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ВСТУП

Роль та значення Національної поліції в умовах перехідного періоду 
в історії українського державотворення є надзвичайно важливими для ста-
новлення інституцій нового демократичного суспільства. Це обумовлюєть-
ся не лише необхідністю охорони правопорядку в контексті політичних 
потрясінь, а й загалом зміною акцентів у діяльності поліції з обслуговуван-
ня інтересів держави на служіння народу. Події останніх років продемон-
стрували, що трансформаційні процеси у вказаній сфері продовжуються, 
тому це зумовило актуальність цього дослідження.

Останнім часом відбулося переформатування особового складу Націо-
нальної поліції України, змінено принципи та стандарти діяльності вказано-
го правоохоронного органу, оновлено нормативно-правову базу, яка регла-
ментує його діяльність. Це, з одного боку, призвело до появи нових категорій 
адміністративно-правових спорів, пов’язаних із проходженням служби в На-
ціональній поліції України, переглядом рішень, дій чи бездіяльності поса-
дових осіб Національної поліції на відповідність стандартам їхньої діяль-
ності тощо, та, з другого боку, до зміни правового статусу вказаного суб’єкта 
владних повноважень. Незважаючи на широкий суспільний резонанс зазна-
чених нововведень, широке коло питань у цій сфері правовідносин фактич-
но залишається недослідженим у науці адміністративного права. Крім того, 
в процесі функціонування адміністративної юстиції сформувалася низка 
проблемних питань теоретичного й прикладного характеру, які виникають 
під час розгляду адміністративних справ, стороною в яких є органи і поса-
дові особи Національної поліції України, та які потребують свого ґрунтов-
ного вивчення.

Ураховуючи вищевказані обставини, ця робота набуває особливої тео-
ретичної та прикладної значущості й спрямована на вирішення багатьох, 
перш за все практичних проблем, які виникають у процесі розгляду в адмі-
ністративних судах справ, де стороною є органи чи посадові особи Націо-
нальної поліції України.
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Слід зазначити, що автор монографії має власний досвід проходження 
служби у лавах Національної поліції та в органах прокуратури, а також без-
посередній досвід процесуальної участі як сторони при розгляді судами 
адміністративних справ за участю Національної поліції. При цьому адміні-
стративними судами, у тому числі Верховним Судом, на цей час вже сфор-
мовано певну практику розгляду саме таких справ з винесенням відповідних 
процесуальних рішень.

Основну увагу в роботі привертають питання правового статусу органів 
і посадових осіб Національної поліції України, принципи діяльності вказа-
ного органу державної влади, детальне дослідження окремих категорій ад-
міністративних спорів за участю Національної поліції, які знаходяться 
на розгляді адміністративних судів, а також пошук вирішення проблемних 
питань законодавчого регулювання діяльності вказаного органу охорони 
правопорядку. Правовий статус органів і посадових осіб Національної по-
ліції України як сторони у справах, що розглядаються адміністративними 
судами, варто висвітлювати у двох аспектах: матеріально-правовому (сукуп-
ності повноважень та обов’язків вказаних суб’єктів, які закріплені в матері-
альному адміністративному праві) та процесуальному (сукупності прав та 
обов’язків вказаних суб’єктів, якими вони володіють як сторона адміністра-
тивного судового процесу). Вказаний статус суттєво залежить від обсягу 
наявних у органів та посадових осіб Національної поліції повноважень та 
обов’язків у матеріальному праві (матеріально-правового аспекту правового 
статусу). якщо вказані суб’єкти є обмеженими в матеріально-правовій сфе-
рі, то і реалізація їхнього процесуального статусу, відповідно, також обмежу-
ється.

Іншим важливим у цьому контексті є питання принципів діяльності На-
ціональної поліції, адже принципи визначають світло, кут зору, під яким має 
тлумачитися уся система норм права про Національну поліцію. У роботі 
розглянуті принципи, що закріплені вітчизняним законодавством про На-
ціональну поліцію, та виявлені проблемні питання, які існують у вказаній 
сфері. Зокрема, детальному аналізу піддається принцип верховенства права 
як принцип діяльності органів та посадових осіб Національної поліції.

Окремого висвітлення у монографії набули проблемні питання, які ви-
никають у процесі розгляду адміністративними судами різноманітних ка-
тегорій справ, стороною в яких є орган чи посадова особа Національної 
поліції, а також пропозиції з удосконалення правового статусу органів і 
посадових осіб Національної поліції. Запропоновані зміни до чинного за-
конодавства спрямовані на усунення колізій, а також на підвищення ефек-
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тивності діяльності Національної поліції, критерієм успішності якої авто-
ром визнається перш за все рівень забезпечення та захисту прав людини 
в Україні.

Автор висловлює щиру вдячність і глибоку повагу: своєму науковому 
керівнику, доктору юридичних наук, доценту Д. В. Лученку – за підтримку, 
спрямування наукового пошуку та безцінні поради; ректору Національного 
юридичного університету імені ярослава мудрого, доктору юридичних 
наук, професору, академіку НАПрН України В. я. Тацію, першому прорек-
тору Національного юридичного університету імені ярослава мудрого, 
доктору юридичних наук, професору, академіку НАПрН України Ю. П. Би-
тяку та проректору з наукової роботи, доктору юридичних наук, професору, 
академіку НАПрН України А. П. Гетьману – за підтримку, безцінні поради 
і надану можливість реалізувати власний потенціал у науковому пошуку; 
рецензентам монографії – доктору юридичних наук, професору Дніпров-
ського державного університету внутрішніх справ Р. В. миронюку, канди-
дату юридичних наук, доценту Львівського національного університету 
імені Івана Франка А. м. Школику за цінні поради й конструктивну крити-
ку, які сприяли удосконаленню роботи; колективу кафедри адміністратив-
ного права Національного юридичного університету імені ярослава мудро-
го та її керівнику – професору В. м. Гаращуку – за плідні дискусії, 
підтримку та коментарі, надані під час підготовки монографії; своїм бать-
кам, дружині Віталії та моїм п’ятьом дітям – за терпіння, підтримку й на-
тхнення, колегам із суддівського корпусу, співробітникам Національної 
поліції, органів прокуратури, науковцям, а також усім, хто був причетний 
до опублікування цієї монографії.



