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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Невід’ємною умовою успішності реформування
правоохоронних органів України є запровадження партнерської моделі
взаємовідносин між ними і суспільством, що передбачає наявність у
громадськості об’єктивної інформації про особливості діяльності
правоохоронців, продуктивність їх роботи, ефективність витрачання
бюджетних коштів та інші важливі аспекти функціонування. Не є винятком і
Національна поліція України, принцип відкритості та прозорості діяльності
якої здобув своє законодавче закріплення у Розділі II Закону України «Про
Національну поліцію».

Відкритість та прозорість у діяльності поліції дозволяє правоохоронним
органам створювати середовище відкритого діалогу з громадянами і, таким
чином, забезпечувати високий рівень довіри з боку суспільства, акцентуючи
увагу на питаннях публічної безпеки, а також залучаючи громадян до
спільного вирішення проблемних питань.

Права громадян на участь у державному управлінні та доступ до
інформації, включаючи інформацію про діяльність поліції, є
фундаментальними правами, визнаними міжнародними угодами про права
людини – відкритість інформації про діяльність поліції є безумовним
ключовим елементом демократичної держави. Громадяни, громадські
об’єднання та організації мають право у порядку, встановленому
законодавством України, отримувати достовірну інформацію про діяльність
поліції, а також отримувати від поліції інформацію, яка безпосередньо зачіпає
їх права, за винятком інформації, доступ до якої обмежено законом.

Разом з тим, сучасний рівень довіри громадян до Національної поліції
свідчить про існування у сфері її відносин з суспільством великої кількості
проблем. Так, за даними опитування, проведеного соціологічною службою
Центру Разумкова у листопаді 2016 р., не довіряло Національній поліції 63,3%
опитаних, а повністю довіряло лише 2,9% респондентів. Однією з причин цієї
небезпечної тенденції є недостатність у суспільства інформації щодо
діяльності поліції, непрозорість багатьох процесів її функціонування.

Розробці теоретичних та методологічних основ удосконалення
діяльності органів внутрішніх справ, а також питанням, пов’язаним із
підвищенням ефективності застосування принципів у діяльності поліції,
присвячені праці таких вчених: В. Б. Авер’янова, О. М. Бандурки,
О. К. Безсмертного, Ю. П. Битяка, І. Л. Бородіна, Н. А. Галабурди,
І. П. Голосніченка, Д. С. Денисюка, О. В. Джафарової, В. В. Доненка,
В. В. Донського, В. О. Заросила, А. Т. Комзюка, М. В. Корнієнка, М. Н. Курка,
О. В. Негодченка, О. І. Остапенка, А. М. Подоляки, О. П. Рябченко,
І. М. Шопіної та інших. Їх дослідження, безумовно, мають теоретичне і
практичне значення, однак, враховуючи сучасний стан реформування
правоохоронної системи та у зв’язку з набранням чинності Закону України
«Про Національну поліцію», особливого значення набуває питання
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подальшого вдосконалення реалізації принципу відкритості та прозорості її
діяльності з урахуванням обмежень, встановлених кримінальним
процесуальним законодавством, особливостями адміністративно-деліктного
процесу, оперативно-розшуковим законодавством, правовими актами у сфері
захисту персональних даних тощо. У зв’язку з цим існує потреба розвитку
зазначеного наукового напрямку: необхідність розвитку термінологічного
апарату вказаної проблематики, проведення аналізу наявної практики
реалізації принципу відкритості та прозорості у діяльності Національної
поліції, визначення найбільш ефективних форм і методів роботи в цьому
напрямку, удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють
зазначену діяльність. Вказане й обумовило актуальність обраної теми
дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконано з урахуванням положень розділу 2
Концепції першочергових заходів реформування системи Міністерства
внутрішніх справ, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 22 жовтня 2014 р. № 1118-р, розділу 4 Національної стратегії сприяння
розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 рр.,
затвердженої Указом Президента України від 26 лютого 2016 р. № 68/2016у,
п. 4 «Підзвітність – організація, прозорість, нагляд» розділу IV Стратегії
реформування державного управління України на 2016–2020 рр.,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474-р,
пп. 3, 5 розділу 7 Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–
2020 рр., затверджених постановою загальних зборів Національної академії
правових наук України від 3 березня 2016 р.

Обраний напрям дослідження належить до числа пріоритетних у галузі
адміністративного права. Дисертацію виконано відповідно до зведеного
тематичного плану наукових досліджень Міжрегіональної Академії
управління персоналом на 2011–2015 рр. та зведеного плану наукової роботи
Академії на 2016–2020 рр.

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому,
щоб на основі вивчення та систематизації наявних наукових підходів,
зарубіжного досвіду, аналізу чинного законодавства України і практики його
застосування, визначити сутність та особливості адміністративно-правових
засад реалізації принципу відкритості та прозорості у діяльності Національної
поліції України, а також знайти оптимальні шляхи щодо удосконалення
адміністративного законодавства в контексті його реалізації.

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі
задачі:

– розкрити поняття, зміст та правову природу принципів діяльності
Національної поліції України;

– здійснити теоретико-правовий аналіз принципу відкритості та
прозорості у діяльності Національної поліції задля визначення методів їх
забезпечення;
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– дослідити особливості прояву принципу відкритості та прозорості при
розгляді працівниками поліції звернень та запитів громадян;

– з’ясувати стан дотримання принципу відкритості та прозорості під час
надання адміністративних послуг на прикладі підрозділів дозвільної системи;

– проаналізувати особливості прояву принципу відкритості та прозорості
при забезпеченні безпеки дорожнього руху підрозділами патрульної поліції;

– узагальнити тенденції зарубіжного досвіду щодо реалізації принципу
відкритості та прозорості, використання якого може бути корисним для
України;

– надати науково обґрунтовані пропозиції та визначити перспективні
напрями удосконалення адміністративного законодавства в контексті
реалізації принципу відкритості та прозорості.

