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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ 

БЕЗПЕКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ ПІД ЧАС 
ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ В УМОВАХ ВИНИКНЕННЯ ГРУПОВИХ ПОРУШЕНЬ 

ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ 
 

В статті розглянуті окремі питання забезпечення особистої безпеки поліцейських в екстремальних 
ситуаціях, які виникають під час ліквідації групових порушень публічного порядку, а також питання необхідності 
зміни законодавчої бази з метою зменшення травматизму поліцейських під час групових порушень публічного 
порядку шляхом удосконалення адміністративно-правового забезпечення.  

Ключові слова: Національна поліція, поліцейський, екстремальна ситуація, екстремальні умови, небезпеки, 
особиста безпека, професійно-психологічна підготовка, ризик, оцінка ризику, групові порушення публічного 
порядку. 

 
Shevchenko T. ADMINISTRATIVE AND LEGAL ASPECTS OF PROVIDING PERSONAL POLICE 

SAFETY IN EXTREME SITUATIONS AFTER THE EXECUTION OF AUTHORITIES IN CONDITIONS OF 
GROSS VIOLATION OF PUBLIC ORDER 

The article deals with individual issues of ensuring the personal security of police officers in extreme situations that 
arise during the elimination of group violations of public order, as well as the need to change the legal framework in order 
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to reduce the traumatism of policemen during group violations of public order by improving administrative and legal 
provision. 

Key words: National police, police officer, extreme situation, extreme conditions, dangers, personal safety, 
professional psychological training, risk, risk assessment, group violations of public order. 

 
Постановка проблеми.  Стаття 2 Закону України «Про Національну поліцію» визначає, що завданнями 

поліції є надання поліцейських послуг у сферах: 
1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 
3) протидії злочинності; 
4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, 

соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. 
Виходячи із вище зазначеного, забезпечення публічної безпеки і порядку в Україні є одним із головних 

завдань Національної поліції України.  
У свою чергу, за інформацією Департаменту комунікації Національної поліції України, станом на січень 

2018, з моменту створення Національної поліції України при виконанні службових обов'язків отримали поранення 
1197 поліцейських, з них 38 – у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. 24 працівника поліції 
загинули, з них чотири – в зоні АТО. 

Слід зауважити, що, не зважаючи на стан загрози для працівників Національної поліції під час проведення 
антитерористичної операції та, на теперішній час, Операції об’єднаних сил, лише 3% особового складу 
травмувались на Донбасі, у той час як інші 97% поліцейських травмувалися саме на території інших областей 
України, зокрема і під час ліквідації порушень публічного порядку.  

У свою чергу, законодавець у нормативних актах зазначає лише обов’язок забезпечувати публічний порядок 
та безпеку, однак ніяким чином не визначає такі поняття як, наприклад,  ризик так небезпека, що є об’єктивною 
реальністю і їх обставини суттєво впливають на можливість та необхідність забезпечення життя і здоров’я 
поліцейських та, як наслідок, впливають на прийняття рішень поліцейськими та керівництвом усіх рівнів. 

Отже, слід відзначити, що,  виходячи з основних завдань, які держава ставить перед Національною поліцією 
України, а також беручі до уваги, стан травматизму поліцейських в Україні та тенденції до його неухильного росту 
можливо зробити висновок, що дії законодавчої влади із врегулювання  юридичного аспекту забезпечення 
особистої безпеки поліцейських є недостатніми.   

Даний перебіг речей потребує особливої уваги з метою аналізу та звернення уваги на найбільш проблемні 
питання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто зазначити, що дослідження діяльності працівників 
правоохоронних органів в екстремальних ситуаціях, у томі числі в контексті діяльності з ліквідації порушень 
публічного порядку, вивчали науковці різних сфер, зокрема: педагогічної В. Горяйнов, М. Корольчук, 
С. Кубіцький, Є. Левін, В. Лефтеров, О. Федоренко, Г. Яворська; психологічної О. Охременко, О. Тімченко, 
М. Чуносов; юридичної М. Ануфрієв, О. Бандурка, О. Джафарова, Д. Денисюк, С. Кузніченко, О. Синявська, 
С. Шатрава,  І. Власенко. 

Виклад основного матеріалу. Забезпечення публічної безпеки і порядку, як одне із головних завдань 
Національної поліції України, цілком узгоджуються з низкою міжнародних правових актів, до яких можна 
віднести Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Прийнято 16 грудня 1966 року Генеральною 
Асамблеєю ООН. Док. ООН А/RES/2200 А (XXI), Загальну декларація прав людини. Прийнято 10 грудня 1948 
року Генеральною Асамблеєю ООН. Док. ООН/РЕS/217 А, «Декларацію про поліцію». Резолюція Парламентської 
Асамблеї Ради Європи № 690 (1979), Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку від 17 грудня 
1979 р. Перша поява даного терміну відбувається при визначенні поняття поліції (ст. 1. Закону України «Про 
Національну поліцію), де фактично закріплюється однією з головних функцій — підтримання публічної безпеки і 
порядку. 

