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1. Система поліції та статус поліцейських 

 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про Національну поліцію» систему поліції 

складають:  

1) центральний орган управління поліцією;  

2) територіальні органи поліції. 

До складу апарату центрального органу управління поліції входять організаційно 

поєднані структурні підрозділи, що забезпечують діяльність керівника поліції, а також 

виконання покладених на поліцію завдань. 

У складі поліції функціонують: 

1) кримінальна поліція - протидія злочинності, захист прав та свобод, інтересів 

суспільства і держави від протиправних посягань (карний розшук, кіберполіція, 

Департамент боротьби з наркозлочинністю, Департамент захисту економіки тощо); 

2) патрульна поліція - підрозділ Національної поліції,  який цілодобово патрулює 

міста України, забезпечує громадський порядок та безпеку, першим реагує на 

повідомлення про правопорушення і надзвичайні події, надає поліцейські послуги, 

первинну медичну та невідкладну допомогу громадянам, забезпечує безпеку дорожнього 

руху, розглядає справи про адміністративні правопорушення і застосовує засоби 

адміністративного впливу до правопорушників, організовує заходи безпеки на місці 

ДТП, оформлення необхідних документів; 

3) органи досудового розслідування - збирання, оцінка, перевірка та 

використання доказів з метою попередження, запобігання кримінальним 

правопорушенням та розслідування кримінальних проваджень, установлення 

об’єктивної істини, забезпечення правильного застосування закону; 

4) поліція охорони - охорона об’єктів усіх форм власності та забезпечення 

особистої безпеки громадян; 

5) спеціальна поліція - департамент Національної поліції України, який був 

створений у складі міністерства внутрішніх справ України в 2014 році в якості структури 

спецпідрозділів по охороні громадського порядку. 7 листопада 2015 року структура 

ввійшла в Національну поліцію України (наприклад Батальйон Київ-1, Дніпро – 1, 

Січеслав, тощо.); 

6) поліція особливого призначення - підрозділ для вирішення надзвичайних 

ситуацій, рівень яких є настільки високим і складним, що може перевищити можливості 

сил оперативного реагування чи оперативно-розшукових підрозділів. Спеціальний 

підрозділ швидкого реагування Національної поліції, покликаний замінити спеціальні 

підрозділи колишньої поліції («Сокіл», «Грифон», «Беркут», «Титан»), та фактично 

виконуватиме функції, притаманні SWAT (США), Special Branch (ВБ), GIGN (Франція) 

тощо. 

 У системі поліції можуть утворюватися науково-дослідні установи та установи 

забезпечення. 
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У відповідності до ст. 17 Закону України «Про Національну поліцію» 

поліцейським є громадянин України, який склав Присягу поліцейського, 

проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне 

звання поліції. 

Поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон. Зразки та 

порядок видання службових посвідчень та спеціальних жетонів затверджує Міністр 

внутрішніх справ України. 

Поліцейський відповідно до ст. 18 Закону України «Про Національну поліцію» 

зобов’язаний: 

1) неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та 

інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги 

поліцейського; 

2) професійно виконувати свої службові обов’язки відповідно до вимог 

нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов’язків, наказів 

керівництва; 

3) поважати і не порушувати прав і свобод людини; 

4) надавати невідкладну, зокрема домедичну і медичну, допомогу особам, які 

постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які 

опинилися в безпорадному стані або стані, небезпечному для їхнього життя чи здоров’я; 

5) зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв’язку з 

виконанням службових обов’язків; 

6) інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють 

його подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді. 

Звертаючись до особи, або у разі звернення особи до поліцейського, 

поліцейський зобов’язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та 

пред’явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися 

з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. 

Додаткові обов’язки, пов’язані з проходженням поліцейським служби в поліції, 

можуть бути покладені на нього виключно законом. 

