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ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ТА МЕЖ  
ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ СИЛИ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ  

З прийняттям Конституції України наша держава вступила в новий 
етап свого існування як суверенна і незалежна, демократична, соціальна, 
правова держава та визнала людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, не-
доторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю. Визначальними 
щодо змісту та спрямованості її діяльності стали права і свободи людини та 
гарантії їх забезпечення. Окрім того, Україна, як одна з демократичних кра-
їн світу та учасниця ООН ратифікувала Загальну декларацію прав людини, 
прийняту Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року [1]. Зокрема, 
у 1979 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила Кодекс поведінки посадо-
вих осіб у підтриманні правопорядку. У цьому документі Генеральна Асам-
блея спонукає правоохоронні органи, у тому числі поліцію, поважати й за-
хищати людську гідність і дотримуватись прав людини. Генеральна Асамб-
лея рекомендувала всім державам-членам ООН прийняти Кодекс поведінки 
посадових осіб у підтриманні правопорядку як основу для законодавчих ак-
тів і/ або як принципи практичної діяльності працівників поліції. Кодекс 
наголошує, що застосування катувань з боку працівників поліції мусить бу-
ти заборонено, а фізичну силу слід застосовувати лише у разі крайньої не-
обхідності [2]. 

Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, не-
людських або принижуючих гідність видів поводження і покарання засу-
джує та забороняє застосовувати катування, спричиняти сильний біль чи 
страждання (фізичні чи моральні), з метою отримати інформацію чи зізнан-
ня. Цей документ закликає навчати і готувати персонал правоохоронних 
органів, обов’язково зважаючи та наголошуючи на забороні катувань й ін-
ших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і 
покарання. 

Таким чином, на працівників органів Національної поліції, які є пред-
ставниками влади, покладено широке коло завдань щодо забезпечення за-
конності та правопорядку, захисту прав і свобод громадян, прав і законних 
інтересів юридичних осіб від протиправних посягань тощо. Від належного 
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виконання цими органами своїх функцій значною мірою залежить стан пра-
вопорядку в країні. Отже, працівник поліції виступає своєрідним гарантом 
як правопорядку, так і стабільності в суспільстві й державі в цілому.  

Поліція під час виконання повноважень, визначених Законом України 
«Про Національну поліцію», уповноважена застосовувати такі заходи при-
мусу: 1) фізичний вплив (сила); 2) застосування спеціальних засобів; 3) за-
стосування вогнепальної зброї. В свою чергу, фізичним впливом є застосу-
вання будь-якої фізичної сили, а також спеціальних прийомів боротьби з 
метою припинення протиправних дій правопорушників. Але в будь-якому 
випадку, поліцейський зобов’язаний заздалегідь попередити особу про за-
стосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї і надати 
їй достатньо часу для виконання законної вимоги поліцейського, крім випа-
дку, коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров’я особи 
чи та/або поліцейського або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що склала-
ся, таке попередження є невиправданим або неможливим. Таке попере-
дження може бути зроблено голосом, а за значної відстані або звернення до 
великої групи людей – через гучномовні установки, підсилювачі звуку[3]. 

Зокрема, у статті 44 Закону України «Про Національну поліцію» вка-
зано, що поліцейський може застосовувати фізичну силу, у тому числі спе-
ціальні прийоми боротьби (рукопашного бою). Вид та інтенсивність засто-
сування заходів примусу визначаються з урахуванням конкретної ситуації, 
характеру правопорушення та індивідуальних особливостей особи, яка вчи-
нила правопорушення. Але наразі не існує жодного нормативно-правового 
акту, у якому було б зазначено визначення «рукопашний бій». Не вказуєть-
ся з якою саме мірою необхідно застосовувати заходи фізичного впливу, 
щоб не порушити права громадян та не нанести їхньому життю та здоров’ю 
шкоди, а також не вказано за яких саме обставин необхідно застосовувати 
даний вид примусу.  

Отже, виникає така ситуація за якої поліцейськими може бути пере-
вищено свої повноваження та заподіяно катування, болю чи страждання. 
Для того щоб відповідати рівню демократичної країни та діяти відповідно 
до принципу законності, необхідно терміново видати нормативно-правовий 
акт у якому було б зазначено наступне:  

 перелік прийомів, які мають право застосовувати поліцейські до 
громадян при застосування заходів фізичної сили; 

 які дії правопорушників є підставами для застосування сили;  
 які вчинки відповідають певним мірам застосування сили; 
 які дії повинні здійснюватися під час затримання і арешту, а які для 

забезпечення особистої безпеки.  
Тобто, необхідно навчати і готувати персонал правоохоронних орга-

нів, наголошуючи на заборону катувань й інших жорстоких нелюдських або 
принижуючих видів поводження з громадянами. Зокрема, необхідно забез-
печити суворий контроль за всіма посадовими особами, які є відповідаль-
ними за затримання, арешт, утримання під вартою і ув’язнення, а також за 
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іншими посадовими особами, котрим закон дозволяє застосовувати заходи 
фізичної сили та вогнепальну зброю.  

Кожна особа, котра вірить у людську гідність, обов’язково підтримає 
стандарти прав людини, що їх ухвалила Організація Об’єднаних Націй. Ці 
стандарти розробили та схвалили розумні й помірковані чоловіки та жінки з 
усього світу, котрі вважали, що людські істоти мають певні права вже через 
те, що вони люди. Якби ці універсальні стандарти було втілено на практиці, 
у світі, можливо, поменшало б тероризму, хаосу чи революційних рухів. 
Поліцейські в усіх країнах світу є відображенням урядів своїх країн. Лише 
тоді, коли в тій чи іншій країні буде ухвалено і надано чинності стандартам 
прав людини, кількість порушень цих прав зменшиться, контроль посилить-
ся. Ухвалення, імплементація та охорона універсальних норм прав людини 
підвищить довіру не лише до поліцейських різних країн світу, а й до урядів.  
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РЕФОРМУВАННЯ ТА ПРЕСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Прагнення України до змін та обрання європейського курсу розвитку 
зумовлює необхідність впровадження нових реформ, соціально-
економічних зрушень та вдосконалення процесу управління, особливо в ор-
ганах публічної адміністрації. З ухваленням концепції реформування публі-
чної адміністрації в Україні почався процес формування та удосконалення 
органів державного управління, які в подальшому мають стати новим  
органом публічної адміністрації європейського зразка та стати основою  