Слід також визначити, що громадський порядок — це сукупність встановлених у державі правил поведінки 
у громадських (публічних) місцях, які регулюються правовими, моральними та іншими соціальними нормами. 
Поняття «громадська безпека» є більш широке за значенням, ніж «громадський порядок», тут на перший план 
виступає елемент загрози, що посягає на такі цінності, як життя, здоров'я, власність, тобто це система відносин, яка 
складається в процесі запобігання та усунення загрози життю, здоров'ю громадян та їх майну. У більш широкому 
розумінні громадську безпеку можна визначити як стан, в якому громадяни не позначені індивідуально, як й інші 
державні об'єкти, та їм не загрожує жодна небезпека, а також не існує загрози порушення щоденного життя 
суспільства і нормального функціонування державних і недержавних організацій. Причинами виникнення 
небезпеки можуть бути стихійні лиха, епідемії, неправомірні дії, що посягають на такі цінності, як життя, здоров'я, 
власність, неконтрольоване використання механізмів і машин, що є джерелом підвищеної загрози, а також 
проведення окремих робіт, пов'язаних з ризиком для населення, тощо. Можна зробити висновок що поняття 
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«громадський порядок, громадська безпека» законом України «Про Національну поліцію» поглинаються ширшим 
в своєму значенні.  

Політичні та соціальні процеси в Україні часто супроводжуються  масовими акціями та збирають, іноді, 
велику кількість громадян. Під час подібних акцій не рідко своє невдоволення різними соціально-політичними 
факторами громадяни виплескують на правоохоронців, які залучаються для забезпечення публічного порядку і 
безпеки. У свою чергу підвищення, за офіційними даними МВС України, рівня злочинності на 60% та збільшення 
кількості вогнепальної нелегальної вогнепальної зброї та боєприпасів у населення більше ніж у 5 разів значно 
підвищує рівень ризику для правоохоронців натомість не гарантуючи підвищеної юридичної захищеності.  

Так, наприклад, 31 серпня 2015 року під Верховною Радою України, під час розгляду народними депутатами 
України проекту закону України № 2217а (постанова №2217а / П1) "Про внесення змін до Конституції України" 
(щодо децентралізації влади), група радикально налаштованих осіб намагалась силою потрапити до зали Верховної 
ради України. З боку радикально налаштованих громадян у бік правоохоронців жбурляли вибухові пакети та 
димові шашки, прозвучало більше 10 гучних вибухів. Після одного із вибухів декілька бійців Національної гвардії 
України отримали осколочні поранення, як потім було з’ясовано, у правоохоронців з натовпу жбурнули бойову 
гранату.  

 
Як наслідок, різної тяжкості тілесні ушкодження отримали 141 особа серед яких 131 – правоохоронців. 

Чотири бійця Національної гвардії від отриманих ушкоджень загинули.  



144 

НАУКОВІ	ЗАПИСКИ.	СЕРІЯ:	ПРАВО	|	SCIENTIFIC	NOTES.	SERIES:	LAW	

Випуск 5. 2018     

 
Під час заворушень біля Солом'янського суду міста Києва, де 15 лютого 2018 року обирали запобіжний 

захід меру Одеси Геннадію Трухановому, у наслідок сутичок велика кількість правоохоронців отримали 
ушкодження різного ступеню тяжкості, а один із поліцейських отримав вогнепальне поранення ноги.  

 
Перед початком фінального матчу за Кубок України між київським «Динамо» і донецьким «Шахтарем» 9 

травня 2018 року у Дніпрі сталася сутичка між фанатами і правоохоронцями. Один із учасників заходу кинув у 
поліцейського невідомий піротехнічний виріб, правоохоронець отримав опіки 2-го ступеню.  
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Висновки. Не зважаючи на роботу законодавчої влади України, рівень забезпечення особистої безпеки 

поліцейських в екстремальних умовах є недостатнім, а рівень травматизму під час ліквідації групових порушень 
публічного поряду постійно зростаючим, що ставить під загрозу забезпечення особистої безпеки поліцейського в 
екстремальних ситуаціях під час виконання повноважень в умовах виникнення групових порушень публічного 
порядку та виконання покладених на Національну поліцію обов’язків з охорони публічного порядку та безпеки в 
цілому.  

За для ефективного забезпечення особистої безпеки поліцейських в екстремальних умовах необхідно на 
законодавчому рівні вводити такі поняття як ризик, його види та вплив на визначення ймовірності виникнення 
факторів ризику, тобто певних подій або ситуацій, здатних негативно вплинути на стан особистої безпеки 
поліцейських в екстремальних ситуаціях і досягнення запланованих результатів, що ставляться перед 
Національною поліцією України.  

На основі аналізу та оцінки ризиків необхідно на законодавчому рівні встановити чітку послідовність 
висновків: Підвищена небезпека - Підвищений ризик – Підвищена гарантія особистої безпеки. При чому 
гарантії повинні бути не тільки з боку держави у вигляді додаткових повноважень, а також економічних, 
соціальних чи будь-яких інших пільг або преференцій, а ще й повинна проявляться у додатковій відповідальності 
для населення. Таким чином необхідно зазначати, що під час впливу на поліцейського підвищеної небезпеки, при 
підвищенні рівня ризику, що впливає на особисту безпеку поліцейського, особи, які вчиняюсь правопорушення та 
створюють загрозу особистій безпеці поліцейських, повинні чітко розуміти, що в обстановці, яка виникла 
поліцейський може і буде діяти у винятковому порядку, який чітко гарантований на законодавчому рівні.  
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