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NEVIADOVSKYI V. А. REGARDING UNDERSTANDING THE CONTENTS OF THE 

INDIVIDUAL ADMINISTRATIVE-LEGAL NORMS IN THE ACTIVITIES OF THE 

PATROL POLICE 

Taking into consideration the positions of scientists and specialists in administrative law through 

the prism of the national legal framework, we can reveal the content of the individual 

administrative-legal norms in the activities of the National police. It was concluded that the level 

of elucidation within the law the content of terms such as "public security" and "public order 

isn‘t proper." The author offered his personal definition of these legal terms. The attention is 

focused on the importance of police understanding the meaning of the terms "public security" 

and "public order" in law enforcement activities of patrol police. 
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КОРД – ПОЛІЦІЯ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Роботу присвячено діяльності нового підрозділу Національної поліції  спеціального 

призначення КОРД, який відмічається своєю новизною та універсальністю.  В основу 

повсякденної службово-бойової діяльності КОРД покладаються принципи служіння та 

захисту громадян України, ефективного забезпечення безпеки і прав громадян, чесного і 

добросовісного виконання своїх службових обов‘язків, високого професіоналізму та інших 

європейських і міжнародних правил та практик поліцейської діяльності. 

Ключові слова:  корпус оперативно-раптової дії, громадський порядок, правоохоронна 

діяльність. 

 

Однією з найбільш резонансних реформ в Україні, безперечно, є реформа поліції. 

Поліцейських переодягли, патрулям видали нові машини, пройшла переатестація 

працівників. Проходять не всі, багато хто зі скандалами відновлюються в посадах.  

До подій Революції гідності функції щодо ефективного забезпечення безпеки і прав 

громадян виконували "Беркут", "Грифон" та "Сокіл", проте вони були повністю 

розформовані і на заміну їм було створено новий підрозділ спеціального призначення – 

КОРД (Корпус оперативно-раптової дії). 

КОРД (Корпус Оперативно-Раптової Дії) – новий, єдиний і універсальний підрозділ 

поліції особливого призначення Національної поліції України, в основу діяльності якого 

покладаються принципи служіння та захисту громадян України. 

Спорядження команд «КОРД» розроблено для різних особливих ситуацій, 

включаючи ближній бій в міському середовищі. Спецпризначенці забезпечуються літнім 
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(камуфляж MULTICAM) і зимовим (камуфляж НАТО A-TACS AU) форменим одягом та 

взуттям встановленого зразка, а також засобами індивідуального захисту (протигази, 

шоломи, бронежилети, протиударні та балістичні щити, захист для рук і ніг).  

Завдання КОРД: 

 розробляє, готує та проводить спеціальні операції із захоплення небезпечних 

злочинців; 

 припиняє правопорушення, що вчиняються учасниками злочинних 

угрупувань; 

 звільняє заручників; 

 здійснює силову підтримку під час проведення оперативно-розшукових 

заходів, слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, а також заходів 

забезпечення кримінального провадження; 

 надає підтримку іншим підрозділам поліції з метою забезпечення 

переважаючої вогневої потужності над правопорушниками; 

 бере участь в антитерористичних операціях, що проводяться 

антитерористичним центром при служби безпеки України; 

 вивчає, узагальнює вітчизняний та іноземний досвід, а також методику 

роботи аналогічних закордонних підрозділів у цьому напрямку роботи; 

 забезпечує здійснення заходів безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві. 

Вперше про створення поліцейського спецназу заявив міністр Арсен Аваков у 

липні 2015 року в контексті проведення глобальної реформи вітчизняного 

правоохоронного відомства.  

16 жовтня 2015 року Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, Посол США 

в Україні Джеффрі Пайєтт та Секретар РНБО Олександр Турчинов взяли участь у 

церемонії завершення курсу підготовки інструкторів КОРД, проведеного за сприяння 

Посольства США в Україні. 

Цього ж року Кабінет Міністрів України схвалює рішення МВС щодо створення та 

забезпечення діяльності нового підрозділу спеціального призначення. 

4 лютого 2015 року перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека 

Згуладзе на засіданні парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності повідомила, що сучасний та професійний правоохоронний 

спецназ в Україні створюють на базі спеціального підрозділу «Сокіл». 

4 березня 2016 року перші спецпризначенці після відбору і професійної підготовки 

у Тренінговому центрі «КОРДу» отримали сертифікати.  

