
ЗМІСТ

Науково-практичний
коментар Закону України "Про
Національну Поліцію"

Подивитись анотацію та купити на jurkniga.ua

https://jurkniga.ua/npk-zakonu-ukrayini-pro-nacionalnu-policiyu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%22%D0%9F%D1%80%D0%BE+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8E%22
https://jurkniga.ua/npk-zakonu-ukrayini-pro-nacionalnu-policiyu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%22%D0%9F%D1%80%D0%BE+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8E%22
https://jurkniga.ua/npk-zakonu-ukrayini-pro-nacionalnu-policiyu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%22%D0%9F%D1%80%D0%BE+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8E%22
https://jurkniga.ua/npk-zakonu-ukrayini-pro-nacionalnu-policiyu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%22%D0%9F%D1%80%D0%BE+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8E%22


Анотація

Станом на 07.09.2018 року  

Коментар розрахований на поліцейських, осіб, які бажають взяти участь в
конкурсі на посаду поліцейського, суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів.



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
««ППРРОО  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННУУ  

ППООЛЛІІЦЦІІЮЮ»»  
 
 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ  
КОМЕНТАР 

 
СТАНОМ НА 7 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ 

 
За загальною редакцією  

Чернявського Сергія Сергійовича, доктора юридичних наук, професора, 
заслуженого діяча науки і техніки України, полковника поліції, 

проректора Національної академії внутрішніх справ 
 
 
 
 
 

Київ 
ВД «Професіонал» 

2018 



УДК  351.74(477) 
 ББК  67.401.213(4Укр) 
      З-19 

 
 
 
 
 
Автори: 
Пєтков Сергій Валерійович, доктор юридичних наук, професор, начальник 
 управління конституційного та адміністративного законодавства Міністерства 
юстиції України; 
Грицаченко Вадим Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри  
інформатики та інформаційних технологій у діяльності ОВС Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ; 
Комісаров Олександр Геннадійович, начальник кафедри Кафедри тактико-
спеціальної підготовки, доктор юридичних наук, професор Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ; 
Короєд Сергій Олександрович - професор кафедри Кафедра цивільного, господар-
ського та кримінального права, доктор юридичних наук; 
Кривенко Олександр Васильович , перший заступник командувача Національної 
гвардії України; 
Лебедєва Аліна Володимирівна, кандидат юридичних наук, експерт ПРО ООН; 
Лошицький Михайло Васильович , ректор Дніпропетровського державного універ-
ситету внутрішніх справ, полковник міліції, доктор юридичних наук, професор; 
Манжула Андрій Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри  
правознавства Кіровоградського державного педагогічного університету 
 ім. Володимира Винниченка; 
Олефір Віктор Іванович, доктор юридичних наук, професор, Член-кореспондент 
Національної академії правових наук України, проректор з наукової роботи Універ-
ситету «Україна»; 
Юнін Олександр Сергійович, кандидат юридичних наук, доцент. Національна  
академія внутрішніх справ; 
Григоренко Анатолій Володимирович, адвокат; 
Григоренко Людмила Степанівна, адвокат; 
Руснак Юрій Іванович, адвокат; 
Хомішин Максим Анатолійович, адвокат. 
 
 
Закон України «Про національну поліцію». Науково-практичний коментар. 
Станом на 7 вересня 2018 р. / За заг. ред. Чернявського С. С. –  К. : Видавничий 
дім «Професіонал»,  2018. – 680 с. 
 
ISBN 978-966-370-371-8 

 

Коментар розрахований на поліцейських, осіб, які бажають взяти участь в конкурсі 
на посаду поліцейського, суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів. 

УДК  351.74(477) 
 ББК  67.401.213(4Укр) 

ISBN 978-966-370-371-8 
 

© Видавничий дім «Професіонал», 2018. 