Об’єктом дослідження є правовідносини, які виникають у сфері
діяльності Національної поліції під час реалізації принципу відкритості та
прозорості.

Предмет дослідження – адміністративно-правові засади реалізації
принципу відкритості та прозорості у діяльності Національної поліції України.

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного
дослідження складають як загальнонаукові, так і спеціальні методи
наукового пізнання. Їх застосування дозволило забезпечити комплексне
виконання поставлених задач, зробити обґрунтовані, достовірні висновки та
внести пропозиції щодо вдосконалення адміністративного законодавства в
контексті реалізації принципу відкритості та прозорості у діяльності
Національної поліції України.

Для визначення та поглиблення понятійного апарату застосовано логіко-
семантичний метод (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1). Для системного аналізу норм
Конституції України, адміністративного законодавства України, відомчих
нормативних актів, вимог міжнародних стандартів застосовано системно-
аналітичний метод (підрозділи 1.1, 1.2, 3.1). За допомогою порівняльно-
правового методу дослідження проаналізовано адміністративно-правові
засади реалізації принципу відкритості та прозорості у діяльності
Національної поліції України (підрозділ 1.2), здійснено аналіз норм
законодавства зарубіжних держав, розглянуто міжнародний досвід
організації та правового забезпечення дотримання принципу відкритості та
прозорості (підрозділ 3.1). Використання формально-логічного методу
сприяло виявленню неоднозначності у понятійному апараті при тлумаченні
термінів, які містяться у дисертації, визначенню основних принципів
діяльності поліції та формулюванню низки дефініцій у досліджуваній сфері
(підрозділи 1.1, 1.2). Статистичний метод використано при аналізі
статистичних даних діяльності Національної поліції України (підрозділи 2.2,
2.3). Метод узагальнення, прогнозування використано при аналізі
особливостей дотримання принципу відкритості та прозорості у різних сферах
діяльностi Національної поліції України (підрозділи 2.1–2.3), визначенні
основних шляхів удосконалення правового забезпечення адміністративного
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законодавства в контексті реалізації принципу відкритості та прозорості
Національною поліцією України (підрозділ 3.2), у процесі формулювання
висновків до розділів і загальних висновків.

Нормативно-правову базу роботи склали Конституція України, закони та
підзаконні нормативно-правові акти, якими регламентовано діяльність Національної
поліції України, законодавчі акти зарубіжних держав, а також практика їх
застосування.

Інформаційну та емпіричну основу дослідження становлять аналітичні та
статистичні матеріали щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України
та безпосередньо Національної поліції України, правова публіцистика,
довідкові видання, статистичні матеріали.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що
дисертація є однією з перших спроб комплексно, з використанням сучасних
методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень науки адміністративного
права дослідити адміністративно-правові засади застосування принципу
відкритості та прозорості Національною поліцією, що дозволило обґрунтувати
низку нових теоретичних положень і висновків, надати практичні рекомендації
та пропозиції. Основні з них такі:

вперше:
– запропоновано авторське визначення понять «принцип відкритості» та

«принцип прозорості» у діяльності органів Національної поліції, визначено
методи забезпечення реалізації принципу прозорості та критерії віднесення
того або іншого правила до принципу;

– обґрунтовано неналежний стан дотримання принципу відкритості та
прозорості у діяльності органів Національної поліції України, що виявляється у
відсутності інформації, передбаченої п. 1 (відомості про організаційну
структуру, функції, напрями діяльності, фінансові ресурси), п. 2 (нормативно-
правове регулювання діяльності, проекти надано лише вибірково), п. 3
(перелік та умови отримання послуг, які надаються органом), п. 5 (відомості
про види інформації, яку зберігає розпорядник), п. 10 (звіти, крім запитів на
інформацію), п. 11 (інформація про діяльність суб’єктів владних повноважень)
ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

– з’ясовано основні відмінності західноєвропейської правової доктрини
щодо принципу відкритості та прозорості у діяльності поліції від вітчизняної;

удосконалено:
– понятійний апарат таких правових категорій, як «принципи права»,

«принципи адміністративної діяльності поліції», «інформаційна відкритість»;
– теоретичне положення щодо доступу до інформації, який, відповідно

до чинного законодавства, здійснюється на принципах: 1) прозорості та
відкритості діяльності суб’єктів владних повноважень; 2) вільного отримання
та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом;
3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану,
місця проживання, мовних або інших ознак;



5

– пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства у частині
захисту персональних даних та конфіденційної інформації про особу (змінити
підхід (концепцію) до автоматичної відеофіксації. Забезпечити відповідність
нормативно-правового регулювання чинного законодавства новому інституту
автоматичної відеофіксації, зокрема застосовувати деперсоніфікацію, тобто
оброблення відеозаписів (закриття облич та інших персональних даних) перед
їхньою публікацією у випадку, коли на це немає згоди особи, котру було
зафільмовано) у діяльності Національної поліції України щодо реалізації
принципу відкритості та прозорості у сфері забезпечення безпеки дорожнього
руху;

– розуміння розмежування відносин у сферах звернень громадян і доступу
до публічної інформації в контексті реалізації принципу відкритості та
прозорості у діяльності Національної поліції України, а також обґрунтування
ознак звернень, оформлених як запити на отримання публічної інформації, які
підлягають розгляду відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;

дістали подальшого розвитку:
– обґрунтування доцільності запровадження якісної багаторівневої

