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ИОРМАТИВИО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ
ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
Вайда Тарас Степанович
кандидат педагог1чних наук, доцент
завідувач кафедри спеціальної фізичної та вогневої підготовки
Херсонського факультету, Одеський державний університет
внутрішніх справ, м. Херсон, Україна
Онопченко Наталя Василівна
викладач кафедри спеціальної фізичної та
вогневої підготовки Херсонського факультету
Одеський державний університет внутрішніх справ, м. Херсон, Україна
Актуальність проблеми. Національна поліція України (далі - НПУ) є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та
координується Кабінетом Міпістрів Україпи через Міністра внутрішніх справ і
який реалізує державну політику у сферах забезпечепня охорони прав і свобод
людини, інтересів суспільства та держави, протидії злочинності, підтримання
публічної безпеки й порядку [1; 2]. У відповідпості зі статтею 59 Закону України
«Про Національну поліцію» служба в поліції є державною службою особливого
характеру, яка є професійною діяльністю поліцейських з виконання покладених па
поліцію повноважень [1].
Враховуючи складні завдання, котрі виконують оргапи та підрозділи НПУ,
важливе місце в організації та проходженні служби її працівниками займають
питання нормативно-правового врегулювання безпеки життя і професійної
діяльності правоохоронців, оскільки конституційна норма (стаття 3) про те, що
життя і здоров'я людини, її безпека визначаються у нашій країні найвищою
соціальною цінністю [3 ], у повній мірі стосується і поліцейських.
Зниження уваги до цього аспекту професійної діяльності призводить до
непоодиноких випадків смерті або травматизму серед працівників поліції під час
виконання службових обов'язків, особливо в екстремальних умовах з охорони
громадського порядку (далі - ОГП) та в боротьбі із злочинністю. Підтвердженням
цього є той факт, що загалом за 28 років незалежності України при виконанні
службових обов'язків загинуло 1671 працівник МВС, 14 508 осіб отримали
поранення. При цьому з початку антитерористичної операції 455 правоохоронців
загинули через військові дії на Донбасі. У боротьбі з російськими окупантами за
територіальну цілісність України в зоні АТО/ООС 1920 поліцейських також
отримали поранения, 34 пропали безвісти, у 341 встановлена інвалідність, є 1
полонений, 243 неповнолітніх дітей залишилися без батька [4].
У зв'язку із виконанням правоохоронних функцій, які мають специфічний
характер у діяльності різних підрозділів поліції (кримінальної, патрульної та
спеціальної поліції, поліції охорони, поліції особливого призначення, органів
досудового розслідувания), безпека життєдіяльності їх працівників визначається
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широким спектром факторів. Мінімізації або уникнення їх негативного впливу на
працівників поліції відповідних підрозділів під час проходження служби в НПУ
регламентується багатьма нормативно-правовими актами, які враховують в тому
числі й цей аспект професійної діяльності.
Концептуальні основи вирішення проблеми особистої безпеки, правового
захисту працівників під час їх професійної діяльності досліджують такі українські
та закордонні вчені, як: В.Г. Андросюк, В.Т. Білоус, О.Ф. Бондаренко,
І.П. Голосніченко, В.В.Гриценко, А.В. Гутник, С.К. Делікатний, В.Р. Жвалюк,
М.М. Ібрагімов, Л.І. Казміренко, М.В. Коваль, В.В. Лисенко, В.С. Медведєв,
П.В. Мельник,
Н.Р. Нижник,
О.І. Остапенко,
Г.П. Піскун,
В.І. Плиско,
Т.О. Проценко, В.Д. Су�ценко, Л.В. Терещенко, В.О. Шамрай, В.К. Шкарупа,
Г.О. Юхновець та ін.
Розглядаючи проблеми забезпечення безпеки поліцейських, необхідно
зазначити, що безпека життєдіяльності вивчає проблеми захисту людей в різних
видах діяльності (зокрема у правоохоронній, трудовій, військовій та в ін.).
Важливість нашого дослідження підкреслюється ще й тим, що у жодному з
видів діяльності неможливо досягти гарантій абсолютної безпеки працівпика,
будь-яка праця у тому або іншому вигляді є пебезпечною. Але особливо
небезпечною є професійна діяльність поліцейського.
Метою роботи є: 1) розкриття деяких положень нормативно-правової бази
.
.
.
чинного законодавства, котр1 регламентують застосувапня р1зномаютних
механізмів забезпечення безпеки поліцейських; 2) пошук шляхів удоскопалення
професійної підготовки правоохоронців, які забезпечать належну готовність
працівників поліції до безпечних дій у складних умовах несення служби під час
ОГП та в боротьбі із злочинністю.