З-19 



АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ 

 

Андрєєв Андрій Васильович – кандидат юридичних наук, заступник 
прокурора міста Києва; 

Бараш Євген Юхимович – доктор юридичних наук, професор, 
Заслужений діяч науки і техніки України, генерал-майор внутрішньої 
служби, Начальник Інституту кримінально-виконавчої служби; 

Батіг Ростислав Вікторович – кандидат юридичних наук; 

Безпалова Ольга Ігорівна – доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри адміністративної діяльності поліції факультету № 3 
Харківського національного університету внутрішніх справ; 

Беспалов Олександр Олександрович – суддя Київського 
апеляційного адміністративного суду; 

Бесчастний Віктор Миколайович доктор юридичних наук, професор, 
Заслужений юрист України, ректор Донецького юридичного інституту 
МВС України; 

Бірюкова Алевтина Геннадіївна – доктор юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри цивільного права № 2, Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого; 

Буглак Юрій Олександрович – кандидат юридичних наук, Голова 
підкомітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії 
політичної корупції, народний депутат України, Заслужений юрист 
України; 

Вареник Олександр Сергійович – кандидат юридичних наук; 

Васильків Федір Федорович – кандидат юридичних наук; 

Веприцький Роман Сергійович – доктор юридичних наук, професор 
кафедри управління безпеки, правоохоронної діяльності 
Міжрегіональної академії управління персоналом; 

Волонец Владислав Володимирович – доктор юридичних наук, 
доцент, доцент кафедри трудового права та права соціального 
забезпечення Київського національного університету ім. Тараса 
Шевченка; 



Галунько Валентин Васильович – доктор юридичних наук, професор, 
директор Науково-дослідного Інституту Публічного права; 

Ганечко Олена Миколаївна – доктор юридичних наук, суддя 
Київського апеляційного адміністративного суду; 

Грибан Інна Олександрівна – суддя Київського апеляційного 
адміністративного суду; 

Губська Олена Анатоліївна – доктор юридичних наук, суддя 
Київського апеляційного адміністративного суду; 

Данилов Максим Олександрович – кандидат юридичних наук; 

Данилова Мальвіна Володимирівна – кандидат юридичних наук, 
суддя Вищого господарського суду України; 

Дашутин Ігор Володимирович – кандидат юридичних наук, голова 
Сумського районного суду сумської області; 

Денисенко Анатолій Петрович – кандидат юридичних наук, народний 
депутат України; 

Джафарова Олена В’ячеславівна – доктор юридичних наук, 
професор, професор кафедри адміністративної діяльності поліції 
факультету № 3 Харківського національного університету внутрішніх 
справ; 

Джура Христина Юріївна – аспірант кафедри трудового права та 
права соціального забезпечення Київського національного університету 
ім. Тараса Шевченка; 

Дніпров Олексій Сергійович – кандидат юридичних наук, керівник 
апарату Адміністрації Президента України; 

Дрозд Валентина Георгіївна – кандидат юридичних наук, доцент, 
провідний науковий співробітник Науково-дослідного відділу науково-
дослідної лабораторії проблем правового та організаційного 
забезпечення діяльності Міністерства Внутрішніх справ України 
Державного науково-дослідного інституту МВС України; 

Дрозд Олексій Юрійович – доктор юридичних наук, доцент 
провідний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної 
роботи Національної академії внутрішніх справ; 

Журавель Валентина Іванівна – кандидат юридичних наук, суддя 
Верховного Суду; 



Журавльов Дмитро Володимирович – доктор юридичних наук, 
професор, Перший заступник директора Інституту права та 
післядипломної освіти Міністерства юстиції України, Заслужений 
юрист України, голова науково-експертної ради при Підкомітеті з 
питань запобігання та протидії політичної корупції Верховної ради 
України; 

Занфірова Тетяна Анатоліївна – доктор юридичних наук, професор, 
Заслужений юрист України, професор кафедри трудового права та 
права соціального забезпечення Київського національного університету 
ім. Тараса Шевченка; 

Золотоноша Олег Вікторович – кандидат юридичних наук, радник 
Голови Національної поліції України; 

Іншин Микола Іванович — доктор юридичних наук, професор, член-
кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач 
кафедри трудового права та права соціального забезпечення 
юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, заслужений юрист 
України; 

Іщук Дмитро Олександрович – кандидат юридичних наук, провідний 
науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного 
права; 