У разі вчинення протиправних діянь поліцейські несуть кримінальну, 

адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність відповідно 

до закону. Підстави та порядок притягнення поліцейських до дисциплінарної 

відповідальності, а також застосування до поліцейських заохочень визначаються 

Дисциплінарним статутом Національної поліції України, що затверджується законом. 

Поліцейські мають єдиний однострій. Поліцейський отримує однострій 

безоплатно. Зразки предметів однострою поліцейських затверджує Кабінет Міністрів 

України. На однострої поліцейського розміщується нагрудний знак із чітким зазначенням 

його спеціального жетона. 

Поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати нагрудний 

знак, а також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на 

ньому або фіксуванню її за допомогою технічних засобів. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0092-16#n65
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/823-2015-%D0%BF#n9
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Поліцейський, який виконує функції в цивільному одязі, зобов’язаний мати при 

собі нагрудний знак, передбачений цією частиною, крім випадків, коли наявність 

нагрудного знака перешкоджає проведенню негласної слідчої (розшукової) дії. 

Поліцейським підрозділу спеціального призначення номер нагрудного знака 

додатково зазначається на однострої і на шоломі таким чином, щоб його було можливо 

прочитати або зафіксувати за допомогою технічних засобів, крім випадків, коли такі 

поліцейські відповідно до рішень уповноважених осіб поліції виконують завдання в 

режимі секретності. 

Вимоги до кандидатів на службу в поліції визначено в Законі України «Про 

Національну поліцію» (ст. 49). Так, зокрема на службу в поліції можуть бути 

прийняті громадяни України віком від 18 років, які мають повну загальну середню 

освіту, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, які володіють українською мовою. 

 

 

2. Види та вимоги до поліцейських заходів 

 

Поліцейський захід - це дія або комплекс дій превентивного або примусового 

характеру, що обмежує певні права і свободи людини та застосовується поліцейськими 

відповідно до закону для забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень. 

Поліцейський захід застосовується виключно для виконання повноважень поліції. 

Обраний поліцейський захід має бути законним, необхідним, пропорційним та 

ефективним. 

Обраний поліцейський захід є законним, якщо він визначений законом. 

Поліцейському заборонено застосовувати будь-які інші заходи, ніж визначені законами 

України. 

Обраний поліцейський захід є необхідним, якщо для виконання повноважень 

поліції неможливо застосувати інший захід або його застосування буде неефективним, а 

також якщо такий захід заподіє найменшу шкоду як адресату заходу, так і іншим особам. 

Поліція для охорони прав і свобод людини, запобігання загрозам публічній 

безпеці і порядку або припинення їх порушення також застосовує в межах своєї 

компетенції поліцейські превентивні заходи та заходи примусу, визначені ЗУ «Про 

Національну поліцію». 

Відповідно до ст. 31 ЗУ «Про Національну поліцію» поліція може застосовувати 

такі превентивні заходи: 

1) перевірка документів особи - поліцейський має право вимагати в особи 

пред'явлення нею доку-ментів, що посвідчують особу, та/або документів, що 

підтверджують від-повідне право особи, у таких випадках: 

 якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні озна-ки 

особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи; 
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 якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір 

вчинити правопорушення; 

 якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом або в 

місці здійснення спеціального поліцейського контролю; 

 якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких 

обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких 

потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо; 

 якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-

транспортної пригоди, іншої надзвичайної події; 

 якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають 

достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, 

транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення. 

2) опитування особи - поліцейський може опитати особу, якщо існує достатньо 

підстав вважати, що вона володіє інформацією, необхідною для виконання поліцейських 

повноважень. 

Опитування особи – це засіб спілкування поліцейського з громадянином, під час 

якого працівником поліції досягається мета, щодо отримання інформації від особи, що 

опитується, про скоєнні кримінальні та адміністративні правопорушення або такі, що 

мають бути вчиненні, про осіб причетних до їх вчинення та про інші події, що мають 

значення для підтримання публічного порядку і громадської безпеки або такі, що 

належать до сфери діяльності поліцейських служб. Для опитування поліцейський 

може запросити особу до поліцейського приміщення. 

