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БОЙОВИЙ ХОРТИНГ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ  

СИСТЕМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
 

Актуальність наукового дослідження. Бойовий хортинг, як 

національний професійно-прикладний вид спорту України, через систему 

підготовчих програм сприяє підготовці кваліфікованих кадрів для виконання 

службово-бойових завдань у процесі правоохоронної діяльності.  

Механізм держави – це система органів і установ, посередництвом яких 

здійснюється виконання внутрішніх і зовнішніх функцій держави.  

Як правило це – представницькі установи або законодавча влада, 

виконавчо-розпорядчі органи, неурядові інстанції та судові інстанції, органи 

громадського порядку та державної безпеки, збройні сили [1–6]. У механізмі 

нашої держави особливе місце посідають органи держави спеціального 

призначення (контрольні та правоохоронні органи, місця позбавлення волі, 

збройні сили тощо).  

Їх можна розглядати як окрему ланку механізму держави, вже звичного 

поділу на законодавчу, виконавчу, судову влади. Прихильниками чітких 

юридичних конструкцій здебільшого вважають ці органи належними до сфери 

виконавчої і частково до судової влади. 
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Виклад основного матеріалу. Серед органів спеціального призначення 

юридична наука приділяє особливу увагу правоохоронним органам. Звичайно у 

дослівному розумінні «правоохоронну діяльність» (забезпечення законності та 

охорона правопорядку в суспільстві, боротьба з правопорушниками, охорона 

законних прав та інтересів громадян, юридичних осіб, суспільства і держави в 

цілому) мають вести буквально всі – громадяни, юридичні особи, органи 

законодавчої, виконавчої і судової влади тощо. Але для переважної більшості 

суб’єктів суспільних відносин подібна діяльність не є основною [7]. 

Отже, правоохоронними органами слід вважати державні органи, 

основною функцією яких є забезпечення законності та охорона правопорядку, 

боротьба з правопорушеннями, охорона законних прав та інтересів громадян, 

юридичних осіб, суспільства і держави в цілому. 

Характерними рисами правоохоронних органів України є: 

1) здійснення ними зазначених вище функцій, які в сукупності називають 

правоохоронною функцією; 

2) наявність у них для виконання зазначених функцій відповідних 

державно-владних повноважень, зокрема можливості видавати правові акти в 

основному індивідуального характеру, обов’язкові для виконання тими, кому 

вони адресовані; 

3) можливість безпосередньо застосовувати різні заходи примусу, 

затримання особи, арешт, позбавлення волі тощо; 

4) перебування їх діяльності під особливим державним контролем і 

наглядом, здійснення лише на основі закону й у встановленому ними порядку. 

Традиційно до числа правоохоронних органів відносять суд, прокуратуру, 

органи юстиції, внутрішніх справ, державної безпеки тощо. Досить часто суди 

як органи правосуддя згадуються в нормативних документах окремо (у слово-

сполученнях типу «судові і правоохоронні органи»). 

До системи правоохоронних органів прилягають деякі інші державні 

установи і громадські організації, які відповідно до законодавства поділенні 

значними повноваженнями у сфері правоохоронної діяльності, хоча в цілому 
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їхні функції не зводяться до останньої, а також не забезпечуються можливістю 

застосування державного примусу. Серед таких установ і організацій слід 

звернути особливу увагу на органи юстиції та адвокатуру [8]. 

Щодо визначення понять «правоохоронні органи» та «система 

правоохоронних органів» слід зазначити, що у законодавстві незалежної 

України термін «правоохоронні органи» був започаткований в Указі Президії 

Верховної Ради Української РСР «Про посилення правового захисту 

працівників правоохоронних органів». У ньому поряд із вживаними термінами 

«працівник поліції», органів внутрішніх справ, прокуратури, державної 

безпеки, «народний дружинник» та «військовослужбовець» у ряді внесених до 

КК України статях (статті 189-1 і 189-2) використаний і термін «працівник 

правоохоронних органів». Однак на той час в Указі законодавець не визначив 

коло органів держави, які він відносить до правоохоронних. 

Їх визначення законодавчо закріплені у грудні 1993 року, коли був 

прийнятий Закон України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів». Так, у ст. ІІ цього Закону, яка фіксує основні 

поняття, законодавець наводить перелік органів держави Україна, які він 

відносить до «правоохоронних органів». На конституційному рівні термін 

«правоохоронні органи» було започатковано у Конституції України, прийнятій 

у 1996 році.  

Зокрема, у ст. 17 ч. ІІІ законодавець закріплює положення про те, що 

забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України 

покладені на відповідні військові формування та правоохоронні органи 

держави, організація і порядок діяльності яких визначені законом. Більш 

деталізованим поняття «працівник правоохоронного органу» стало після 

прийняття у жовтні 1996 року Закону України, яким до редакції ст. 190-1 КК 

України вноситься доповнення. 

Водночас, там міститься одна з приміток, де зазначено, що під терміном 

«працівник правоохоронного органу», вживаним у статтях 123-1, 189-1, 189-2, 

189-3, 189-4, 190-1, слід розуміти осіб, які зазначені у ч. 1 ст. 2 Закону України 
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«Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів». Отже, 

названі законодавчі акти цей термін у правовому розумінні більше 

конкретизували, після чого він набуває відносно однозначного трактування з 

боку законодавця у різних нормативно-правових актах. 

Зазначена дана тема наукового дослідження дає загальну вихідну 

інформацію про державні та недержавні органи, що здійснюють правоохоронну 

діяльність. Їхнє коло досить широке [9–12]. Оволодіння знаннями правових 

засад утворення та організації діяльності частки державних органів, головним 

призначенням яких є забезпечення, на основі застосування норм права, 

належної законності і єдиного правопорядку в державі, становить важливий 

впливовий фактор розбудови державності, забезпечення ефективності 

пропаганди правових знань, підвищення рівня правової свідомості та правової 

культури громадян, забезпечення неухильного утримання законності з боку 

правоохоронних органів. 

Висновок. Таким чином, вивчення даної теми тез сприяє всебічному 

оволодінню співробітниками правоохоронних органів, студентами і курсантами 

іншими галузями права, ознайомленню їх із правовими засадами положень 

основних міжнародних нормативних актів, націлених на розвиток та захист 

демократії, щодо організації служби правоохоронних структур. Одна з 

особливостей цієї теми полягає в тому, що від тих, хто її вивчає, вимагається 

засвоєння численних нормативних актів. У цілому доводиться мати справу з 

декількома десятками нормативних актів різного рівня, починаючи від 

Конституції України, і закінчуючи відомчими нормативними актами. 

Перспективи подальшого дослідження полягатимуть у впровадженні 

комплексних підготовчих програм з бойового хортингу для удосконалення 

професійних якостей співробітників правоохоронних органів України. 
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