системи звітності (щоквартальне та щорічне публікування детального звіту за
основними напрямами діяльності, включаючи плани та результати роботи
поліцейських підрозділів, загальний бюджет, розміри та структуру витрат,
характеристику персоналу поліції, кадрові зміни, аналіз основних проблем
діяльності). Відповідним положенням слід доповнити Закон України «Про
Національну поліцію»;

– підходи до застосування широкого багатоканального зворотного
зв’язку з різними категоріями громадян (листування, особисті прийоми,
соціальні мережі, електронне листування, телефонні консультації);

– пропозиції щодо доповнення Закону України «Про Національну
поліцію» розділом «Порядок доступу до публічної інформації у системі
Національної поліції», який має забезпечувати комплексне вирішення завдань,
пов’язаних з інформаційно-правовим забезпеченням діяльності Національної
поліції, а також законодавства про інформацію відповідно до сучасного рівня
розвитку інформаційних відносин (аналіз нормативних актів Міністерства
внутрішніх справ, Національної поліції України, що регулюють використання
інформаційних ресурсів, свідчить про наявність низки проблем із надання
інформації, яка зосереджена в інформаційних центрах і не підпадає під
категорію державної або службової таємниці).

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
сформульовані в дисертації пропозиції і висновки можуть бути використані та
частково використовуються:

– у науково-дослідній сфері – для подальшого дослідження проблемних
питань у сфері діяльності Національної поліції Україні, при підготовці
науково-практичних посібників, розробці методичних рекомендацій (акт
впровадження Державного науково-дослідного інституту МВС України від
10 січня 2017 р.);
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– у навчальному процесі – при викладанні навчальних дисциплін
«Адміністративне право», «Проблеми адміністративного права» (акт
впровадження Інституту права імені князя Володимира Великого
Міжрегіональної Академії управління персоналом від 12 грудня 2016 р.);

– у правозастосовній діяльності – для удосконалення практики
діяльності Національної поліції України, покращання механізму їх взаємодії, а
також визначення оптимальних шляхів удосконалення їх адміністративно-
правового забезпечення (акт впровадження у правозастосовну діяльність
ГУНП в Дніпропетровській області від 30 березня 2017 р.).

Апробація результатів дисертації. Одержані автором у процесі
дослідження висновки, узагальнення і пропозиції оприлюднювались на
трьох науково-практичних конференціях: дві з яких – міжнародні: «Роль
юриспруденції у формуванні сучасного суспільства» (м. Київ, 7 жовтня 2016),
«Новітні тенденції сучасної юридичної науки» (м. Дніпро, 2–3 грудня 2016 р.),
одна – всеукраїнська: «Актуальні питання забезпечення правопорядку в
сучасних умовах» (м. Дніпро, 25 листопада 2016 р.).

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції
викладено в семи наукових статтях, опублікованих у фахових юридичних
виданнях (дві з них – в іноземному науковому виданні), а також у тезах
доповідей і наукових повідомлень, опублікованих за результатами проведення
трьох науково-практичних конференцій: дві з яких – міжнародні, одна –
всеукраїнська.

Структура дисертації складається зі вступу, трьох розділів, які
включають сім підрозділів, висновків до розділів, загальні висновки, списку
використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 216 сторінок, з яких:
197 сторінок основного тексту, список використаних джерел включає
175 найменувань і займає 19 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, її зв’язок із
науковими програмами, планами, темами, висвітлено ступінь розробки та
методи наукового аналізу, визначено мету і задачі дослідження, розкрито
наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, подано
відомості щодо публікацій, вказано форми апробації та впровадження
отриманих результатів.

Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади реалізації принципу
відкритості та прозорості у діяльності Національної поліції України»
складається із двох підрозділів, присвячених з’ясуванню поняття, змісту та
правової природи принципів діяльності Національної поліції України, а також
дослідженню теоретико-правового аналізу принципу відкритості та прозорості
у діяльності поліції.

У підрозділі 1.1 «Поняття, зміст та правова природа принципів
діяльності Національної поліції України» здійснено аналіз принципів



7

організації та діяльності поліції, передбачених Законом України «Про
Національну поліцію»; охарактеризовано доктринальні підходи науковців
щодо визначення сутності і змісту категорії «принципи права», «принципи
адміністративної діяльності поліції»; критерії віднесення того або іншого
правила до відповідного принципу; визначено: основні недоліки, властиві
принципам права (під принципами права розуміють лише офіційно закріплені
у законодавстві основоположні ідеї, що унеможливлює віднесення їх до числа
керівних ідей правосвідомості, що отримали суспільне визнання і реалізуються
у правовідносинах, однак незафіксовані у нормативно-правових актах; наявні
випадки невиправданого заниження важливості принципів, а також обмеження
сфери їх чинності межами правотворчості та правозастосування); з’ясовано
основні відмінності західноєвропейської правової доктрини щодо принципів
організації та діяльності поліції від вітчизняної.

Теоретично обґрунтовано, що правові принципи діяльності поліції – це
безумовні вимоги, які закріплені у нормативно-правових актах або слідують
безпосередньо зі змісту відповідних правових норм, та є обов’язковими для
виконання. Правові принципи діяльності поліції закріплено в Конституції
України, Законі України «Про Національну поліцію» та інших нормативно-
правових актах, які регламентують їх діяльність.

У підрозділі 1.2 «Теоретико-правовий аналіз принципу відкритості та
прозорості у діяльності Національної поліції» досліджено поняття, зміст,
історичну та правову природу принципу прозорості та відкритості.