 Надання особою інформації є добровільним. Особа може відмовитися від 

надання інформації. Проведення опитування неповнолітніх допускається тільки за 

участю батьків (одного з них), іншого законного представника або педагога. 

3) поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням 

візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним 

приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу. 

Поліцейський для здійснення поверхневої перевірки особи може зупиняти осіб 

та/або оглядати їх, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі річ, обіг 

якої заборонено чи обмежено або яка становить загрозу життю чи здоров’ю такої особи 

або інших осіб.  

Поверхнева перевірка речі або транспортного засобу здійснюється шляхом 

візуального огляду речі та/або транспортного засобу або візуального огляду салону та 

багажника транспортного засобу. Поліцейський при здійсненні поверхневої перевірки 

має право вимагати відкрити кришку багажника та/або двері салону. 

Під час поверхневої перевірки речі або транспортного засобу особа повинна 

самостійно показати поліцейському вміст особистих речей чи транспортного засобу. 

4) зупинення транспортного засобу - поліцейський може зупиняти транспортні 

засоби у разі: 

 якщо водій порушив Правила дорожнього руху; 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF/paran16#n16
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 якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність 

транспортного засобу; 

 якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів 

транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи 

адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що 

транспортний засіб чи вантаж можуть бути об’єктом чи знаряддям учинення дорожньо-

транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення; 

 якщо транспортний засіб перебуває в розшуку; 

 якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини 

вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного 

правопорушення, свідками якого вони є або могли бути; 

 якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги 

іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським або як свідка під час оформлення 

протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних 

пригод; 

 якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про 

обмеження чи заборону руху; 

 якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює 

небезпеку для інших учасників дорожнього руху; 

 порушення порядку визначення і використання на транспортному засобі 

спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. 

 Поліцейський зобов’язаний поінформувати водія про конкретну причину 

зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, 

визначеної у цій статті. 

5) вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території - 

поліцейський уповноважений вимагати від особи (осіб) залишити визначене місце на 

певний строк або заборонити чи обмежити особам доступ до визначеної території або 

об’єктів, якщо це необхідно для забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони 

життя і здоров’я людей, для збереження та фіксації слідів правопорушення.; 

6) обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного 

володіння річчю - поліція уповноважена затримувати особу на підставах, у порядку та на 

строки, визначені Конституцією України, Кримінальним процесуальним кодексом 

України та Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також іншими 

законами України. 

Відлік часу утримання затриманої фізичної особи в спеціально відведених для 

цього приміщеннях рахується з моменту її фактичного затримання. 

7) проникнення до житла чи іншого володіння особи - поліція може проникнути 

до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду лише в 

невідкладних випадках, пов’язаних із: 

 рятуванням життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій; 

 безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні злочину; 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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 припиненням злочину, що загрожує життю осіб, які знаходяться в житлі або 

іншому володінні. 

8) перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ - 

поліція в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України, може оглядати 

за участю адміністрації (керівництва) юридичних осіб, фізичних осіб (у тому числі 

фізичних осіб - підприємців) чи їх уповноважених представників приміщення, де 

знаходяться зброя, спеціальні засоби, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші 

предмети, матеріали і речовини, щодо зберігання і використання яких визначено 

спеціальні правила або порядок та на які поширюється дозвільна система органів 

внутрішніх справ, а також безпосередньо оглядати місця їх зберігання з метою перевірки 

дотримання правил поводження з ними та правил їх використання.; 

9) застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції 

фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису - поліція для 

забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на форменому одязі, 

службових транспортних засобах, монтувати/розміщувати по зовнішньому периметру 

доріг і будівель автоматичну фото- і відеотехніку, а також використовувати інформацію, 

отриману із автоматичної фото- і відеотехніки, що знаходиться в чужому володінні, з 

метою: 

 попередження, виявлення або фіксування правопорушення, охорони 

громадської безпеки та власності, забезпечення безпеки осіб; 

 забезпечення дотримання правил дорожнього руху. 