9

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Теоретико-правові основи дослідження участі органів  
і посадових осіб Національної поліції у справах,  

що розглядаються адміністративними судами

Розгляд змістовних питань цього дослідження необхідно розпо-
чати з аналізу доктринальних напрацювань за вказаною темою. Це 
дозволить визначити стан розробленості проблеми участі органів і 
посадових осіб Національної поліції в адміністративному судочинстві 
й виявити питання, які потребують уваги, а також з’ясувати, наскіль-
ки ефективними й доцільними є існуючі розробки та пропозиції 
до законодавства.

Аналіз наукових джерел, на нашу думку, слід поділити на декіль-
ка етапів. Спочатку в роботі досліджуватимуться наукові праці, що 
стосуються участі органів і посадових осіб Національної поліції, 
міліції та органів внутрішніх справ у різноманітних судових прова-
дженнях. Далі приділимо увагу роботам українських адміністрати-
вістів, присвячених загальним питанням адміністративного процесу, 
провадженням у справах про адміністративні правопорушення, дис-
циплінарним провадженням стосовно працівників органів внутрішніх 
справ тощо.

Такий аналіз, як уявляється, дозволить, з одного боку, розглядати 
судові справи за участю органів і посадових осіб Національної по-
ліції в контексті загальних проблем адміністративного судового про-
цесу й вирішувати їх такими чином, щоб вони не суперечили засадам 
і принципам, на яких побудований розгляд адміністративних справ, 
а з другого – надасть можливість виявити матеріально-правову спе-
цифіку судових справ, стороною в яких виступає орган чи посадова 
особа Національної поліції.
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Слід зазначити, що проблематика функціонування органів внут-
рішніх справ в Україні неодноразово привертала увагу науковців1. 
Проте ми не маємо на меті проаналізувати весь спектр цих публікацій, 
а зосередимось саме на працях, які є дотичними до теми монографіч-
ного дослідження. Ідеться, зокрема, про роботи С. м. Брайченка2, 
В. В. Донського3, м. В. Завального4, Р. В. миронюка5, Р. С. мкртчяна6, 
А. В. Шалагінової7 та ін. У свою чергу, загальні питання адміністра-

1 Див.: Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : навч. посіб. 3-тє 
вид., доопр. / В. І. Олефір, С. Ф. Константінов, С. Г. Братель та ін. ; за заг. ред. В. В. Ко-
валенка. Київ : КНТ, 2011. 512 с.; Алфьорова Т. м. Забезпечення прав і свобод в ад-
міністративно-юрисдикційній діяльності державної автомобільної інспекції мВС 
України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Запоріжжя, 2014. 18 с.; Гуль-
тай м. м. Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя. 
Харків : Право, 2013. 424 с.; Дисциплінарно-деліктне право України : навч. посіб. / 
Т. С. Аніщенко, Ю. А. Берлач, Д. С. Бондаренко та ін. ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць, 
В. К. Колпакова ; Запоріз. нац. ун-т. Київ : Ін Юре, 2016. 464 с.; Завальний м. В. Ад-
міністративно-деліктне провадження, що здійснюється органами внутрішніх справ : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2008. 19 с.; миколенко О. І. Те-
орія адміністративного процедурного права : монографія. Харків : Бурун Книга, 2010. 
336 с.; миронюк Р. В. Особливості процедури оскарження рішення щодо застосуван-
ня дисциплінарного стягнення до працівника органів внутрішніх справ. Порівнял.‑ана‑
літ. право. 2014. № 5. С. 278–281; мкртчян Р. С. Провадження у справах щодо оскар-
ження рішень підрозділів ДАІ мВС України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. 
Харків, 2011. 211 с.; Шевчук С. В. Люстрація та ретроактивна справедливість: євро-
пейські стандарти захисту прав людини при переході до демократичного правління. 
Юрид. журн. 2006. URL: http://www.justinian.com-.ua/article. php?id=2140.

2 Брайченко С. м. Щодо системи нормативно-правового регулювання застосу-
вання міліцією заходів адміністративного примусу. Форум права: електрон. наук. 
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тивного процесу, які є важливими для нашого дослідження, пред-
ставлені у працях І. В. Бойко1, Е. м. Демського2, Т. О. Коломоєць3, 
Д. В. Лученка4, Н. Б. Писаренко5, Т. І. Фулей6 та ін.

Так, розпочати вказаний огляд доцільно з дослідження А. В. Ша-
лагінової, де аналізується питання звернення органів внутрішніх 
справ до адміністративних судів. Вона вказує, що органи внутрішніх 
справ України мають особливу компетенцію у сфері державного 
управління та виконують специфічні функції на відміну від інших 
державних органів. Зокрема, на органи внутрішніх справ покладено 
функції участі у здійсненні внутрішніх і зовнішніх відносин держави, 
спрямованих на забезпечення законності та правопорядку, 
боротьби зі злочинністю, захисту прав і законних інтересів 
громадян7.  
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