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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА  
ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ 

 

Діяльність центрального органу внутрішніх справ, а саме Національної 
поліції України, передовсім направлена на охорону та забезпечення  прав і 
свобод людини. Якщо звернути увагу на термін «забезпечення», то під ним 
розуміється процес дій загальних і спеціальних гарантій, які виступають як 
умови і засоби досягнення поставленої мети.  

Забезпечення правопорядку – це більш важливий правоохоронний 
процес, який спрямований на те, щоб підтримувати такий режим, як 
законність та охорону основних прав, свобод і законних інтересів людини і 
громадянина. Тому Національна поліція України при виконанні своїх 
повноважень, завдань та обов’язків керується принципами, які закріплені у 
розділі ІІ Закону України «Про Національну поліцію» (далі – Закон) [1]. Під 
принципами розуміють нормативне закріплення основних ідей 
функціонування органів та підрозділів поліції [2]. Вони закладені в саму 
сутність діяльності поліції. На них покладено формування певних правил 
поведінки у сфері поліцейської діяльності.  

Звертаючи увагу на розділ ІІ Закону, можна відмітити, що першим із 
принципів, на яких базується діяльність правоохоронних органів, є принцип 
верховенства права. Відповідно до нього людина, її права та свободи 
визначаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави [1]. Верховенство права виражається у тому, що 
поліцейським передбачена низка вимог та принципів організації їх 
діяльності, яка максимально допоможе повному та належному забезпеченні 
прав і свобод людини і громадянина.  

Існує, так званий, компонент принципу верховенства права – правова 
визначеність. Вона визначає доступність, точність та чіткість норм права для 
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суб’єктів правовідносин. Її функція полягає у передбаченні всіма суб’єктами 
можливості наслідків їх застосування. Важливо доповнити, що органи влади 
повинні застосовувати цей принцип логічно, осмислено та послідовно. Обсяг 
повноважень має бути чітко визначений законом і його дотримання повинно 
бути неухильним. Це потрібно для попередження зловживання владою, адже 
перешкоди для дієвого виконання нормативно-правових актів права можуть 
виникати не лише внаслідок незаконної чи недбалої дії з боку влади, а й 
через те, що якість законодавства унеможливлює таке виконання.  

Необхідно пам’ятати, що Національна поліція відіграє головну роль у 
забезпеченні безпеки. Вона попереджає правопорушення та притягує 
правопорушників до відповідальності. За останні два роки на поліцейських 
було покладено додаткові завдання та чимала відповідальність за свої законні 
дії. Причиною цього стало впровадження карантинних обмежень через 
гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненою коронавірусом             
SARS-CoV-2 [4]. Для того, щоб зменшити поширення цієї підступної 
хвороби, влада була вимушена запровадити карантинні обмеження для 
всього населення нашої держави, заходи якого доволі широко 
поширюватимуться та обмежуватимуть деякі особисті права людини та 
громадянина. У такій ситуації правоохоронні органи насаперед повинні 
захистити людей від зараження COVID-19 шляхом контролю їх дій під час 
забезпечення безпеки громадян. Але, на жаль, люди не розуміють того, що це 
робиться для їхньої безпеки та охорони здоров’я. Іноді взагалі формується 
думка, що поліцейські порушують один із головних принципів 
«верховенство права». Для уникнення та усунення появи нових конфліктів 
між системою правоохоронних органів та населення, потрібно вдосконалити 
законодавство, яке гарантуватиме належну діяльність поліції, що так само  не 
суперечитиме іншим нормативно-правовим актам.  

Як висновок, потрібно сказати, що для утримання життєдіяльності нашої 
держави на належному правовому рівні, потрібно, щоб правоохоронців 
сприймали як законних гарантів та носіїв безпеки. В основі цього повинно бути 
покладено вчасне та відповідне нормативно-правове забезпечення, у межах 
якого поліція виконуватиме свої завдання та обов’язки на високому рівні.  
_______________ 
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