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РОЛЬ ПРАВООХОРОННИХ ТА СУДОВИХ ОРГАНІВ 
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ
У статтi розглядаються поняття та види суб’єктiв правоохоронних органiв, їх повнова-

ження у сферi охорони правопорядку та законностi. Особливої уваги придiляється органам 
прокуратури, особливостям органiзацiйної та виконавчої дiяльностi шляхом здiйснення над-
зору за дотриманням законностi. 

В умовах Української держави як морської, значне мiсце присвячено проблемi дотримання 
норм митного права, а також норм, якi передбачають контрабанду (ст. ст. 201, 305 КК 
України), їх реалiзацiїї з дотриманням законностi. 

На верхiвцi питань дотримання законностi i правопорядку знаходяться органи внутрiш-
нiх справ, зокрема Нацiональна полiцiя України. У статтi розглядається дiяльнiсть цього 
органу щодо забезпечення таких функцiй як: участь у забезпеченнi оборонної функцiї дер-
жави; охорона державних кордонiв України; участь у забезпеченнi державної безпеки; охо-
рона громадського порядку; протидiя антисуспiльним проявам; охорона всiх форм власно-
стi; запобiгання кримiнальних та адмiнiстративних правопорушень.

У складний для України теперешнiй час є особливо значною дiяльнiсть Служби безпеки 
України, а саме: попередження, виявлення, припинення та розкриття кримiнальних право-
порушень проти миру, безпеки людства та мiжнародного правопорядку, колаборацiонiзму, 
тероризму, корупцiї, органiзованої злочинностi, iнших протиправних дiй, якi створюють 
загрозу життєво важливим iнтересам України.

Правозахисну дiяльнiсть щодо дотримання законностi та правопорядку здiйснюють 
омбудсмени, а також iншi органи: адвокатура, нотарiат. Дiяльнiсть омбудсмена безпосе-
редньо спрямована на охорону прав i свобод людини, на iнформування громадян про пору-
шення їх прав органами влади, службовими особами, при цьому поєднуються риси iнсти-
туту держави та iнституту громадянського суспiльства.

Кiнцеве рiшення щодо реалiзацiї норм права з дотриманням законностi приймають судовi 
органи: Конституцiйний Суд України та суди загальної юрисдикцiї. Така дiяльнiсть засно-
вана на мiжнародно-правових нормах, а також на нормах законодавства України, виражаючи 
волю народу України.

Ключовi слова: законнiсть, правопорядок, правоохороннi органи, судовi органи, правоза-
хиснi органи, державна правоохоронна полiтика.
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Постановка проблеми. Визначення сфери 
органiв державної влади та управлiння, про-
куратури i суду, а також правозахисних органiза-
цiй при дотриманнi законностi та правопорядку.

Стан опрацювання. Дослiдженням питань 
проблеми займались наступнi вiтчизнянi вченi, 
а саме: Аверьянов В.Б., Бiла Л.Р., Додiн Є. В., 
Кiвалов С.В., Осадчий В., Стрельцов Є.Л. 

Метою дослiдження є визначення дiяльностi 
суб’єктiв щодо дотримання законностi та пра-
вопорядку, що надає дослiдженню практичну 
спрямованiсть та значимiсть.

Виклад основного матерiалу. Здiйснення 
вимог органiв державної влади у сферi забезпе-
чення законностi та правопорядку виконується 
правоохоронними органами та судом. Особливе 
мiсце серед цих органiв займає прокуратура. 
У системi iнституцiйно-органiзацiйних гарантiй 
прав i свобод громадян їй належить провiдна роль. 
Головним чином, органи прокуратури здiйснюють 
нагляд за дiяльнiстю органiв внутрiшнiх справ. 

Нагляд за законнiстю, зокрема Митної 
служби України, дозволяє змiцнювати її дiяль-
нiсть, яка пов’язана з необхiднiстю отримання 
iнформацiї про безпеку державного кордону, 
про осiб, якi перетинають державний кордон 
України, про перемiщуванi певнi предмети.

