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СИСТЕМА СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ В РОЗРІЗІ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 
Цивілізаційний вибір українського народу та задекларований шлях інте-

грації до європейського соціуму пов’язаний із курсом на побудову в Україні 
правової держави, яка забезпечує ефективну охорону прав і свобод людини і 
громадянина, верховенство права в усіх сферах суспільного життя та залиша-
ється одним із головних напрямів державного будівництва. Подальший роз-
виток демократії, забезпечення прав і свобод громадян нерозривно пов’язані 
з підвищенням якості й ефективності діяльності сил охорони правопорядку. 

В умовах поглиблення економічної кризи, дезінтеграційних процесів, що 
дестабілізують державний устрій, посилення протиріч між інтересами різних 
соціальних груп та верств населення створюються передумови для виник-
нення кризових ситуацій соціального, воєнного, техногенного та природного 
характеру, що загострюють оперативну обстановку, в якій доводиться діяти 
силам охорони правопорядку, вирішуючи при цьому відповідні завдання по 
підтриманню публічної безпеки і порядку. Постають додаткові задачі, різко 
зростає обсяг роботи, виникає необхідність особливої організації управління. 

Загострення проблеми забезпечення національної безпеки України в її 
основних сферах зумовлено появою нових і збільшенням рівня традиційних 
зовнішніх загроз національним інтересам, корупція, правовий нігілізм, орга-
нізована злочинність, незаконна міграція, соціально-економічна та політична 
нестабільність, протистояння різних гілок влади. Саме ці загрози найбільш 
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деструктивно впливають на національну безпеку. Їх нейтралізація згідно з 
чинним законодавством покладається переважно на сили охорони правопо-
рядку. Водночас їх діяльність регулюється законодавчими актами, які не по-
вною мірою враховують специфіку умов надзвичайних ситуацій певної ґене-
зи. Це обумовлено, насамперед, відсутністю належного науково-методичного 
забезпечення такої діяльності, недостатньою організацією та координацією 
наукових досліджень у правоохоронній сфері, несформованістю відповідної 
галузі науки та її системного функціонування, яка передбачає міждисциплі-
нарну інтеграцію окремих напрямків у систему наук з проблем національної 
безпеки. 

Консервація неефективної пострадянської суспільної системи, насампе-
ред державної влади, викривлення демократичних процедур, що штучно стри-
мують процеси кадрового оновлення державних органів, обумовлюють слаб-
кість, а подеколи і неспроможність держави виконувати її функції, передусім у 
сфері захисту прав і свобод людини й громадянина, зростаючу недовіру до 
держави з боку суспільства. 

Ці фактори разом із незадовільним станом системи забезпечення націо-
нальної безпеки перешкоджають розв’язанню нагальних проблем суспільно-
го розвитку, породжують політичну радикалізацію, призводять до зростання 
екстремістських настроїв і рухів, що у стратегічній перспективі може створи-
ти реальну загрозу національному суверенітету і територіальній цілісності 
України. 

Обов’язковою передумовою належного захисту національних інтересів і 
протидії названим загрозам є створення та ефективне функціонування систе-
ми забезпечення національної безпеки. 

Аксіомою, на наш погляд, є і те, що у цій системі провідну роль відігра-
ють сили охорони правопорядку. 

Аналізуючи дослідження даної сфери, слід погодитися з думкою 
В.І. Лазутко, що нині немає єдиної позиції щодо визначення суб’єктів служ-
бово-бойової діяльності (виду правоохоронної діяльності, для якої характер-
не забезпечення внутрішньої безпеки держави, що полягає у виконанні пра-
воохоронних завдань через їх службову діяльність (правоохоронними мето-
дами), а у разі загострення оперативної обстановки й військовими методами 
[1, с. 267]), та належності окремих структур і підрозділів правоохоронних ор-
ганів до категорії «сили охорони правопорядку» [2, с. 357]. 

При визначенні сил охорони правопорядку автори наводять доволі дета-
льний і точний перелік суб’єктів службово-бойової діяльності. До останніх 
належать такі структури: Міністерство внутрішніх справ України – головний 
орган у системі центральних органів виконавчої влади, який спрямовує та 
координує діяльність: Національної поліції України [3, ст. 1]; Національної 
гвардії України [4, ст.1]; Державної прикордонної служби України [5, ст. 1]; 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій [6, ст. 1]; Державної мі-
граційної служби України [7, ст. 1]. 