10) перевірка дотримання обмежень, установлених законом стосовно осіб, які 

перебувають під адміністративним наглядом, та інших категорій осіб; 

11) поліцейське піклування - поліцейське піклування може здійснюватися щодо: 

 неповнолітньої особи віком до 16 років, яка залишилася без догляду; 

 особи, яка підозрюється у втечі з психіатричного закладу чи спеціалізованого 

лікувального закладу, де вона утримувалася на підставі судового рішення; 

 особи, яка має ознаки вираженого психічного розладу і створює реальну 

небезпеку оточуючим або собі; 

 особи, яка перебуває у публічному місці і внаслідок сп’яніння втратила 

здатність самостійно пересуватися чи створює реальну небезпеку оточуючим або собі. 

Поліцейське піклування має наслідком щодо: 

 осіб, зазначених у пункту 1 ‒ передання батькам або усиновителям, опікунам, 

піклувальникам, органам опіки та піклування; 

 осіб, зазначених у пунктах 2, 3 ‒ передання відповідному закладу; 

 осіб, зазначених у пункті 4 ‒ передання у спеціальний лікувальний заклад чи 

до місця проживання. 

Під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов’язана 

повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести 

до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. 

 
 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF/paran16#n16
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3. Поліцейські заходи примусу 
 

Поліція під час виконання повноважень, визначених Законом України «Про 

Національну поліцію», уповноважена застосовувати такі заходи примусу: 

1) фізичний вплив (сила) - є застосування будь-якої фізичної сили, а також 

спеціальних прийомів боротьби з метою припинення протиправних дій 

правопорушників; 

2) застосування спеціальних засобів - це застосування пристроїв, приладів і 

предметів, спеціально виготовлених, конструктивно призначених і технічно придатних 

для пригнічення чи обмеження волі людини (психологічної чи фізичної) шляхом 

здійснення впливу на неї чи предмети, що її оточують, з чітким регулюванням підстав і 

правил застосування таких засобів та службових тварин.; 

3) застосування вогнепальної зброї - є найбільш суворим заходом примусу, який 

може бути застосований поліцейським. Поліцейський уповноважений на зберігання, 

носіння вогнепальної зброї, а також на її застосування і використання лише за умови що 

він про-йшов відповідну спеціальну підготовку.  

Поліцейський за жодних обставин не може застосовувати заходи примусу, не 

визначені Законом «Про Національну поліцію».  Не є заходом примусу використання 

поліцейським засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого 

спеціального екіпірування).  

Поліцейський зобов’язаний негайно зупинити застосування певного виду 

заходу примусу в момент досягнення очікуваного результату.  

Поліцейський зобов’язаний заздалегідь попередити особу про застосування 

фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї і надати їй достатньо часу 

для виконання законної вимоги поліцейського, крім випадку, коли зволікання 

може спричинити посягання на життя і здоров’я особи чи та/або поліцейського або 

інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що склалася, таке попередження є 

невиправданим або неможливим. 

Попередження може бути зроблено голосом, а за значної відстані або 

звернення до великої групи людей – через гучномовні установки, підсилювачі звуку. 

Вид та інтенсивність застосування заходів примусу визначаються з урахуванням 

конкретної ситуації, характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, 

яка вчинила правопорушення. Поліцейські зобов’язані надавати невідкладну медичну 

допомогу особам, які постраждали в результаті застосування заходів примусу. 

Заборонено застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної 

зброї до жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з явними 

ознаками обмежених можливостей або старості, крім випадків учинення ними 

збройного чи групового нападу, учинення збройного опору поліцейському, що 

загрожує життю і здоров’ю інших осіб або поліцейських, якщо відбити такий напад 

або опір іншими способами і засобами неможливо. 