Специфiка нагляду за дiяльнiстю митних 
органiв вимагає рiзних форм i засобiв, здiйс-
нення прокурорського нагляду, обов’язкової 
участi прокурорiв в розглядi судами адмiнiстра-
тивних справ про порушення митних правил. 
Специфiка прокурорського нагляду за закон-
нiстю у провадженнях про порушення митних 
правил викладена в Наказi Генерального проку-
рора України «Про органiзацiю прокурорського 
нагляду за дотриманням законiв Службою без-
пеки органами охорони державного кордону i 
митного кордону України». [1] 

Прокурорський нагляд за законнiстю дiяльностi 
митних органiв має своїм завданням сприяти:

– розкриттю кримiнальних правопорушень, 
зокрема контрабанди (ст. ст. 201, 305 КК України); 

– захисту особи, її прав, свобод i законних 
iнтересiв;

– захисту прав пiдприємств, установ, органi-
зацiй вiд протиправних посягань;

– виконанню принципу про невiдворотнiсть 
вiдповiдальностi за вчинене правопорушення;

– запобiганню незаконному притягненню 
особи до кримiнальної вiдповiдальностi;

– здiйсненню заходiв щодо запобiгання пра-
вопорушень, усуненню причин та умов, що 
сприяють їх вчиненню. [2, с.74]

Гарантiєю правопорядку i законностi є правоохо-
ронна дiяльнiсть держави, яка здiйснюється також 
через систему органiв внутрiшнiх справ, отже, 
реалiзується правоохоронна дiяльнiсть держави. [3]

Органи внутрiшнiх справ забезпечують фор-
мування та реалiзацiю державної полiтики 
у сферi захисту прав та свобод громадян, iнте-
ресiв суспiльства i держави вiд протиправних 
посягань, органiзовують та координують дiяль-
нiсть у протидiї злочинностi, з охорони громад-
ського порядку та забезпечення громадської 
безпеки, безпеки дорожнього руху та експлу-
атацiї транспорту, пожежної безпеки, охорони 
та оборони найважливих об’єктiв.

Найвагомiшою складовою органiв внутрiш-
нiх справ є Нацiональна полiцiя України. Вiд-
повiдно Закону України «Про Нацiональну 
полiцiю»: «Полiцiя – це державний озброєний 
орган виконавчої влади, який захищає життя, 
здоров’я, права i свободи громадян, природне 
середовище, iнтереси суспiльства i держави вiд 
протиправних посягань». [4]

Нацiональна полiцiя України виконує 
наступнi завдання:

1) участь у забезпеченнi оборонної функцiї 
держави;

2) охорона державних кордонiв України;
3) участь у забезпеченнi державної безпеки;
4) охорона громадського порядку;
5) протидiя антисуспiльним проявам;
6) охорона всiх форм власностi;
7) запобiгання кримiнальних та адмiнiстра-

тивних правопорушень. [4]
Державним правоохоронним органом 

спецiального призначення, який забезпечує 
державну безпеку України, є Служба безпеки 
України. У вiдповiдностi з Законом України 
«Про Службу безпеки України»: «На неї покла-
дено захист державного суверенiтету, кон-
ституцiйного ладу, територiальної цiлiсностi, 
законних iнтересiв держави та прав громадян 
вiд розвiдувально-пiдривної дiяльностi iнозем-
них спецiальних служб, посягань з боку окре-
мих органiзацiй, груп, осiб». [5]

Завданнями Служби безпеки є виявлення 
та припинення колаборацiонiзму, тероризму, 
корупцiї, контрабанди, органiзованої злочин-
ностi, незаконного переправлення осiб через 
державний кордон України, контрабанди нар-
котичних засобiв, кримiнальних правопорушень 
проти миру, безпеки людства та мiжнародного 
правопорядку. Дiяльнiсть Служби безпеки 
здiйснюється на основi дотримання прав i сво-
бод людини та громадянина. 
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Серед правозахисних органiв вагоме зна-
чення має iнститут Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини. В перекладi зi 
шведської ombudsman – представник. 