Враховуючи думки правознавців, а також власне бачення,
сформульовано визначення принципу відкритості та прозорості. Виокремлено
основні методи забезпечення принципу прозорості: інформування –
повідомлення фактів про діяльність поліції та роз’яснення – роз’яснення,
коментування цих фактів, адаптування їх до сприйняття окремими
аудиторіями. Акцентовано увагу на тому, що інформування має бути
об’єктивним та актуальним (надання оперативної інформації), а роз’яснення –
вичерпним (інформація повинна повно та всебічно характеризувати той чи
інший аспект діяльності поліції).

За результатами проведеного дослідження встановлено, що значного
удосконалення потребує система інформатизації населення. Так, якщо
останніми роками у системі МВС України було чимало зроблено для
підвищення рівня прозорості та відкритості в діяльності органів внутрішніх
справ, зокрема, на офіційному вебсайті Міністерства розміщено
систематизовану інформацію про щоденну роботу міліції, статистику та звіти
щодо стану злочинності в Україні, запроваджено сторінку «Оскарження дій
міліції», де можна знайти корисну інформацію про порядок захисту прав або
законних інтересів громадян у разі їх порушення незаконними діями або
бездіяльністю працівників органів внутрішніх справ, то в системі Національної
поліції, всупереч ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»,
такі дії або взагалі не прослідковуються, або мають нерегулярний та
епізодичний характер.
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Акцентовано увагу на тому, що органи поліції повинні підвищувати
рівень системи виховання та освіти щодо питань отримання публічної
інформації; інформувати населення про законодавчі зміни відносно
забезпечення права на доступ до публічної інформації; розширювати
використання можливостей засобів масової інформації з популяризації знань
процедури реалізації права на доступ до публічної інформації шляхом
створення спеціальних теле- й радіопрограм, а також забезпечити підготовку
відповідної методичної літератури.

Розділ 2 «Особливості реалізації принципу відкритості та прозорості
у різних сферах діяльності Національної поліції України» містить три
підрозділи, в яких розкрито особливості дотримання принципу відкритості та
прозорості працівниками Національної поліції України при розгляді звернень
та запитів громадян, при наданні адміністративних послуг та пiд час
забезпечення безпеки дорожнього руху.

У підрозділі 2.1 «Забезпечення працівниками Національної поліції
принципу відкритості та прозорості при розгляді звернень та запитів
громадян» з’ясовано, що доступ до інформації, відповідно до чинного
законодавства, здійснюється на принципах: 1) прозорості та відкритості
діяльності суб’єктів владних повноважень; 2) вільного отримання та
поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом;
3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану,
місця проживання, мовних або інших ознак.

Встановлено, що звернення та запити до підрозділів Національної поліції
надходять поштою, електронною поштою, на особистий прийом керівництва,
через урядову «гарячу лінію», автоматизовану інформаційно-пошукову
систему «Контактний центр», інформаційну підсистему «HotLine», а також за
допомогою прямої телефонної лінії «Поліція на зв’язку». Проаналізовано
порядок направлення, процедуру та основні етапи реєстрації і розгляду
звернень і запитів, а також особливості надання відповідей громадянам;
обґрунтовано необхідність удосконалення нормативно-правових актів, їх
належного впровадження та поширення позитивної практики в цьому
напрямку.

З’ясовано, що чинне законодавство про інформацію не є досконалим та
не повною мірою відповідає сучасному рівню розвитку інформаційних
відносин. Аналіз нормативних актів Міністерства внутрішніх справ,
Національної поліції України, що регулюють використання інформаційних
ресурсів, свідчить про наявність низки проблем із надання інформації, яка
зосереджена в інформаційних центрах і не підпадає під категорію державної
або службової таємниці. У нормативно-правових актах стосовно діяльності
правоохоронних органів питання збору, накопичення та надання інформації
регулюються або частково, або зовсім не регулюються.

У підрозділі 2.2 «Дотримання принципу відкритості та прозорості при
наданнi адміністративних послуг підрозділами дозвільної системи
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Національної поліції України» визначено сутність, ознаки адміністративних
послуг, які надаються підрозділами поліції, підстави для надання
адміністративних послуг, критерії платності, джерела фінансування надання
послуг, категорію одержувачів послуг.

Враховуючи зарубіжний досвід та суттєві реформаційні зміни, внесено
обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення надання адміністративних
послуг підрозділами дозвільної системи Національної поліції: підготувати та
затвердити Стандарти адміністративних послуг, які надаються підрозділами
Департаменту превентивної діяльності НПУ; на законодавчому рівні
заборонити підрозділам дозвільної системи вимагати інформацію, якою
володіють суб’єкти надання адміністративних послуг (наявність чи відсутність
судимості тощо) або яку вони можуть отримати самостійно; створити
комфортні умови у зонах очікування; полегшити доступ до інформації про
процедури, платежі, контакти спеціалістів; забезпечити можливість отримання
громадянами необхідної консультації через мережу Інтернет, а також
передбачити запис на точну дату та час відвідування. Суб’єкти надання
адміністративних послуг, своєю чергою, повинні готувати та оприлюднювати
фінансові звіти, де відображатиметься відповідна інформація про зібрані у
вигляді адміністративного збору кошти та їх використання.

Також, зважаючи на той факт, що у Законі України «Про адміністративні
послуги» не передбачено норми щодо оцінювання якості надання
адміністративних послуг, запропоновано ст. 7 доповнити пунктом у такій
редакції: «4. Критерії оцінювання суб’єктів надання адміністративних послуг:
доступність, зручність, відкритість, професійність, своєчасність,
результативність, повага до особи».

У підрозділі 2.3 «Особливості прояву принципу відкритості та
прозорості пiд час забезпечення безпеки дорожнього руху підрозділами
патрульної поліції» з’ясовано особливості застосування принципу відкритості
та прозорості у окремих напрямах діяльності патрульної поліції (фіксація
фактів правопорушення, використання нагрудних камер (відеореєстраторів),
винесення постанови (особливо, що стосується повторного правопорушення).

