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Випускну  роботу  магістра  присвячено  дослідженню  питань 

адміністративно-правового статусу працівників поліції в Укрвїні. Розглядаються 

поняття  «адміністративно-правовий  статус  працівника  поліції»,  «права 

працівника  поліції»,  «обов’язки  поліцейського»,  «юридична  відповідальність 

працівника  поліції»,  «гарантії  реалізації  адміністративно-правового  статусу 

працівника поліції» та інші.

Визначено, що структуру адміністративно-правового статусу працівника 

поліції  України  складають  наступні  елементи:  1)  порядок  заняття  посади, 

кваліфікаційні  вимоги  до  кандидатів  на  відповідну  посаду;  2)  принципи  і 

гарантії  проходження служби на посаді працівника поліції;  3)  повноваження, 

функції і юридична відповідальність працівника поліції; 4) підстави звільнення 

з посади працівника поліції.

Проводиться  аналіз  складових  елементів  адміністративно-правового 

статусу  працівника  поліції.  Розроблено  класифікацію  основних  прав  і 

обов’язків  поліцейського  як  основних  елементів  його  адміністративно-

правового  статусу.  Визначено  особливості  юридичної  відповідальності 

поліцейських;  особливу  увагу  приділено  аналізу  такої  підстави 

залученняполіцейського  до  юридичної  відповідальності,  як  невиконання  або 

неналежне виконання своїх посадових обов’язків.

Обгрунтовуються  конкретні  пропозиції  і  рекомендації  щодо 

вдосконалення  норм  адміністративного  законодавства  в  сфері  регулювання 

адміністративно-правового  статусу  працівників  поліції,  в  тому числі  шляхом 

використання  позитивного  зарубіжного  досвіду  в  цій  галузі.  Зокрема, 

запропоновано  внести  ряд  змін  і  доповнень  до  Закону  України  «Про 

Національну  поліцію»,  розробити  детальні  рекомендації  та  інструкції  щодо 

поведінки  поліцейського  в  ріхних  нетипових  ситуаціях,  прийняти  методики 

щорічної  оцінки професійної  діяльності  поліцейського,  в  тому числі  шляхом 

дослідження його.
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