Вiдповiдно ч. 2 ст. 4 Закону України «Про 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини»: «Його дiяльнiсть доповнює наявнi 
засоби захисту конституцiйних прав i свобод 
людини та громадянина, не вiдмiняє їх i не 
зволiкає з переглядом компетенцiї державних 
органiв, якi забезпечують захист i поновлення 
порушених прав i свобод». [6]

Вiдповiдно ст. 3 Закону України «Про Упов-
новаженого Верховної Ради з прав людини»: 
«Дiяльнiсть омбудсмена спрямована на захист 
прав i свобод людини та громадянина, прого-
лошених Конституцiєю та Законами України, 
а також мiжнародними договорами; запобiгання 
порушенням прав i свобод людини та громадя-
нина або сприяння їх поновленню; дотримання 
та повагу до прав i свобод людини та громадя-
нина суб’єктами», зазначеними в Законi Укра-
їни «Про Уповноваженого Верховної Ради Укра-
їни з прав людини». [6]

Повноваження уповноваженого передбаченi 
Роздiлом IV вказаного Закону. Згiдно статтi 13, 
«Уповноважений має право: вносити в уста-
новленому порядку пропозицiї щодо вдоскона-
лення законодавства України у сферi захисту 
прав i свобод людини i громадянина; вимагати 
вiд посадових i службових осiб органiв держав-
ної влади, органiв мiсцевого самоврядування, 
пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно 
вiд форми власностi сприяння проведенню 
перевiрок дiяльностi пiдконтрольних i пiдпоряд-
кованих їм пiдприємств, установ, органiзацiй, 
видiлення спецiалiстiв для участi у проведеннi 
перевiрок, експертиз i надання вiдповiдних 
висновкiв; запрошувати посадових i службо-
вих осiб, громадян України, iноземцiв та осiб 
без громадянства для отримання вiд них усних 
або письмових пояснень щодо обставин, якi 
перевiряються по справi; вiдвiдувати без попе-
реднього повiдомлення про час i мету вiдвiду-
вання такi мiсця: мiсця, в яких особи примусово 
тримаються за судовим рiшенням або рiшенням 
адмiнiстративного органу вiдповiдно до закону, 
в тому числi iзолятори тимчасового тримання, 
кiмнати для затриманих та доставлених черго-
вих частин органiв Нацiональної полiцiї, пункти 
тимчасового перебування iноземцiв та осiб 
без громадянства, якi незаконно перебувають 
в Українi, кiмнати для перебування тимчасово 
затриманих вiйськовослужбовцiв, слiдчi iзо-