Встановлено непоодинокі випадки порушення працівниками патрульної
поліції вимог законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про
захист персональних даних», «Про Національну поліцію» та права на
приватність – записи з нагрудних камер ми неодноразово спостерігаємо в
YouTube, засобах масової інформації. Правове регулювання зйомки без згоди
на це особи є таким, що суперечить чинному законодавству. Згідно зі ст. 25
Закону України «Про Національну поліцію», діяльність поліції, пов’язана із
захистом і обробкою персональних даних, здійснюється на підставах,
визначених Конституцією України, Законом України «Про захист
персональних даних», іншими законами України. Отже, розміщення відео у
ЗМІ або на відеохостингах, наприклад, YouTube, є обробкою персональних
даних. Такі дії недопустимі без згоди особи, крім випадків, визначених
законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та
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прав людини (ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних»). Тобто,
це пряме порушення Закону України «Про захист персональних даних».

Слід зазначити, що накази Департаменту патрульної поліції НПУ від
24.11.2015 № 14/1 та від 03.02.2016 № 100, які регламентують роботу у
зазначеному напрямку, на офіційному сайті не були опубліковані, на сьогодні
їх чинність втрачена, про що, знову ж таки, відсутня інформація на сайті, що
не тільки є порушенням Закону України «Про доступ до публічної
інформації», а й становить загрозу для дотримання поліцією прав людини.
Наразі, єдиною нормою, якою керуються органи поліції, є ст. 40 Закону
України «Про Національну поліцію» та профільні закони «Про доступ до
публічної інформації», «Про захист персональних даних», але, як показують
результати дослідження, практика їх застосування різниться залежно від
регіону, тобто не є уніфікованою.

Розділ 3 «Основні напрями удосконалення адміністративно-
правового забезпечення реалізації принципу відкритості та прозорості у
діяльностi Нацiональної поліції України» складається із двох підрозділів і
присвячений дослідженню зарубіжного досвіду впровадження в Україні
принципу відкритості та прозорості та з’ясуванню шляхів удосконалення
адміністративного законодавства у цій сфері.

У підрозділі 3.1 «Шляхи упровадження в Україні зарубіжного досвіду
реалізації принципу відкритості та прозорості» з’ясовано особливості
базових міжнародних принципів – відкритості, прозорості та підзвітності, їх
нормативно-правове регулювання та практичне застосування.
Проаналізовано позитивний досвід поліції США, Великобританії,
Нідерландів, Естонії, Грузії, використання якого прийнятно для України.

Встановлено, що організаційні форми поліції і концептуальні основи
державного управління у цій сфері зумовлені історичними, економічними,
політичними, географічними та іншими особливостями кожної окремо взятої
країни. Основний пріоритет поліцейських підрозділів – відкритість для
різноманітних форм зовнішнього контролю, у тому числі громадського.
Найоптимальнішим у сфері стосунків між поліцією та громадськістю визнано
підхід спільного розв’язання питань, з якими вони стикаються, безпосередньо
це втілюється у стратегії «community policing», що набула значного поширення
в країнах Європи.

Поліцейські підрозділи Великобританії, з метою дотримання та реалізації
принципу відкритості та прозорості, одними з перших ввели практику
встановлення засобів відеоспостереження не тільки стосовно затриманих осіб,
але й для контролю за персоналом. Крім цього, згідно з чинним
законодавством Великобританії, усі державні органи повинні впроваджувати
схеми публікації та суворо їх дотримуватися (схема публікації – це
зобов’язання проактивно й систематично надавати інформацію широкій
громадськості). Також британський уряд створив онлайн-платформу, яка
слугує для громадян єдиним пунктом доступу до інформації та послуг
державного сектора. У деяких штатах США прийнято норми, відповідно до
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яких обов’язковим є електронний запис допиту, оскільки виключно таким
чином, на думку правників, можливо отримати об’єктивну та прозору картину
того, що відбувалось під час допиту.

Однією із найбільш ефективних на пострадянському просторі є
поліцейська система Естонії. Рівень довіри суспільства до поліції, як основне
джерело оцінки її діяльності, складає 86%, і вона визнається зразковою в
Європі. Головним правовим документом в Естонії, який гарантує дотримання
вимог відкритості та підзвітності, є Естонська конституція. Її положення
знайшли подальший розвиток у Законі про публічну інформацію, метою якого
є створення відповідного механізму моніторингу діяльності державних
органів. Для цього Закон прямо зобов’язує державні органи зайняти
проактивну позицію в процесі надання інформації і встановлює перелік
інформації, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню (ст. 28). Яскравою
ілюстрацією того, як нові технології можуть сприяти наданню інформації, а
отже, підвищувати прозорість і відкритість уряду, слугує система «X-Road»
(Перехрестя). Вона сприяє прищепленню культури прозорості та відкритості в
державному секторі і активній громадській участі в процесах прийняття
рішень. Крім того, система спростила передачу даних між державними
цифровими базами даних і створила можливості для здійснення безпечної
передачі даних між фізичними особами та державними установами.
Паралельно з розвитком системи «X-Road» уряд Естонії створив у 2001 р. веб-
портал під назвою «Сьогодні я приймаю рішення». Також акцентовано увагу
на тому, що у законодавстві досліджуваних країн прослідковується багато
спільних тенденцій з українським законодавством: методи та форми
отримання запитуваної інформації, терміни надання та, відповідно, пояснення
причин затримки відповіді.

