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Ефективна діяльність органів національної поліції нашої держави є
необхідною умовою захисту конституційного ладу, забезпечення законності та
правопорядку, дотримання прав і свобод людини та громадянина.
Формування цього інституту громадянського суспільства і розбудова правової
держави вимагають істотних змін в організації та функціонуванні системи
правоохоронних органів України, чільне місце серед яких національна поліція
України. Питання конституційно-правової модернізації національної поліції
України було одним із пріоритетних напрямків діяльності Національної
конституційної ради, Конституційної Асамблеї і залишається таким для
Конституційної Комісії і сьогодні.

Ключові слова: Конституція України, Національна поліція України,
правовий статус поліцейського, взаємодія Національної поліції з органами
державної влади та громадянським суспільством.
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The effective activity of the bodies of the national police of our country is a
prerequisite for the protection of the constitutional order, ensuring the rule of law and
order, respect for human and citizen's rights and freedoms. The formation of this civil
society institute and the construction of the rule of law require significant changes in
the organization and functioning of the law enforcement system of Ukraine, among
which the national police of Ukraine are prominent. The issue of constitutional and
legal modernization of the national police of Ukraine has been one of the priority 
areas of activity of the National Constitutional Council, the Constitutional Assembly 
and remains so for the Constitutional Commission to this day.
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