Служба безпеки України – державний правоохоронний орган спеціаль-
ного призначення, який забезпечує державну безпеку України [8, ст. 1]. 
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Військова служба правопорядку у Збройних Силах України – спеціальне 
правоохоронне формування у складі Збройних Сил України, призначене для 
забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбов-
ців Збройних Сил України у місцях дислокації військових частин, у військо-
вих навчальних закладах, установах та організаціях, військових містечках, на 
вулицях і в громадських місцях; для запобігання злочинам, іншим правопо-
рушенням у Збройних Силах України, їх припинення; для захисту життя, 
здоров’я, прав і законних інтересів військовослужбовців, військовозо-
бов’язаних під час проходження ними зборів, працівників Збройних Сил 
України, а також для захисту майна Збройних Сил України від розкрадання 
та інших протиправних посягань, а так само для участі у протидії диверсій-
ним проявам і терористичним актам на військових об’єктах [9, ст. 1]. 

Управління державної охорони України є державним правоохоронним 
органом спеціального призначення, підпорядкованим Президентові України 
та підконтрольним Верховній Раді України [10, ст. 11]. 

Слід погодитися з позицією В.І. Лазутко, що зазначений перелік не є ви-
черпним, більш того, некоректно при визначенні сил охорони правопорядку 
вказувати конкретні підрозділи правоохоронних органів, адже зазначені вій-
ськові формування мають у своєму складі значно більший перелік підрозді-
лів, що здатні виконувати завдання в особливих умовах та при виникненні 
надзвичайних обставин [2, с. 359]. 

Резюмуючи зазначене вище виникає запитання: «Яким чином перелічені 
вище суб’єкти службово-бойової діяльності співпрацюють, координують 
свою діяльність, взаємодіють і взагалі виконують службово-бойові завдан-
ня?». Відповіддю може слугувати невтішна практика виконання таких за-
вдань, незлагодженість дій під час їх виконання, дублювання функцій струк-
турними підрозділами навіть у середині одного відомства (не кажучи про мі-
жвідомчу координацію), небажання співпраці та обміну оперативною інфор-
мацією на різних рівнях і, як наслідок, – численні втрати особового складу 
ході проведення спеціальних операцій. 

У зв’язку з цим актуалізується питання створення державної системи 
сил охорони правопорядку, яка би на національному рівні забезпечила коор-
динацію діяльності сил охорони правопорядку, взаємодію суб’єктів, зняла 
актуальність якості їх всебічного забезпечення тощо. 

Для успішної боротьби з виникненням, попередженням виникнення, та 
подоланням наслідків надзвичайних ситуацій у їх ґенезі необхідна цілеспря-
мована державна політика та створення основного інструменту її реалізації – 
системи сил охорони правопорядку. 

Реалізація такої державної політики у сфері національної безпеки здійс-
нюється на основі та через відповідні нормативно-правові акти, нормативні 
документи, виконання державних, регіональних, науково-технічних цільових 
програм, планів розвитку. 

Як підтверджує практика службово-бойової діяльності сил охорони пра-
вопорядку, як на рівні центральних органів виконавчої влади, так і на рівні 
територіальних підрозділів існують свої відомчі та структурні підходи до ви-
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рішення завдань; тактика застосування сил та засобів, покликаних на попере-
дження, припинення і локалізацію надзвичайних ситуацій у їх ґенезі. 

Це призводить до неузгодженості дій центральних органів виконавчої 
влади, їх територіальних управлінь і структурних підрозділів цих управлінь у 
частині виконання покладених на них завдань та у цілому – до зниження 
ефективності роботи із забезпечення державної безпеки України. 

Виходячи з цього, створення і функціонування державної системи сил 
охорони правопорядку забезпечить координацію та злагодженість дій 
центральних органів виконавчої влади, їх територіальних управлінь з вико-
нання вказаних завдань. 

На нашу думку, державну систему сил охорони правопорядку слід ви-
значити як сукупність органів управління, сил і засобів центральних та міс-
цевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері забезпечення 
національної безпеки, яка би на національному рівні забезпечила реалізацію 
державної політики у сфері національної безпеки у мирний час та в особли-
вий період. 

Державна система сил охорони правопорядку повинна складатися з пос-
тійно діючих функціональних і територіальних підсистем та їх ланок. 
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