Визначено, що міжнародні стандарти стосовно демократичних засад
поліцейської діяльності вимагають, щоб поліція була і вважала себе
підзвітною громадянам, їх представникам, державі та закону. Тому вся
діяльність поліції – від поведінки окремих працівників до стратегій
поліцейських операцій, процедур призначення та управління бюджетом –
має бути відкритою до пильного вивчення різними інститутами нагляду.
Більше того, головною рисою демократичних засад поліцейської діяльності
є розуміння необхідності згоди населення. Одна з ефективних передумов
отримання громадської підтримки – забезпечення прозорості в діяльності
поліції, а також підтримання механізмів діалогу та взаєморозуміння з
громадськістю, якій поліція покликана служити та захищати.

У підрозділі 3.2 «Підвищення ефективності діяльності Національної
поліції України в контексті реалізації принципу відкритості та
прозорості» визначено, що основними напрямами оптимізації діяльності
Національної поліції України в контексті реалізації принципу відкритості та
прозорості мають стати: теоретико-правове переосмислення та практичне
впровадження комплексного підходу щодо оцінювання діяльності органів
поліції; розроблення правового поля, яке б сприяло створенню умов для



12

реалізації принципів відкритості, прозорості та підзвітності; підготовка
оновлених критеріїв ефективності діяльності поліції та системи її оцінки,
орієнтованих на прозорість у роботі, досягнення стратегічних цілей,
надання населенню відповідних послуг; удосконалення роботи з
населенням: підвищення якості розгляду скарг та заяв громадян,
забезпечення реальної прозорості діяльності поліції, посилення
громадського контролю за ходом розслідування фактів незаконного
застосування сили працівниками поліції, відновлення діяльності мобільних
груп із моніторингу дотримання прав людини в роботі поліції тощо;
розробка механізму публічних розслідувань, адже, як свідчить світова
практика, саме розслідування, які проводяться публічно за замовленням
державних органів, є сьогодні однією з найефективніших форм
громадського контролю; принципових змін потребує і система проведення
внутрішніх розслідувань за фактами порушень прав громадян з боку
правоохоронців.

Одним із ключових аспектів відкритості є прозорість процесу прийняття
управлінських рішень. Для цього необхідна організація зворотного зв’язку з
громадянами, що включала б збір пропозицій (рекомендацій) до проектів
нормативних документів, які підлягають обговоренню та аналізу. Доцільним є
прийняття підзаконного нормативного акта в межах діяльності органів поліції,
що регулюватиме відносини із суспільством в аспекті його участі в процесі
прийняття рішень. Нормативно-правовий акт має бути додатковою гарантією
належного виконання національних і міжнародних положень у сфері свободи
інформації. Крім того, важливо складати й доводити до відома громадськості
річні звіти про прозорість процесу прийняття рішень. Такі звіти нададуть
можливість оцінити, наскільки орган виконавчої влади працює у взаємодії з
громадянами.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і вирішення наукового
завдання – визначення адміністративно-правових засад реалізації принципу
відкритості та прозорості у діяльності Національної поліції України, а також
надання пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення адміністративного
законодавства в контексті реалізації принципу відкритості та прозорості у
вказаній сфері. Зокрема:

1. Правові принципи діяльності поліції – це безумовні вимоги, які
закріплені у нормативно-правових актах або які слідують безпосередньо зі
змісту відповідних правових норм, та є обов’язковими для виконання.

2. Принцип відкритості слід розуміти як забезпечення органами
виконавчої влади можливості вільного доступу громадян до здійснення
управління державними справами шляхом прийняття або впливу на прийняття
управлінських рішень, принцип прозорості – це можливість своєчасного
отримання громадянами об’єктивної та вичерпної інформації про діяльність
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органів виконавчої влади. При цьому прозорість забезпечується
законодавством про свободу інформації, а відкритість – законодавством про
адміністративні процедури.

Виділено два методи забезпечення принципу прозорості: інформування –
повідомлення фактів про діяльність поліції, та роз’яснення – коментування
цих фактів, адаптування їх до сприйняття окремими аудиторіями, які, лише за
умови поєднання, дадуть максимальний ефект їх забезпечення.

Дотримуючись принципу відкритості та прозорості можна досягти
двох важливих цілей: перша – захист публічних інтересів, оскільки вони
зменшують імовірність «невідповідного управління» та корупції; друга – ці
принципи є необхідними для захисту особистих прав, оскільки вони
визначають підстави, відповідно до яких приймаються адміністративні акти,
та, відповідно, надають зацікавленій стороні право на їх оскарження.

3. Робота зі зверненнями та запитами громадян – одна із форм зміцнення
та розширення зв’язків Національної поліції з громадськістю, ефективний
механізм запобігання розвитку корупції та одна з ознак прозорості діяльності
правоохоронної системи в цілому, адже відкрита й прозора правоохоронна
діяльність є пріоритетом євроінтеграційних прагнень України.

За результатами дослідження встановлено, що чинне законодавство про
інформацію не є досконалим та не повною мірою відповідає сучасному рівню
розвитку інформаційних відносин. Аналіз нормативних актів Міністерства
внутрішніх справ, Національної поліції України, що регулюють використання
інформаційних ресурсів, свідчить про наявність низки проблем із надання
інформації, яка зосереджена в інформаційних центрах і не підпадає під
категорію державної або службової таємниці.