Карпушова Олена Віталіївна – кандидат юридичних наук, суддя 
Київського апеляційного адміністративного суду; 

Клемпарський Микола Миколайович – доктор юридичних наук, 
доцент, професор кафедри загально-правових дисциплін Донецького 
юридичного інституту МВС України; 

Коротких Андрій Юрійович – кандидат юридичних наук, суддя 
Київського апеляційного адміністративного суду; 

Костюк Володимир Леонідович – кандидат юридичних наук, старший 
науковий співробітник, завідувач наукової лабораторії з проблем 
забезпечення публічної безпеки та порядку Національної академії 
внутрішніх справ; 

Кравченко Іван Олександрович – доктор юридичних наук, доцент 
кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського 
національного аграрного університету; 



Круглова Анна Євгеніївна – кандидат юридичних наук, головний 
спеціаліст відділу прогнозування управління стратегічного аналізу та 
прогнозування Департаменту організаційно-апаратної роботи 
Міністерства внутрішніх справ України;  

Куцевич Максим Петрович – кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри кримінального права Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка; 

Лошицький Михайло Васильович – доктор юридичних наук, 
професор, ректор Національної академії прокуратури України; 

Мацюк Володимир Ярославович – доктор юридичних наук, перший 
заступник начальника Головного оперативного управління Державної 
фіскальної служби України, Заслужений юрист України; 

Москаленко Олена Вячеславівна – доктор юридичних наук 
професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, 
господарського та трудового права Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди; 

Назимко Єгор Сергійович – доктор юридичних наук, старший 
науковий співробітник, перший проректор Донецького юридичного 
інституту МВС України; 

Носач Андрій Володимирович – кандидат юридичних наук, 
Начальник управління СБУ в Харківській області, генерал-майор; 

Павліченко Володимир Володимирович – кандидат юридичних наук; 

Падалка Андрій Миколайович – кандидат юридичних наук, 
професор кафедри фінансових розслідувань Університету державної 
фіскальної служби України; 

Падалка Антоніна Олександрівна – кандидат юридичних наук, 
асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; 

Падалка Роман Олегович – кандидат юридичних наук, приватний 
нотаріус Київського міського нотаріального округу; 

Сіроха Дмитро Ігорович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри 
трудового права та права соціального забезпечення Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка; 

Сокоринський Юрій Володимирович – кандидат юридичних наук; 



Софїн Михайло Ігорович – кандидат юридичних наук, адвокат, 
радник Київського міського голови з питань протидії корупції; 

Стрільців Олександр Михайлович – кандидат юридичних наук, 
старший науковий співробітник, завідувач наукової лабораторії з 
проблем кримінальної поліції Національної академії внутрішніх справ; 

Тарасенко Олександр Сергійович – кандидат юридичних наук; 
головний спеціаліст відділу організації освітньої та наукової діяльності 
управління професійної освіти та науки Департаменту персоналу, 
організації освітньої та наукової діяльності МВС України; 

Турчина Ольга Сергіївна – кандидат юридичних наук, головний 
спеціаліст відділу контролю за реалізацією права на державну службу 
Департаменту контролю та взаємодії з органами влади Національного 
агентства України з питань державної служби 

Фоменко Андрій Євгенійович – кандидат юридичних наук, ректор 
Дніпропетровського державного університету МВС України; 

Хряпинський Антон Петрович – доцент кафедри наглядово-
профілактичної діяльності, Національний університет цивільного 
захисту України; 

Черкунов Олександр Віталійович – кандидат юридичних наук, 
старший державний інспектор відділу моніторингу ризикових операцій 
та інформаційно-аналітичної роботи управління протидії митним 
правопорушенням Київської міської митниці Державної фіскальної 
служби України; 

Чернявський Сергій Сергійович – проректор Національної академії 
внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України, полковник поліції; 

Шатрава Сергій Олександрович – доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри адміністративної діяльності поліції факультету № 3 
Харківського національного університету внутрішніх справ; 

Юнін Олександр Сергійович – доктор юридичних наук, доцент, 
директор Навчально-наукового інституту заочного навчання та 
підвищення кваліфікації Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ; 

Яворська Надія Олександрівна – аспірант кафедри трудового права 
та права соціального забезпечення Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка. 



