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АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ  
В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

У час реформування системи правоохоронних органів, а також при 
активному залученні працівників Національної поліції України до участі у 
антитерористичної операції проблеми безпеки поліцейських стоять особли-
во гостро та становлять національні інтересі держави. 

Згідно до стаття № 3 Конституції України «людина, її життя і здо-
ров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні най-
вищою соціальною цінністю». Реалії сьогодення, не проста політико-
економічна ситуація у державі та підвищенні криміногенної обстановки в 
Україні вимагають від держави рішучих заходів що до забезпечення націо-
нальної безпеки та, в особливу чергу, безпеки правоохоронців.  

За останні роки різко збільшилась кількість фактів групових пору-
шень публічного порядку та безпеки, а також різного роду нападів на пра-
цівників Національної поліції України, тому дуже різко постає питання за-
безпечення публічного порядку та законності і, як наслідок, - забезпечення 
особистої безпеки поліцейського. Заходам особистої безпеки правоохорон-
ців у системі професійної підготовки приділяється особлива увага. По-
перше, це конституційне право кожного громадянина на здоров’я та життя. 
По-друге, це вимога для підвищення кваліфікації правоохоронців і по-третє 
це обов’язкова умова виконання службово-бойових задач.  

Актуальність даного питання полягає у забезпеченні безпеки поліцей-
ських як основного формуючого чиннику ефективності виконання ними 
своїх службових обов’язків.. Актуальність дослідження визначається зрос-
таючою значимістю в сучасних умовах високого рівня індивідуальної та 
групової бойової готовності до дій у надзвичайних ситуаціях. Складна полі-
тико-соціальна ситуація в країни та проведення антитерористичної операції 
на сході України, підвищення, за офіційними даними МВС України, рівня 
злочинності на 60% та збільшення кількості вогнепальної нелегальної вог-
непальної зброї у населення більше ніж у 5 разів негативно впливають на 
стан безпеки у державі і, як наслідок, значно збільшують кількість екстре-
мальних ситуацій в роботи національної поліції та ускладнюють їх наслід-
ки. Такий негативний вплив може призвести до значних матеріальних збит-
ків та людських втрат, навіть, у національному масштабі. Для протидії цим 
негативним явищам та забезпечення захисту населення необхідно постійне 
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вдосконалення системи підготовки до дій у екстремальних ситуаціях. В цій 
системі, визначення готовності правоохоронних органів до протидії небез-
пекам у надзвичайних ситуаціях носить перспективний характер.  

Актуальність вказаної теми дослідження також підтверджується і сві-
товими статистичними даними. Підвищення терористичної загрози у світі, 
напад на редакцію французького журналу Charlie Hebdo у Парижі та захоп-
лення заручників у Венсенських воріт у січні 2015, теракти у Ниці у 2015 та 
у Берліні у грудні 2016, чисельні напади та вбивства поліцейських у Туреч-
чині, Іраку, Ізраїлі, Австрії, Італії, США та інші надзвичайні події та їх кіль-
кість приймають загрозливий характер. Варто зазначити, що дослідження 
діяльності працівників правоохоронних органів в екстремальних ситуаціях 
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; юри-
дичної М. Ануфрієв, О. Бандурка, О. Джафарова, Д. Денисюк, І. Власенко, 
С. Кузніченко, О. Синявська, С. Шатрава. 

Значення стану особистої безпеки поліцейських є не тільки професій-
ною проблемою, але й впливає й на національну безпеку України. Тому для 
покращення загального стану в цій галузі вкрай необхідні державні кроки в 
цій сфері, національне фінансування і докорінна зміна системи професійної 
підготовки в правоохоронних органах. Методи, методики та способи цього 
покращення є подальшою метою наукових досліджень кафедри тактичної та 
тактико-спеціальної підготовки факультету № 3 ХНУВС. 

Знання правил поведінки з громадянами, способів захисту себе і ото-
чуючих в умовах виникнення екстремальної ситуації та вміння застосовува-
ти їх на практиці - це той шанс, який може допомогти поліцейському з мі-
німальними фізичними і моральними втратами вижити в небезпечній ситу-
ації та професійно виконати свої обов’язки.  
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ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ І ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

УКРАЇНИ 

У світі все системно, але незважаючи на спільність систем всіх видів, 
вони всі мають свої специфічні риси [1, с. 122]. Національна поліція України 