лятори, арештнi доми, кримiнально-виконавчi 
установи, приймальники-розподiльники для 
дiтей, загальноосвiтнi школи та професiйнi учи-
лища соцiальної реабiлiтацiї, центри медико-со-
цiальної реабiлiтацiї дiтей, спецiальнi виховнi 
установи, вiйськовi частини, гауптвахти, дисци-
плiнарнi батальйони, спецiальнi приймальники 
для тримання осiб, пiдданих адмiнiстративному 
арешту, мiськi, районнi управлiння та вiддiли, 
лiнiйнi управлiння, вiддiли, вiддiлення, пункти 
органiв Нацiональної полiцiї, спецiалiзованi 
автомобiлi (у тому числi спецiалiзованi автомо-
бiлi з конвоєм), примiщення (кiмнати) для три-
мання пiдсудних (засуджених) у судах, заклади 
примусового лiкування; психiатричнi заклади; 
пункти тимчасового розмiщення бiженцiв; примi-
щення для транзитних пасажирiв у пунктах про-
пуску через державний кордон; будинки дитини, 
загальноосвiтнi школи-iнтернати для дiтей-сирiт 
i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, 
центри соцiальної реабiлiтацiї дiтей з iнвалiд-
нiстю, центри соцiально-психологiчної реабiлi-
тацiї дiтей; психоневрологiчнi iнтернати; будин-
ки-iнтернати для громадян похилого вiку та осiб 
з iнвалiднiстю; пансiонати для ветеранiв вiйни i 
працi; соцiально-реабiлiтацiйнi центри; з метою 
захисту прав i свобод людини i громадянина 
особисто або через свого представника в уста-
новленому законом порядку: звертатися до суду 
про захист прав i свобод осiб, якi через фiзич-
ний стан, недосягнення повнолiття, похилий 
вiк, недiєздатнiсть або обмежену дiєздатнiсть 
неспроможнi самостiйно захистити свої права 
i свободи; направляти у вiдповiднi органи акти 
реагування Уповноваженого у разi виявлення 
порушень прав i свобод людини i громадянина 
для вжиття цими органами заходiв; перевiряти 
стан додержання встановлених прав i свобод 
людини i громадянина вiдповiдними державними 
органами, в тому числi тими, що здiйснюють опе-
ративно-розшукову дiяльнiсть, здiйснюють вико-
нання судових рiшень, вносити в установленому 
порядку пропозицiї щодо полiпшення дiяльностi 
таких органiв у цiй сферi; здiйснювати контроль 
за забезпеченням рiвних прав та можливостей 
жiнок i чоловiкiв». [6].

Здiйснення вимог органiв державної влади 
у сферi забезпечення законностi та правопо-
рядку виконується i iншими правоохоронними 
органами, а саме:

– органами охорони державного кордону;
– Антимонопольним комiтетом України;
– органами державної лiсової охорони;
– органами рибоохорони;
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– органами виконання кримiнальних покарань;
– Державною фiскальною службою України;
– iнспекцiйними органами, якi здiйснюють 

правозастосувальнi дiї (органи захисту прав 
споживача, Iнспекцiя державного архiтектур-
но-будiвельного контролю, Державна еколо-
гiчна iнспекцiя, Санiтарно-епiдемiологiчна 
служба та iн.).

Особливiстю цих органiв є поєднання пра-
воохоронної функцiї з органiзацiйно-управлiн-
ськими, контрольно-перевiрковими та право-
роз’яснювальними функцiями. «Їх керiвнi органи 
належать до органiв центральної виконав-
чої влади з так званим спецiальним стату-
сом – органи, якi мають, визначенi Конституцiєю 
та законодавством України, особливi завдання 
та повноваження». [7, с. 99]

Застосування норм про захист вiд пося-
гань на державну безпеку стала визначаль-
ною функцiєю держави. Вiдповiдно до Наказу 
вiд 29.08.2016 р. про Затвердження порядку 
дiй посадових осiб органiв охорони держав-
ного кордону, Державної прикордонної служби 
України щодо встановлення режиму в пунктах 
пропуску через державний кордон України, 
«здiйснення контролю за його недоторканнiстю, 
а також органiзацiї i забезпечення взаємодiї 
та координацiї контрольних органiв i служб, 
що здiйснюють рiзнi види контролю або беруть 
участь у забезпеченнi режиму в пунктах про-
пуску через державний кордон». [8]

Правоохоронна функцiя держави здiйсню-
ється також органами суду. 

Згiдно з Законом України «Про судоустрiй i 
статус суддiв», «Суд, здiйснюючи правосуддя, 
на засадах верховенства права, забезпечує 
захист, гарантованих Конституцiєю України 
та iншими законами, прав i свобод людини i гро-
мадянина, прав i законних iнтересiв юридичних 
осiб, iнтересiв суспiльства i держави». [9] 

Суд покликаний здiйснювати державний 
захист прав i свобод людини, забезпечувати вiд-
новлення порушених прав громадян i юридич-
них осiб; захист найважливiших прав людини 
є змiстом цивiльного судочинства. 

