніх справ України та Національній 

поліції слід провести чималу технічну підготов-

ку: забезпечити закупівлю й встановлення знач-

ної кількості відеокамер, синхронізувати їх 

взаємодію з комп’ютерними серверами обробки 

інформації, ухвалити необхідні підзаконні акти, 

розробити внутрішні алгоритми роботи 

поліцейських тощо. 

Необхідно також пам’ятати, що згідно з ч. 2 

ст. 40 Закону України «Про Національну 

поліцію», розташування поліцією автоматичної 

фототехніки та відеотехніки в кожному випадку 

має супроводжуватися встановленням спеціа-

льного знаку з відповідною інформацією [4]. 

Необхідно зазначити, що, по-перше, така но-

вація, як автоматичний режим фіксації пору-

шень правил дорожнього руху без сумніву є 

прогресивною ідеєю, сприйнятою в багатьох ро-

звинутих країнах світу. Вона реально здатна 

знизити ризик корупційності під час накладання 

штрафів за порушення, а також забезпечити по-

вну фіксацію правопорушень на певній ділянці 

автошляху, а не лише в тих випадках, коли по-

рушення відбувалося на очах поліцейського. З 

іншого боку, якщо йдеться про істотні зміни у 

процедурі накладення на особу санкцій зі сто-

рони державної влади, то правозахисники ма-

ють бути насторожі та виявляти можливі пору-

шення конституційних прав людини та 

міжнародних стандартів в цій галузі. Також, 

подібний інститут фіксування правопорушень 

та накладення за їх вчинення штрафів уже за-

проваджувався наприкінці 2000-х років, після 

чого він був визнаний Рішенням Конститу-

ційного Суду України від 22 грудня 2010 р. [5] 

таким, що не відповідає декільком нормам Кон-

ституції України, що закріплюють права і сво-

боди людини. Отже, на сьогодні, є актуальним 

питання про врахування в новому Законі мо-

ментів, які стали підставою для скасування по-

переднього. 

Даний Закон, окрім механізму застосування 

автоматичної фіксації порушень на автошляхах, 

містить також і деякі інші новації, але, з огляду 

на тему цієї статті зосередимось на тому, що 

ним передбачено інститут відео та фотофіксації 

порушень правил дорожнього руху в автома-

тичному режимі. 

Головна ідея Закону полягає в тому, що за 

правопорушення, зафіксоване в автоматичному 

режимі, тягар відповідальності, за загальним 

правилом, нестиме власник транспортного засо-

бу – фізична або юридична особа, незалежно від 

того, чи був саме він під час вчинення правопо-

рушення за кермом транспортного засобу, чи 

авто керувала інша людина. Законом передба-

чено, що штраф може бути накладений за 

наступні види правопорушень у сфері безпеки 

дорожнього руху, зафіксованих в автоматично-

му режимі: перевищення обмежень швидкості 

руху транспортних засобів, проїзд на заборон-

ний сигнал регулювання дорожнього руху, по-

рушення правил зупинки і стоянки, а також 

установленої для транспортних засобів заборо-

ни рухатися смугою для маршрутних транс-

портних засобів, тротуарами чи пішохідними 

доріжками, виїзду на смугу зустрічного руху. 

Загалом, сама процедура притягнення до 

відповідальності за правопорушення, зафік-

соване в автоматичному режимі, максимально 

спрощена Законом: 

інформація про скоєння правопорушення 

надходить до посадової особи поліції, яка за до-

помогою інформаційних баз встановлює особу, 

за якою зареєстровано відповідний транспорт-

ний засіб; 

протокол про правопорушення не складаєть-

ся, а відразу оформлюється постанова про 

накладення адміністративного стягнення у ви-

гляді штрафу. Законом передбачено, що це мо-

же відбуватися без виклику особи, яка притя-

гується до відповідальності. Проте, вже зараз 

можна сказати, що практично всі постанови бу-

дуть оформлюватися без виклику особи; 

постанова надсилається протягом трьох днів 

із дня її винесення (складення) фізичній або 

юридичній особі, за якою зареєстровано транс-

портний засіб, рекомендованим листом із по-

відомленням на адресу місця реєстрації (прожи-
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вання) фізичної особи (місцезнаходження юри-

дичної особи). В постанові мають обов’язково 

міститися відомості про адресу веб-сайту в ме-

режі Інтернет, на якому особа може ознайоми-

тися із зображенням чи відеозаписом транс-

портного засобу в момент вчинення адміністра-

тивного правопорушення, ідентифікатор для до-

ступу до зазначеної інформації; 

днем отримання постанови є дата, зазначена 

в поштовому повідомленні про вручення її 

особі, за якою зареєстровано транспортний 

засіб, або повнолітньому члену сім’ї такої осо-

би; 

в разі сплати фізичною або юридичною осо-

бою п’ятдесяти відсотків розміру штрафу про-

тягом п’яти банківських днів із дня вручення 

постанови про накладення адміністративного 

стягнення за правопорушення у сфері безпеки 

дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному 

режимі, така постанова вважається вико-

наною [3]. 

У разі несплати штрафу фізичною або юри-

дичною особою протягом тридцяти днів із дня 

вручення постанови про накладення адміністра-

тивного стягнення за правопорушення у сфері 

безпеки дорожнього руху стягується пеня в 

подвійному розмірі штрафу. 

На перший погляд, описана схема виглядає 

досконало та ефективно. Дійсно, швидше за все, 

так воно й відбуватиметься на практиці, але ли-

ше у випадку, якщо правопорушником виявився 

сам власник транспортного засобу, який не за-

перечує сплатити штраф за скоєне правопору-

шення. 

За подібним процедурним спрощенням 

криється також і багато неоднозначних юри-

дичних нюансів, зокрема, у випадку, якщо влас-

ник транспортного засобу не згоден із тим, що 

він повинен понести відповідальність за право-

порушення, яке він не вчиняв, а також у випад-

ку, коли власником транспортного засобу є 

юридична особа.  

Висновки. Неможливо повністю охопити та 

висвітлити всі проблемні місця нового законо-

давства в одній статті, але враховуючи вищеза-

значене слід констатувати, що Закoн України 

«Прo Нацioнальну пoлiцiю» не iдеальний, i вже 

зазнав певниx критичниx зауважень, oднак, в 

цiлoму, вiн мicтить цiлу низку важливиx пoзи-

тивниx мoментiв. Так, найважливiшим з якиx, 

на нашу думку, є те, щo пoлiцiя, нарештi, 

пoзицioнуєтьcя як cервicна cлужба, а не мiлiта-

ризoваний oрган влади, пoкликаний викoнувати 

каральнo-репреcивнi завдання i функцiї. Тoбтo 

пoлiцiя пoвинна забезпечувати неoбxiднi умoви 

для нoрмальнoгo icнування i рoзвитку 

cуcпiльcтва, а не виcтупати апаратoм примушу-

вання та заcoбoм бoрoтьби. Прo змiну кoнцепцiї 

рoзумiння її coцiальнoгo призначення cправ 

яcкравo cвiдчить тoй факт, щo у вищезгаданoму 

Закoнi гoлoвним завданням пoлiцiї прoгoлoшенo 

надання пoлiцейcькиx пocлуг у вiдпoвiдниx 

cфераx. Oчевиднo, щo для тoгo, щoб дана кoн-

цепцiя пoчала втiлюватиcя у життя, її пoлoжен-

ням має вiдпoвiдати правoвий cтатуc пoлiцiї, 

адже cаме у ньoму вiдoбражаютьcя cуcпiльне 

призначення oргану влади, а такoж кoлo та межi 

йoгo юридичниx мoжливocтей. 
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