Результати дослідження. До основних умов, які забезпечують необхідний
рівень безпеки життя і діяльності працівників НПУ під час несення служби, в
першу чергу відносять: 1) високу фахову підготовку особового складу
(психологічну, фізичну, вогневу, технічну, функціональну та ін.); 2) наявність
повноважень щодо застосування не тільки засобів індивідуального захисту, а й
заходів примусу (засобів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної
зброї), котрі передбачені розділом V «Поліцейські заходи» Закону України «Про
Національну поліцію» [1]; 3) постійний посилений контроль за дотриманням
поліцейськими заходів безпеки тощо [2; 5].
Значне місце у системі забезпечення безпеки життєдіяльності працівників
НПУ займають спеціальні засоби, зокрема, при несенні служби з ОГП. Згідно
Правил застосування спецзасобів... вони використовуються у першу чергу для: 1)
захисту громадян та самозахисту працівників поліції від нападу й інших дій
правопорушників, що створюють загрозу їхньому життю або здоров'ю; 2)
припинения опору працівникові поліції та особам, які виконують службові
обов'язки з ОГП та в боротьбі із злочинністю [5].
Попередженню екстремальних ситуацій, котрі можуть негативно позначитися
на житті чи здоров'ї працівників НПУ, є, зокрема, основні положення Інструкції
про організацію та порядок проведення поліцейських операцій з розшуку і
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затримання озброєних та інших осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння [6]
щодо дотримання правоохоронцями заходів безпеки, наприклад, при перевірці
документш у правопорушника, затримания правопорушниюв та осіб,
.
.
шдозрюваних у вчиненю злочину тощо.
З метою налагодження взаємодії сил і засобів, залучених до проведення
поліцейських операцій, згідно з типовим спеціальним оперативним планом не
рідше одного разу на рік проводяться учбово-тренувальні навчання поліцейських і
військовослужбовців Національної гвардії України (дшzі - ІПУ) в умовах,
максимально наближених до реальної обстановки проведення поліцейських
операцій, по завершенню здійснюється аналіз результатів їх проведення. Учбово
тренувшzьні навчання спрямовані на набутої і вдосконалення поліцейськими та
військовослужбовцями lll'Y навичок практичного застосування теоретичних
знань щодо організації і тактики проведення поліцейських операцій та
психологічної готовності до дій в ситуаціях різних ступенів ризику, пов'язаних з
розшуком і затриманням осіб, які втекти з-під варти, конвою, озброєних осіб, які
погрожують застосуванням зброї та/або інших предметів або її застосовують,
інших осіб, протиправні дії яких загрожують життю і здоров'ю людей та/або
поліцейського, військовослужбовця lll'Y, затримання таких осіб та осіб, які
чинять збройний опір, а також для звільнення заручників, із застосуванням
превентивних поліцейських заходів і поліцейських заходів примусу [ 6].
Під час проведення поліцейської операції її керівником уживаються заходи
щодо забезпечення безпеки членів груп оперативного шикувапня та населення від
протиправних посягань озброєних осіб, а також передбачається застосування
спеціальних засобів, вогнепальної зброї, озброєння та бойової техніки.
Безпека членів груп оперативного шикування забезпечується наступними
заходами: 1) дотриманням вимог законодавства України щодо застосуваппя
фізичної сили, спеціальних засобів, вогпепальної зброї, озброєння та бойової
техніки, поводження з такими засобами і зброєю; 2) високим рівнем професійної
підготовки керівника поліцейської операції та членів груп оперативного
шикування; З) ретельною підготовкою та плануванням проведення поліцейської
операції; 4) чітким поставленням завдань керівниками поліцейських операцій
старшим груп та їх членам, а також безперервним управлінням ними; 5)
підтриманням постійної взаємодії між групами оперативного шикування; 6)
використанням засобів індивідуального та групового захисту (шоломи,
бронежилети, броньовані щити, інше спеціальне екіпірування).
Кожиий член групи оперативного шикування зобов'язаний оцінити свою
особисту професійну, фізичну та психологічну готовність до дій в поліцейських
операціях, а також перевірити справність отриманої вогнепальної зброї,
спеціальних засобів, засобів індивідуального захисту, зв'язку і доповісти про
готовність або виявленні недоліки старшим чи командирам груп оперативного
шикування.
Старші або командири груп оперативного шикування особисто вибірково
перевіряють (задають контрольні запитання, дають увідні, здійснюють огляд
спеціальних засобів, вогнепальної зброї) конкретного члена групи оперативного
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шикування під час їх особистих доповідей щодо справності і наявності озброєння,
спеціальних засобів та споряджения.
Безпека населення під час проведення поліцейських операцій забезпечується
шляхом: 1) оповіщення населення про подію, що сталася, з попередженням про
можливі наслідки і зазначенням небезпечних територій та об' єктів, які закрито для
руху й відвідування; 2) своєчасної евакуації осіб з приміщень і територій, які
потрапляють у зону обстрілу.
