
Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти 
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 15.03.2019) 

197 

Систематизація нормативних актів передбачає собою впорядкування та вдосконален-
ня, приведення до певної внутрішньої узгодженості через створення нових документів чи 
збірників.  

Систематизація джерел військового права – це діяльність щодо упорядкування но-
рмативної основи цієї комплексної галузі права та гносеологічний процес у цілому. Систе-
матизація юридичних джерел військового права здійснюється за правилами інкорпорації та 
в усіх випадках – комплексно, що обумовлено дією галузевого правового режиму.  

Тому найбільш досконалим вирішенням питання систематизації юридичних джерел 
права шляхом розробки та прийняття Військового кодексу, що стало б рішучим кроком в 
удосконаленні вітчизняної правової системи, зокрема військового права. 
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МІСЦЕ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ВИКОНАННІ ЗАВДАНЬ  

ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

У сучасних реаліях державотворення, загострення збройного конфлікту на Сході 
України та особливо помітного соціального напруження у суспільних колах особливої ува-
ги потребує питання забезпечення національної безпеки Української держави, а також  роль 
працівників поліції у виконанні цього завдання.  

Відповідно да Закону України «Про Національну поліцію», Національна поліція 
України – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забез-
печення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпе-
ки і порядку [1]. Зокрема, завдання поліції, визначені законодавцем, спрямовані на захист 
законних інтересів, прав і свобод людини, забезпечення її нормального існування, а також 
захист національних інтересів держави, що, за нашим переконанням, прямо пов’язано із 
поняттям забезпечення національної безпеки. Однак, аналізуючи вищезгаданий Закон Укра-
їни, необхідним є зауважити, що серед завдань та повноважень, зазначених у законодавстві, 
не визначено конкретної норми стосовно здійснення дій із забезпечення національної без-
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пеки України.  
Так, у Законі України «Про національну безпеку України» надано дефініцію поняттю 

«національна безпека України» як захищеність державного суверенітету, територіальної 
цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України 
від реальних та потенційних загроз [2]. Під національними інтересами України розуміємо 
життєво важливі інтереси людини, захист яких є одним із завдань органів  поліції. Заува-
жимо, що у редакції Закону України «Про основи національної безпеки України» [3], який 
до недавнього часу ще був чинний, серед вичерпного переліку суб’єктів забезпечення наці-
ональної безпеки України як конкретний суб’єкт органи Національної поліції були відсутні. 
Однак у окремих статтях закону згадувалось поняття правоохоронного органу. Хоча, відпо-
відно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних орга-
нів», вказано, що правоохоронні органи – це органи прокуратури, Національної поліції, 
служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне 
антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і збо-
рів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори та інші органи, які здійснюють 
правозастосовні або правоохоронні функції [4]. Така ситуація пов’язана, скоріше за все, із 
тим, що законний акт був застарілий, не відповідав потребам часу, адже був прийнятий у 
мирний для України час.  

У зв’язку із трансформаційними змінами в українському суспільстві, основною при-
чиною яких є напруженість на Сході, провокаційні дії з боку агресора та усі можливі суспі-
льно небезпечні дії, у 2018 році прийнято новий Закон «Про національну безпеку України», 
де було більш досконало розроблено усі положення. Зокрема, окреме місце відведено орга-
нам Національній поліції України як складовій Сектора безпеки оборони, до якого входять 
озброєні державні структури, направлені на виконання завдань із забезпечення державної 
безпеки. Так, згідно зі ст. 17 Конституції України, забезпечення державної безпеки і захист 
державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоо-
хоронні органи держави [5]. 

Так, у Рішенні Ради Національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року 
«Про Стратегію національної безпеки України», затвердженому указом Президента України 
від 26 травня 2015 року зазначено, що Національна поліція, як центральний орган виконав-
чої влади, діяльність якого спрямовуватиметься через Міністра внутрішніх справ України, 
виконуватиме функції у сферах протидії злочинності, зокрема організованій, та забезпечен-
ня громадського порядку; для підтримання громадського порядку на місцях органи місцево-
го самоврядування створюватимуть у межах власних бюджетів муніципальну поліцію [6]. 

У підсумку зазначимо, що органи Національної поліції України є одним із суб’єктів 
забезпечення національної безпеки, на який Конституцією покладається обов’язок вчинення 
дій із забезпечення державної безпеки та охорони суверенітету. Однак зауважимо, що серед 
повноважень поліції, визначених у ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію», пря-
мо не вказано на повноваження щодо захисту національної безпеки України. Ми вважаємо, 
що завдання, які покладені на Національну поліцію, тісно пов’язані із завданнями забезпе-
чення національної безпеки. Адже пріоритетним напрямком усіх суб’єктів захисту націона-
льної безпеки, і поліції включно, є забезпечення захисту інтересів людини, суспільства та 
держави. 
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