4. При наданні адміністративних послуг підрозділи дозвільної системи
Національної поліції дотримуються принципу прозорості та відкритості –
визначена законодавча база, перелік послуг, роками відпрацьований порядок
дій. Однак, враховуючи глобальні реформаційні зміни у системі, а також
досвід зарубіжних країн, вважаємо за доцільне: підготувати та затвердити
Стандарти адміністративних послуг, які надаються підрозділами Департаменту
превентивної діяльності НПУ; на законодавчому рівні заборонити підрозділам
дозвільної системи вимагати інформацію, якою володіють суб’єкти надання
адміністративних послуг (наявність чи відсутність судимості тощо) або яку
вони можуть отримати самостійно; забезпечити можливість отримання
громадянами необхідної консультації через мережу Інтернет, а також
передбачити запис на точну дату та час відвідування; передбачити можливість
здійснення оплати та направлення квитанції за адміністративну послугу без
відвідування органів поліції; створити комфортні умови у зонах очікування та
полегшення доступу до інформації про процедури, платежі, контакти
спеціалістів; розробити та запровадити відповідну звітність за відповідними
напрямами, яку щокварталу висвітлювати у засобах масової інформації;
розглянути перспективи розвитку порядку надання адміністративних послуг:
через Центри надання адміністративних послуг; децентралізації, тобто
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делегування повноважень із надання адміністративних послуг органам
місцевого самоврядування, оскільки саме децентралізація дозволить суттєво
поліпшити якість надання послуг через підвищення впливу громади на
суб’єктів надання цих послуг.

5. З’ясовано особливості застосування принципу відкритості та
прозорості в окремих сферах діяльності патрульної поліції (фіксація фактів
правопорушення, використання нагрудних камер (відеореєстраторів),
винесення постанови (особливо, що стосується повторного правопорушення).

Визначено, що поліцейські патрульної служби, відповідно до чинного
законодавства, уповноважені розглядати справи про адміністративні
правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 122 КУпАП, і виносити постанову в
таких справах незалежно від факту оскарження адміністративного
правопорушення або стягнення, яке накладає поліцейський, без складання
протоколу про адміністративні правопорушення, проте механізм щодо фіксації
факту правопорушення чинним законодавством не визначено, крім
автоматично зафіксованих таких правопорушень, технічного обладнання, за
допомогою якого можна фіксувати факти перевищення швидкості водіями, у
розпорядженні патрульної служби також немає.

Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, внесено
пропозиції щодо приведення законодавчої бази у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху у відповідність до чинного законодавства в частині захисту
персональних даних та конфіденційної інформації про особу.

6. Узагальнивши тенденції зарубіжного досвіду, визначено, що
найоптимальнішим у сфері стосунків між поліцією та громадськістю є підхід
спільного розв’язання питань, з якими вони стикаються, безпосередньо це
втілюється у стратегії «community policing», що набула значного поширення в
країнах Європи. Уся діяльність поліції – від поведінки окремих працівників до
стратегій поліцейських операцій, процедур призначення та управління
бюджетом – повинна бути відкритою до пильного вивчення різними
інститутами нагляду.

З’ясовано, що поліцейські підрозділи Великобританії, з метою
дотримання та реалізації принципу відкритості та прозорості, одними з
перших ввели практику встановлення засобів відеоспостереження не тільки
стосовно затриманих осіб, а й для контролю за персоналом. Окрім цього,
британський уряд створив онлайн-платформу, яка слугує для громадян
єдиним пунктом доступу до інформації та послуг державного сектора. У
деяких штатах США прийнято норми, відповідно до яких обов’язковим є
електронний запис допиту, оскільки виключно таким чином, на думку
правників, можливо отримати об’єктивну та прозору картину того, що
відбувалось під час допиту.

Встановлено, що однією із найбільш ефективних на пострадянському
просторі є поліцейська система Естонії, рівень довіри суспільства до поліції у
якій складає 86%, і вона визнається зразковою в Європі. Система «X-Road»
(Перехрестя), яка діє у цій країні, сприяє прищепленню культури прозорості та
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відкритості в державному секторі, а також активній громадській участі в
процесах прийняття рішень.

7. З метою удосконалення адміністративного законодавства в контексті
реалізації принципу відкритості та прозорості Національною поліцією України
запропоновано:

1) ініціювати питання щодо порушення клопотання перед Кабінетом
Міністрів України розглянути можливість щодо доповнення КУпАП нормою
про відповідальність громадян, які безпідставно відволікають державні
органи влади на проведення перевірок за зверненнями, за якими проведено
всебічну, повну та об’єктивну перевірку, а також вжито вичерпних заходів
реагування;

2) розробити на рівні Національної поліції України методичні
рекомендації, в яких прописати чітке розмежування відносин у сферах звернень
громадян і доступу до публічної інформації, а також привести аргументовані та
вичерпні роз’яснення, звернення якого змісту і з якими вимогами (оформлені як
запити на отримання публічної інформації) підлягають розгляду відповідно до
Закону України «Про звернення громадян»;

3) доповнити розділ X Переліку відомостей, що становлять службову
інформацію у системі НПУ, затвердженого наказом НПУ від 10.05.2016
№ 385, пунктом такого змісту: «Персональні дані працівників органів поліції,
за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці»;

4) доповнити Закон України «Про Національну поліцію» розділом
«Порядок доступу до публічної інформації у системі Національної поліції»,
який має забезпечувати комплексне вирішення завдань, пов’язаних з
інформаційно-правовим забезпеченням діяльності Національної поліції;

5) запровадити єдину систему документообігу з новими механізмами її
захищеності, стандартними базами даних, порядком планування поточної
робочої дії та дистанційного контролю за ефективністю роботи певних
виконавців поліції, що значно підвищить ефективність роботи підрозділів.
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АНОТАЦІЯ

Семерей Б. В. Адміністративно-правові засади реалізації принципу
відкритості та прозорості у діяльності Національної поліції України. – На
правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право. – Міжрегіональна Академія управління персоналом. –
Київ, 2017.