Конкретні заходи щодо забезпечення безпеки населення визначаються
керівником поліцейської операції, ураховуючи характер, масштаби та умови її
проведення.
У разі необхідності застосування спеціальних засобів, вогнепальної зброї,
озброєння та бойової техніки члени груп оперативного шикування повинні діяти з
урахуванням обстановки, яка складалася, мети, яку треба досягнути, зводячи до
мінімуму загрозу життю і здоров'ю людей та можливість заподіяння їм
матеріальних збитків [6].
У свою чергу Закони України «Про Національну поліцію» [1], «Про охорону
праці» [7] забезпечують соціальні гарантії працівникам НПУ, які постраждали при
виконанні своїх професійних обов' язків.
Важливість розглядуваного нами аспекту безпеки полягає ще й у тому, що
працівник поліції повинен турбуватися пе тільки про своє життя і здоров'я. У
відповідності до вимог статті З Закону України «Про національну безпеку
України» державна політика у сферах національної безпеки і оборони спрямована
на захист людини і громадянина - їхніх життя 1 гщності, конституційних прав і
свобод, безпечних умов життєдіяльності [8]. Тому, використовуючи потенційні
можливості поліції як державного органу виконавчої влади, надані законом
України «Про Національну поліцію» (стаття 1), поліцейський зобов'язаний
.
.
.
. .
захищати вищезазначею штереси людини, суспшьства 1 держави вщ
протиправних посягань [1; 2]. Саме захищеність життєво важливих інтересів
людини та держави у цілому забезпечують сталий розвиток суспільства, своєчасне
виявлення, запобігання і нейтралізацію реальних або потенційних загроз
національним інтересам [8].
Оскільки значне місце у забезпеченні національної безпеки відводиться
органам НПУ держави, то однією із умов успішного вирішення поставлених перед
ними завдань є дотримання безпеки життєдіяльності працівників поліції у
боротьбі із злочинністю, при протидії тероризму, забезпеченні захисту та
врятуванні населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характерш та ш.
У закладі вищої освіти МВС України (далі - ЗБО МВС) підготовка
правоохоронщв з врахуваниям вищезазначеного аспекту можлива, на нашу думку,
перш за все за умови орієнтації та цільової спрямованості всіх компонентів
процесу професійного навчання (змісту, форм, методів, засобів, результатів) на
вирішення завдань формування відповідної системи знань і вмінь з безпеки життя
й професійної діяльності майбутнього спеціаліста, його світогляду у цілому на
міждисциплінарній основі. Така оргаюзацш осв1тнього процесу може мати
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різнорівневу структуру: 1) носити локальний характер, обмежуючись розглядом
окремого аспекту особистісної безпеки межами однієї навчальної теми конкретної
дисципліни (наприклад, навчальної дисципліни «Спеціальна фізична підготовка»;
2) охоплювати декілька навчальних тем, пов'язаних загальними для ряду
дисциплін ідеями вивчення заходів безпеки («Домедична допомога», «Тактико
спеціальна підготовка», «Безпека життєдіяльності та охорона праці», «Вогнева
підготовка»; 3) об'єднувати груну навчальних дисциплін, що вирішують
комплексну міждисциплінарну проблему забезпечення безпеки професійної
діяльності поліцейського (групи дисциплін або частини навчального плану).
Наприклад, нормативна частина навчального плану об'єднує: а) цикл дисциплін
гуманітарної і соціально-економічної підготовки; б) цикл дисциплін природничо
наукової (фундаментальної) підготовки; в) цикл дисциплін професійної та
практичної підготовки; варіативна частина навчального плану з підготовки
фахівців (для прикладу- слідчих для органів досудового розслідування) об'єднує:
а) дисципліни професійної та практичної підготовки за вибором ЗВО; б)
дисципліни професійної та практичної підготовки за вибором здобувача вищої
ОСВІТИ.

Зазначені підходи є сприятливими умовами для реалізації вимог наказу МВС
України від 26.01.2016 № 90, який у сучасних умовах регламентує організацію
професійної підготовки осіб рядового та начальницького складу НПУ [9].
Отже, як висновок можна зазначити: 1) чинне законодавство має достатньо
механізмів врегулювання питань із забезпечення безпеки життя і діяльності
працівників НПУ під час проходження ними служби; 2) завдання відомчого ЗВО
МВС України зі специфічними умовами навчання - дати правоохоронцю з
використанням усіх потенцшних можливостей освітнього
процесу вишу
rрунтовну підготовку з цього аспекту для належного здійснення в майбутньому
правоохоронної діяльності в практичних підрозділах НПУ.
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