Отже, судочинство здiйснюється Консти-
туцiйним Судом України та судами загальної 
юрисдикцiї. Тiльки в судовiй постановi може 
бути дана оцiнка законностi засудження за пра-
вопорушення рiзних видiв. 

Вiдповiдно Конституцiї, судова система 
забезпечує доступнiсть правосуддя кожнiй 
особi. Суди є заключною iнстанцiєю у системi 
структур, якi шляхом застосування заходiв дер-

жавного впливу здiйснюють свої повноваження 
у протидiї будь-яким правопорушенням. 

Суди виступають як органи кримiнальної 
та адмiнiстративної юрисдикцiї, що обумов-
лює необхiднiсть керуватись iснуючою судовою 
практикою усiм адмiнiстративно-юрисдикцiй-
ним органам.

Правосуддя в Українi здiйснюється на заса-
дах рiвностi всiх учасникiв судового процесу 
перед законом i судом. У перспективi кримiналь-
ний закон України повнiстю передбачає без-
посередню участь у вiдправленнi правосуддя 
дiяльнiсть народних засiдателiв i присяжних.

Висновки. Важливим напрямом у сферi 
захисту прав людини i громадянина є забез-
печення громадського порядку та громадської 
безпеки, що гарантується правоохоронними, 
судовими органами та правозахисними органi-
зацiями. 

Є доцiльним нормативне закрiплення ролi 
кожного правоохоронного та судового органу 
у забезпеченнi законностi та правопорядку; 
розробка довiдникiв, а саме: словникiв, є також 
необхiдним у якостi каталога звернень за фак-
тами конкретного забезпечення та поновлення 
прав i свобод людини i громадянина. Наукове 
тлумачення законодавства у сучасних умовах 
в сферi дотримання законностi та правопорядку 
неможна вважати завершеним, оскiльки воно 
вимагає уяснення кола повноважень представ-
никiв державних органiв влади у вiдповiдностi 
з сучасними вимогами розвитку суспiльства. 
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Zagorodnyuk S. O., Medentsev A. M., Dopilka V. O. The role of law enforcement and judicial 
authorities in ensuring law and law order

The article examines the concepts and types of subjects of law enforcement agencies, their 
powers in the sphere of law enforcement and legality. Particular attention is paid to the bodies 
of the prosecutor’s office, the peculiarities of organizational and executive activities are revealed 
through the supervision of compliance with the law. In the conditions of the Ukrainian state as 
a maritime state, a significant place in the article is devoted to the problem of compliance with the norms 
of customs law, in particular, the norms that provide for smuggling (Articles 201, 305 of the Criminal 
Code of Ukraine), their implementation in compliance with the law.

Internal affairs bodies, in particular the National Police of Ukraine, are at the forefront of law 
enforcement issues. The article examines the activities of this body in ensuring such functions as: 
participation in ensuring the defense function of the state; protection of state borders of Ukraine; 
participation in ensuring state security; protection of public order; countering antisocial manifestations; 
protection of all forms of ownership; prevention of criminal and administrative offenses.

In the current difficult time for Ukraine, the activities of the Security Service of Ukraine are 
especially significant, namely: prevention, detection, termination and disclosure of criminal offenses 
against peace, human security and international legal order, collaborationism, terrorism, corruption, 
organized crime, other illegal actions that directly pose a threat to the vital interests of Ukraine.

Human rights protection activities regarding the observance of legality and law and order are 
carried out by ombudsmen, as well as other bodies: advocacy, notary. The activities of the ombudsman 
are directly aimed at protecting human rights and freedoms, at informing citizens about the violation 
of their rights by authorities and officials, while combining the features of the institution of the state 
and the institution of civil society.

The final decision on the implementation of legal norms is made by judicial bodies: the Constitutional 
Court of Ukraine and courts of general jurisdiction. Such activity is based on international legal 
norms, as well as on the norms of Ukrainian legislation, expressing the will of the people of Ukraine.

Key words: legality, law and order, law enforcement bodies, judicial bodies, human rights 
protection bodies, state law enforcement policy.