Дисертація містить комплексний та системний аналіз теоретичних і
практичних проблем щодо адміністративно-правових засад реалізації
застосування принципу відкритості та прозорості у діяльності Національної
поліції. У роботі здійснено аналіз принципів організації та діяльності поліції,
передбачених Законом України «Про Національну поліцію»; охарактеризовано
основні підходи науковців щодо визначення сутності і змісту категорій
«принципи права», «принципи адміністративної діяльності поліції»;
сформульовано авторське визначення понять «принцип відкритості»,
«принцип прозорості», методи та критерії приналежності того або іншого
правила до відповідного принципу; визначено: основні недоліки, властиві
принципам права; з’ясовано основні відмінності західноєвропейської правової
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доктрини щодо принципів організації та діяльності поліції від вітчизняної.
З’ясовано особливості дотримання принципу відкритості та прозорості
працівниками Національної поліції України при розгляді звернень та запитів
громадян, при наданні адміністративних послуг та у окремих напрямах
діяльності патрульної поліції (фіксація фактів правопорушення, використання
нагрудних камер (відеореєстраторів).

Проаналізовано базові міжнародні принципи – відкритість, прозорість та
підзвітність, їх нормативно-правове регулювання та практичне застосування.
Досліджено позитивний досвід поліції США, Великобританії, Нідерландів,
Естонії, Грузії, використання якого прийнятно для України. Визначено основні
напрями оптимізації діяльності Національної поліції України в контексті
реалізації принципу відкритості та прозорості.

Надано пропозиції щодо змін та доповнень до законодавчих та
підзаконних нормативно-правових актів, якими регулюється реалізація
принципу відкритості та прозорості у діяльності Національної поліції України.

Ключові слова: адміністративно-правові засади, Національна поліція,
відкритість, прозорість, підзвітність, нормативно-правове врегулювання,
оптимізація.

АННОТАЦИЯ
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принципа открытости и прозрачности в деятельности Национальной
полиции Украины. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое
право; информационное право. – Межрегиональная Академия управления
персоналом. – Киев, 2017.

Диссертация содержит комплексный и системный анализ теоретических и
практических проблем административно-правовых основ реализации
принципа открытости и прозрачности в деятельности Национальной полиции.
В работе осуществлен анализ принципов организации и деятельности
полиции, предусмотренных Законом Украины «О Национальной полиции»;
охарактеризованы основные подходы ученых относительно определения
сущности и содержания категорий «принципы права», «принципы
административной деятельности полиции»; сформулировано авторское
определение понятий «принцип открытости», «принцип прозрачности»,
методы и критерии соотношения того или иного правила соответствующему
принципу; определены: основные недостатки, присущие принципам права;
основные отличия западноевропейской правовой доктрины относительно
принципов организации и деятельности полиции от отечественной. Выяснены
особенности соблюдения принципа открытости и прозрачности сотрудниками
Национальной полиции Украины при рассмотрении обращений и запросов
граждан, при предоставлении административных услуг и в отдельных
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направлениях деятельности патрульной полиции (фиксация фактов
правонарушения, использование нагрудных камер (видеорегистраторов).

Проанализированы базовые международные принципы – открытость,
прозрачность и подотчетность, их нормативно-правовое регулирование и
практическое применение. Исследован положительный опыт полиции США,
Великобритании, Нидерландов, Эстонии, Грузии, использование которого
приемлемо для Украины. Определены основные направления оптимизации
деятельности Национальной полиции Украины в контексте реализации
принципа открытости и прозрачности.

Предоставлены предложения относительно изменений и дополнений в
законодательных и подзаконных нормативно-правовых актах, которыми
регулируется реализация принципа открытости и прозрачности в деятельности
Национальной полиции Украины.

Ключевые слова: административно-правовые основы, Национальная
полиция, открытость, прозрачность, подотчетность, административно-
правовое регулирование, оптимизация.

ANNOTATION

Semerey B. V. Administrative-legal bases of realization of principle of
openness and transparency in the activities of the National police of Ukraine. –
Manuscript.

Thesis for the scientific degree of Candidate of Legal Sciences on specialty
12.00.07 – administrative law and process; finance law; information law. –
Interregional Academy of Personnel Management. – Kyiv, 2017.

The thesis contains a comprehensive and systematic analysis of theoretical
and practical problems of administrative and legal framework for implementation
of the principle of openness and transparency in the activities of the National
police.

In work the analysis of principles of organization and activities of the police
provided by the Law of Ukraine «On the National police» was done; the main
(doctrinal) approaches of scientists to definition of the nature and content of the
category «principles of law» were shown, «principles of administrative police
activities» were determined; the author’s definition of the terms «principle of
openness», «transparency» was formulated, methods and criteria or other rules of a
relevant principle were outlined; the main drawbacks of the principles of law were
identified; the main differences between Western legal doctrine regarding the
principles of organization and activities of the police from the domestic were
clarified.

The features that were determined comply with the principles of openness and
transparency with the employees of the National police of Ukraine when considering
complaints and requests of citizens, in the provision of administrative services and
in some areas of activities of the patrol police (fixation of facts of the offense, the
use of lapel cameras (DVRs).
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The basic international principles – openness, transparency and
accountability, their legal regulation and practical application were analyzed.

The positive experience of the police in the USA, UK, Netherlands, Estonia,
Georgia, which is acceptable for Ukraine was researched.

The basic directions of optimization of activity of the National police of
Ukraine in the context of the implementation of the principle of openness and
transparency were examined.

The proposals for amendments in legal and sub-legal acts that regulate the
implementation of the principle of openness and transparency in the activities of the
National police of Ukraine were done.

Keywords: administrative-legal bases, National police, openness,
transparency, accountability, legal regulation, optimization.
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