На своїй офіційній сторінці у Фейсбуці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 

говорить, що до спецпідрозділу КОРД планується набрати 2100 осіб (група А - 1079, група 

В - 329, логістика - 692): 

Група «А» — займається спеціальними штурмовими діями в особливих ситуаціях; 

Група «В» — забезпечує захист осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві. 

 Також, Арсен Аваков зазначає, що формування підрозділу повинно завершитися в 

жовтні 2017 року. Фінансування здійснюється за рахунок державного бюджету та 

спонсорської допомоги Сполучених Штатів.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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За офіційними даними уже в більшості областях України діють свої спецпідрозділи 

КОРД.  

Перспектива виглядає непоганою і поки створення і розвиток КОРДу відбувається 

відповідно до Плану спільних дій щодо реалізації проекту міжнародної технічної 

допомоги. 

Основні принципи відбору до спецназу української поліції: подання та обробка 

анкет кандидатів (анкети претендентів введуть у спеціальну програму, після чого осіб, які 

не підлягають основним критеріям, комп‘ютер відсіює); психологічне тестування 

(відповідно до результатів, претендентів будуть рекомендувати для роботи в трьох 

напрямках – безпосередньо у підрозділі, у програмі захисту свідків та підрозділах з 

охорони громадського порядку); перевірка на поліграфі (особливість тестування – 

перевірка аналізу голосу); фізична підготовка (комплекс силових вправ і практичної 

стрільби з пістолета та автомата); п‘ятиденний курс виживання (останній і найскладніший 

етап, який включає в себе 20-кілометрові марші з повною амуніцією, сон не більше 4 

годин та інші критичні навантаження). Тому можна зробити висновки про те, що 

поліцейські підрозділи не є професійно підготовленими бійцями, які зможуть протистояти 

заворушенням, порушенні громадського порядку, політичним вбивствам з боку збройних 

груп. Непередбачуваність ситуацій і передбачення звичайної реакції з боку поліції 

збільшує ймовірність поранення або загибелі поліцейських. Якщо послати поліцейських із 

звичайною підготовкою проти озброєної групи з підготовкою, то це ймовірно призведе до 

великих втрат серед поліцейських і втечі озброєних груп. Тому не тільки створення 

КОРД, а й постійне його удосконалення є необхідним щоб забезпечити захист, підтримку, 

охорону і порятунок в ході поліцейських операцій в ситуаціях, що характеризуються 

високим ступенем ризику, де спеціальна тактика необхідна для мінімізації втрат. Увесь 

спектр наданої і представленої їм амуніції, екіперовки, транспортних засобів у парі з 

особливою тактикою дії зробить їх одним з найефективніших поліцейських 

спецпідрозділів світу. КОРД є одною з основних ланок удосконалення правоохоронної 

діяльності, яка з кожним днем стає в рази потужнішою. 
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НИКИТЕНКО Н. Н. КОРД – ПОЛИЦИЯ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Работа посвящена деятельности нового подразделения Национальной полиции 

специального назначения КОРД, который отмечается своей новизной и 

универсальностью. В основу повседневной служебно-боевой деятельности КОРД 

полагаются принципы служения и защиты граждан Украины, эффективного обеспечения 

безопасности и прав граждан, честного и добросовестного исполнения своих служебных 

обязанностей, высокого профессионализма и других европейских и международных 

правил и практик полицейской деятельности. 

Ключевые слова: корпус оперативно-внезапной действия, общественный порядок, 

правоохранительная деятельность. 

NIKITENKO N. N. KORD – SPECIAL PURPOSE POLICE 

The work is dedicated to the activities of the new National police divisions of special purpose 

CORD, which is celebrated for its novelty and versatility. The basis of the daily service and 

combat activities of KORD rely on the principles of service and protection of citizens of Ukraine, 

effective security and rights of citizens, an honest and faithful performance of their official 

duties, high professionalism and other European and international rules and practices of 

policing. 

Keywords: body quickly and sudden action, public order and law enforcement. 
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ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ  

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФОКУС-ГРУП ІЗ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ У ХАРКІВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ) 

У матеріалах конференції викладено проміжні результати дослідження, що проводиться 

з метою виявлення ставлення працівників Національної поліції до процесу її 

реформування, проблем, що перешкоджають його проведенню. Описано результати 

першого етапу дослідження, в межах якого були проведені фокус-групи з працівниками 

Національної поліції у Харківській області. 