4 

ВВЕДЕННЯ 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1118-р від 22 жовтня 2014 року «Питання рефор- 
мування органів внутрішніх справ України» було схвалено розроблену Міністерством внутрішніх 
справ України Стратегію розвитку органів внутрішніх справ України та Концепцію першочергових за- 
ходів реформування системи Міністерства внутрішніх справ України. 

Планом заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого 
розвитку «Україна — 2020» у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
№ 213-р від 04 березня 2015 року, було передбачено завдання щодо розроблення законопроекту «Про 
Національну поліцію». 

Метою прийняття зазначеного законопроекту мало стати створення Національної поліції в Україні 
— органу виконавчої влади, який служитиме суспільству і призначений для охорони прав і свобод 
людини, протидії злочинності, підтримання публічного порядку та громадської безпеки, надання полі- 
цейських послуг. 

02 липня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 580-VIII «Про національну 
поліцію», який набрав чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування, а саме 
07 листопада 2015 року, крім: 

— пунктів 1,2,3,7-13,15,17-18 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 580-VII, 
які набрали чинності з дня, наступного за днем його опублікування, а саме 07 серпня 2015 року; 

— частини сьомої статті 15 та частини п’ятої статті 21 Закону № 580-VIII, які набрали чинності з 01 
січня 2017 року. 

Щодо поліцейських підрозділів патрульної поліції в місті Києві Закон №580-VIII набрав чинності 
з дня його опублікування, а саме 06 серпня 2015 року. 

Щодо поліцейських підрозділів патрульної поліції в містах Одесі та Львові Закон №580-VIII на- 
брав чинності з 20 серпня 2015 року. 

З дня опублікування цього Закону всі працівники міліції (особи рядового і начальницького складу 
органів внутрішніх справ), а також інші працівники Міністерства внутрішніх справ України, його те- 
риторіальних органів, закладів та установ вважаються такими, що попереджені у визначеному порядку 
про можливе майбутнє звільнення через скорочення штатів. 

Працівники міліції, які виявили бажання проходити службу в поліції, за умови відповідності вимо- 
гам до поліцейських, визначеним цим Законом, упродовж трьох місяців з дня опублікування цього За- 
кону можуть бути прийняті на службу до поліції шляхом видання наказів про призначення за їх зго- 
дою чи проходження конкурсу на посади, що заміщуються поліцейськими, у будь-якому органі 
(закладі, установі) поліції. Посади, що пропонуються даним особам, можуть бути рівнозначними, ви- 
щими або нижчими щодо посад, які ці особи обіймали під час проходження служби в міліції. 

Працівники міліції, які відмовилися від проходження служби в поліції та/або не прийняті на служ- 
бу до поліції в тримісячний термін з моменту попередження про наступне вивільнення, звільняються зі 
служби в органах внутрішніх справ через скорочення штатів. Дані особи можуть бути звільнені зі слу- 
жби в органах внутрішніх справ до настання зазначеного терміну на підставах, визначених Положен- 
ням про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвер- 
дженим постановою Кабінету Міністрів України № 114 від 29 липня 1991 року. 

Перебування працівників міліції на лікарняному чи у відпустці не є перешкодою для їх звільнення зі 
служби в органах внутрішніх справ відповідно до «Прикінцевих та перехідних положень» цього Закону. 

Кабінет Міністрів України своєю постановою №641 від 02 вересня 2015 року постановив утворити 
Національну поліцію України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується 
і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України. 

Положення про Національну поліцію України затверджено постановою Кабінету Міністрів 
України №877 від 28 жовтня 2015 року. 

Ураховуючи значення та роль Національної поліції України у виконанні завдань із охорони 
прав і свобод людини, протидії злочинності, підтриманні публічної безпеки і порядку, Президент 
України своїм Указом №693/2015 від 09 грудня 2015 року постановив установити в Україні свято 
— День Національної поліції України, яке відзначати щорічно 04 серпня — у день підписання 
Президентом України Закону України «Про Національну поліцію». 
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