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ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ОСОБЛИВОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

В Україні з метою стабілізації обстановки було створено 
єдиний підрозділ спеціального призначення під назвою «КОРД» 
(Корпус оперативно-раптової дії), який функціонуватиме на 
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базі батальйонів особливого призначення та спецпідрозділів 
Міністерства внутрішніх справ. 

Визначимо, частково історичний екскурс даного підроз-
ділу. Так, 28 жовтня 2015 року розпочався прийом канди-
датів на базі Національної академії внутрішніх справ, роз-
ташованої у Києві. Всього тестування пройшли близько  
1,3 тисяч претендентів на службу у спецпідрозділі поліції [1].  

Треба відзначити, що 4 березня 2016 року перші 37 бій-
ців групи «А» спецпідрозділу «КОРД», пройшовши жорсткий 
відбір та двомісячний курс підготовки, приступили до вико-
нання своїх обов’язків, що визначено іще одним історичним 
днем у загальній історії розвитку Національної поліції Укра-
їни. За підтримки американських партнерів перші спецп-
ризначенці, яких відібрали серед 900 кандидатів, отримали 
свідоцтва про проходження курсу підготовки [1]. Впродовж 
двомісячного курсу навчання вони переймали досвід та та-
ктику ведення поліцейських спеціальних операцій Управ-
ління боротьби з наркотиками (DEA) Міністерства юстиції 
США та прикордонного патруля BORTAC[en] [2]. Відповідно, 
вісімдесят відсотків навчального курсу складали практичні 
заняття, до якої увійшли зайняття з вогневої підготовки, яка 
є базовою дисципліною, а також тактики дій в екстремаль-
них умовах, зокрема, приміщенні та лісовій місцевості. Крім 
того, кандидати отримали навички снайпінгу, бою на ножах, 
тактики дій при затриманні злочинців, які використовують 
авто. Теорія включала вивчення правових засад діяльності 
поліцейського спецпідрозділу, ознайомлення з кваліфікацією 
злочинів, проходження психологічної підготовки [3]. 

Відтак, 17 березня 2016 року у рамках створення Про-
грами захисту свідків у складі «КОРД» Національної поліції Ук-
раїни стартували перші тренінги з «US Marshal« [4]. А вже че-
рез два тижні 17 інструкторів групи «В» спецпідрозділу «КОРД» 
Національної поліції України отримали сертифікати про закін-
чення навчання. Також в цей день, першого квітня, розпоча-
вся відбір кандидатів до підрозділів «КОРД» по всій Україні. До 
спецпідрозділу заплановано набрати 3076 поліцейських [4]. 

Водночас, 22 липня 2016 року представник Федераль-
ного бюро розслідувань США вручив українським бійцям сер-
тифікати про закінчення базового курсу із застосуванням 
спеціальної зброї і тактики. Упродовж 10 діб інструктори 
Федерального бюро розслідувань США ділились досвідом  
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затримання порушників правопорядку з бійцями поліцейсь-
кого спецназу «КОРД» [4]. 

Загалом, в 2016 році спецпідрозділи «КОРД» розпочали 
свою роботу в Києві, Київській, Сумській, Харківській, До-
нецькій і Рівненській областях. Особлива роль була відве-
дена підрозділам саме в останніх двох областях, через спе-
цифіку роботи в прифронтових населених пунктах в Доне-
цькій області та боротьбою з бурштиновою мафією в Рівне-
нській області [4]. 

Доцільно відзначити те, що 22 червня 2018 року відбу-
вся 14-й випуск бійців підрозділів поліції особливого приз-
начення «КОРД» у Черкаській і Тернопільській областях. Цей 
випуск повністю завершив формування територіальних під-
розділів «КОРД» в Україні [5]. 

Отже, треба відзначити те, що підрозділ спеціального при-
значення є вагомим надбанням Національної поліції України, 
так як до нього відібрані та апробовані часом найвідважніші 
особи, які гідно виконують поставлені перед ними завдання. 

Список бібліографічних посилань 
1. 37 людей пройшли курс підготовки спецназу поліції 

«КОРД» // Радіо «Свобода». URL: https://www.radiosvoboda.org/ 
a/news/27589134.html (дата звернення: 20.11.2018). 

2. Американские инструкторы-спецназовцы трени-
руют спецподразделение МВД «Сокол». Цензор.Нет. URL: 
https://censor.net.ua/photo_news/356359/amerikanskie_in
struktoryspetsnazovtsy_treniruyut_spetspodrazdelenie_mvd_s
okol_fotoreportaj (дата звернення: 20.11.2018). 

3. У Києві відбувся перший випуск бійців спецпідроз-
ділу поліції «КОРД» // Національна поліція : тимчасовий веб-
сайт. URL: http://old.npu.gov.ua/mvs/control/main/uk/ 
publish/article/1840360 (дата звернення: 20.11.2018). 

4. Американці почали тренувати новий український 
спецназ. Кореспондент. 07.03.2016. URL: 
https://ua.korrespondent.net/ukraine/3648817-amerykantsi-
pochaly-trenuvaty-novyi-ukrainskyi-spetsnaz (дата звернення: 
20.11.2018). 

5. В Україні завершили формувати спецпідрозділ полі-
ції «КОРД» // Еspreso.tv : сайт. URL: https://espreso.tv/ 
news/2018/06/22/v_ukrayini_zavershyly_formuvaty_specpid
rozdil_policiyi_kord (дата звернення: 20.11.2018). 

Одержано 20.11.2018 

 


