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ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ 

ГРОМАДЯН  

Єрьоменко Едуард Анатолійович, 

професор кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної 

підготовки, к. пед. н., Заслужений працівник фізичної культури і спорту 

України, майстер спорту України міжнародного класу,  

Заслужений тренер України, Університет ДФС України 

Андруліс Йонас Юозо, 

старший викладач кафедри військової підготовки,  

Університет ДФС України 

 

Реформування державного та політичного устрою в Україні, розвиток 

демократії, пріоритетність прав і свобод людини над державними інтересами, 

зміни в економіці, зміцнення правових основ державного і суспільного життя 

передбачають вдосконалення фундаментальних принципів діяльності судової 

гілки влади [1–4]. У наукових виданнях приділяється увага проблемі 

забезпечення особистої безпеки працівників суду та правоохоронних органів, а 

також визначаються основні засади, які мають як загальні ознаки, так і певні 

особливості, притаманні для кожного виду правоохоронної діяльності. 

Конституція України проголошує, що людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. Саме тому головним обов’язком держави є утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини. Звертаємо увагу, що дана стаття 

Конституції оперує поняттям «людина», а не «громадянин», «законослухняна 

особа» тощо. У цьому контексті важливим є наступне положення основного 

закону, відповідно до якого усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах, а 

їх права і свободи є невідчужуваними та непорушними. Конституція Україна 

визнає, що ці права випливають з властивої кожній особі людської гідності. 

Права та свободи людини, які визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави, закріплені у чинних міжнародних договорах, згоду на 

обов’язковість яких було надано Верховною Радою України. Конституція 
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України окремо наголошує, що в такому разі вони є частиною національного 

законодавства України. 

Важливе місце в системі особистої безпеки займають основні вихідні 

положення – принципи. Принципи організації і діяльності органів держави 

визначаються як відправні засади, незаперечні вимоги, висунуті до формування 

і функціонування державних органів. Серед основних принципів організації та 

діяльності державного апарату виокремлюють: Особливої уваги заслуговують 

проблеми забезпечення особистої безпеки працівників суду та правоохоронних 

органів. Ці особи виконують важливу функцію держави щодо захисту прав і 

свобод громадян та контролю за дотриманням чинного законодавства. Маємо 

на увазі правове, кадрове і матеріальне забезпечення суду, прокуратури та 

інших органів, які охороняють і забезпечують права громадян. 

У цьому питанні можна визначити такі чинники: 1) пріоритет прав і 

свобод людини; 2) єдність і поділ влади; 3) верховенство права; 4) законність; 

5) ієрархічність; 6) організаційно-правова єдність діяльності державних органів 

і посадових осіб; 7) виборність і призначуваність на посаду; 8) демократизм 

методів і стилю роботи; 9) колегіальність і єдиноначальність; 10) гласність і 

врахування громадської думки; 11) професійна компетентність; 12) право 

рівного доступу до державної служби; 13) економічність, програмування, 

науковість. 

Пріоритет прав людини зумовлений правовими підходами щодо 

міжнародного-правового захисту прав людини, які охоплюють дедалі ширше 

коло відносин, і може бути зведений до таких елементів: 1) права людини – це 

певним чином унормована її свобода; 2) права людини – це певні її потреби та 

інтереси; 3) права людини – це її вимоги до надання певних благ, адресовані 

суспільству, державі, законодавству; 4) права людини – це певний вид (форма 

існування, спосіб прояву) моралі. В основі розуміння прав людини є її 

універсальний характер, що безпосередньо пов’язаний із природою. 

Принципи державної політики у сфері прав людини визначають: 1) 

визнання прав і основних свобод людини і громадянина такими, що дані 
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людині від народження і є невід’ємними; 2) забезпечення верховенства прав і 

основних свобод людини у відносинах із державою; 3) забезпечення рівності 

всіх людей перед законом і судом; 4) визнання верховенства права, за яким 

проголошення і реалізація прав і основних свобод людини і громадянина 

ґрунтується лише на законі; 5) недопущення звуження змісту та обмеження 

проголошених Конституцією України прав і основних свобод людини і 

громадянина; 6) визнання презумпції особистої свободи людини відповідно до 

принципу, згідно з яким дозволено все, крім того, що прямо забороняється 

законом; 7) визнання обмеженості свободи держави, її органів і посадових осіб 

відповідно до принципу, згідно з яким дозволено лише те, що прямо 

передбачається законом. 

Пріоритет прав і свобод людини безпосередньо пов’язаний із 

верховенством права та законністю. Відповідно до ч. 1 ст. 8 Конституції 

України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Верховенство 

права – це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від 

держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у 

закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями 

соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним із проявів 

верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як 

однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми 

моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені 

історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права 

об’єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка 

значною мірою відображена в Конституції України [5–10]. 

Принцип законності посідає чільне місце серед принципів 

адміністративно-правового забезпечення особистої безпеки працівників 

правоохоронних органів в Україні. Законність – це точне і неухильне 

дотримання законів та інших підзаконних актів усіма суб’єктами суспільних 

відносин. Дія принципу законності закладає основу розбудови правової 

держави, гарантує функціонування державного управління взагалі та 
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адміністративно-правового регулювання забезпечення особистої безпеки 

працівників суду зокрема, заснованого на законі. 

Сьогодні в Україні підготовка співробітників правоохоронних органів 

здійснюється на засадах американського досвіду з його найбільш ефективним 

підходом до вирішення проблем практичного навчання. Спочатку таку 

підготовку пройшли працівники підрозділів патрульної поліції, які першими 

вивчили та впроваджували у свою діяльність передовий зарубіжний досвід.  

Таким чином, структурну побудову підрозділів правоохоронних органів 

треба здійснювати з урахуванням вивчення та впровадження передового 

зарубіжного досвіду та зі збереженням і вдосконаленням апробованих 

ефективних вітчизняних практик застосування примусових поліцейських 

заходів, методик бойового хортингу, прийомів особистої безпеки в типових та 

екстремальних ситуаціях, у разі силового припинення протиправних проявів, а 

також у разі аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій. Ця структура 

має відповідати загальносвітовому стандарту ефективності діяльності 

правоохоронних органів. 
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