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РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Належна діяльність правоохоронних органів 
сьогодні має важливе значення з огляду на складні 
умови становлення державності в Україні. Після 
прийняття 2 липня 2015 року Верховною Радою України 
Закону України «Про Національну поліцію» розпочалося 
масштабне реформування основної правоохоронної 
ланки – поліції. Цей нормативно-правовий акт 
означений не лише оновленням концепції 
функціонування Національної поліції, регулюванням 
правових засад організації та діяльності цього органу, 
визначенням статусу поліцейських, а також порядку 
проходження служби. [1, с. 23]

Окремі аспекти безпосереднього забезпечення 
публічної безпеки Національною поліцією досліджували 
такі науковці, як: О. Ткачов, В. Басов, О. Парубов, І. 
Зозуля, В. Олійник, Ф. Мельник та ін. [5, с. 67].

А.В. Басов та О.І. Парубов визначають, що зміст 
публічної безпеки містить ті суспільні відносини, які 
виникають під час реалізації правових і технічних норм, 
що направлені на забезпечення безпеки населення, а 
також пов’язані з попередженням небезпечних загроз 
для життя і здоров’я людей. [1, с. 151] Загалом 
погоджуючись із науковцями, хочу звернути увагу на те, 
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що забезпечення громадської безпеки повинно мати 
місце не тільки при реалізації правових або технічних 
норм, а при створенні стабільних умов для потенційно 
небезпечної реалізації таких норм. 

Так, у Законі України «Про основи національної 
безпеки України» від 19.06.2003 р. № 964-IV поняття 
«публічної безпеки та порядку» не згадуються. 
Тлумачиться лише сутність «національної безпеки», під 
якою законодавець розуміє захищеність життєво 
важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і 
держави, за якої забезпечуються сталий розвиток 
суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і 
нейтралізація реальних та потенційних загроз 
національним інтересам у сферах правоохоронної 
діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної 
діяльності та оборони, міграційної політики, охорони 
здоров'я, освіти та науки, науково- технічної та 
інноваційної політики, культурного розвитку населення, 
забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки. 
[2, с. 43]

На нашу думку, дане визначення є занадто 
широким і загалом складним для розуміння, проте, з 
його аналізу можна дійти висновку, що публічна безпека 
і порядок є важливою складовою національної безпеки, 
яка характеризує інтереси суспільства. У свою чергу, в 
Указі Президента України «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 4 березня 
2016 року «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і 
оборони України» від 14.03.2016 р. № 92/2016 
зазначається, що одним із основних завдань сектору 
безпеки і оборони є забезпечення громадської безпеки. [4]

При цьому, до завдань розвитку сектору безпеки і 
оборони віднесено: 

1) ефективне виконання Національною поліцією 
України як центральним органом виконавчої влади 
функцій у сферах протидії злочинності, зокрема, 
організованій, та забезпечення громадського порядку; 
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2) підвищення спроможностей Національної гвардії 
України до виконання завдань із підтримання 
громадської безпеки, охорони громадського порядку [3], 
тощо. 

Проте, у цьому ж документі проголошено, що метою 
розвитку Міністерства внутрішніх справ України на 
сучасному етапі є його становлення як головного органу 
в системі центральних органів виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сферах 
забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів 
суспільства і держави, протидії злочинності, 
підтримання публічної безпеки і порядку та ін. 
Національна поліція України як центральний орган 
виконавчої влади служить суспільству шляхом 
забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Її 
головними завданнями є надання поліцейських послуг у 
сферах забезпечення публічної безпеки і порядку [3]. Як 
бачимо, законодавець одночасно використовує поняття 
публічної безпеки і порядку, не розмежовуючи і не 
пояснюючи їх при цьому. Проте, оскільки дані терміни, 
наприклад, були застосовані по відношенню до одного й 
того ж державного органу — Національної поліції 
України, можна стверджувати, що в даному випадку 
вони використані синонімічно.

Отже, Національна поліція є новим суб’єктом 
забезпечення публічної безпеки в Україні. На неї 
покладається широке коло завдань і надаються 
відповідні повноваження, реалізація яких повинна 
сприяти забезпеченню громадської безпеки та порядку, 
охороні прав і свобод людини, держави й суспільства та 
створенню відповідних умов у межах наданих цим 
суб’єктам повноважень. Напрямами подальших 
наукових досліджень можуть стати, з урахуванням 
реформаційних перетворень, система громадської 
безпеки, повноваження суб’єктів забезпечення публічної 
безпеки, організаційно-правові основи їх діяльності 
тощо.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ ОСВІТНІХ 
УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ СИЛОВОМУ ЗАТРИМАННЮ 
ЗЛОЧИНЦІВ НА ЗАНЯТТЯХ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНОЇ 

ПІДГОТОВКИ

Нині злочинність є реальною загрозою національній 
безпеці, одним з найпотужніших чинників соціальної 
нестабільності. Проведена реформа МВС України диктує 


