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ПОЛІВАРІАТИВНІСТЬ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ  
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Актуальність тематики. Права і свободи люди-
ни і громадянина є невід’ємним елементом укра-
їнської державності, а їх забезпечення найбільш 
пріоритетною задачею спеціально створених для 
цього органів охорони правопорядку. Комплекс 
прав і свобод людини і громадянина як елемента 
громади, може укріплюватись із поступовим за-
безпеченням громадської безпеки та громадського 
порядку. Поліваріативність підходів до розуміння 
даних понять знаходить своє відображення в бага-
тьох працях вчених, але чіткого їх розмежування 
на сьогоднішній день в науці немає. 

На нашу думку, саме детальний розгляд ети-
мологічного значення вказаних вище слів, а саме 
«безпека», «порядок» в контексті громади може 
дати підстави стверджувати про їх однаковість 
чи натомість – різність. Проте належить акцен-
тувати, що саме від правильного їх тлумачення 
залежить ефективність та дієвість відповідних 
категорій в якості норм закону, що схвалюється 
законодавцем у законотворчому процесі. Поряд із 
цим, додаткового аналізу потребує питання тлу-
мачення поняття «громади», оскільки в вітчизня-
ній юриспруденції не склалося єдиної думки і про 
даний термін, також. 

Саме тому, автором обрана відповідна тема-
тика, оскільки виключно за умови правильного 
визначення понятійно-категоріального апарату 
можливе ефективне та злагоджене виконання ор-
ганами охорони правопорядку всіх поставлених 
перед ними завдань, що дасть можливість пози-
тивно впливати на рівень забезпечення прав і сво-
бод людини і громадянина окремо та в цілому.

Разом із тим, вказана тематика вже неоднора-
зово поставала наріжним каменем у дослідженнях 
багатьох досвідчених і авторитетних вітчизняних 
вчених, а саме: В. Авер’янова, О. Бандурки, Ю. Би-
тяка, І. Голосніченка, В. Колпакова, А. Комзюка, 
Ю. Козлова, О. Кузьменко, С. Кузніченка, О. Коб-
заря, А. Коваленка та багатьох інших, але зважа-
ючи на недостатньо приділену увагу розмежуван-
ню понять «громадська безпека» та «громадський 
порядок», вказана тематика набуває нового нау-
кового значення та потребує подальших розвідок.

Метою статті є окреслення сутності та значен-
ня понять «громадська безпека» та «громадський 
порядок» в контексті їх забезпечення з метою їх 
порівняння та розмежування, що дозволить під-
вищити ефективність роботи органів охорони пра-
вопорядку в даному контексті. В свою чергу, по-

ставлена мета, зумовила необхідність розв’язання 
ряду дослідницьких завдань, а саме: 1. З’ясуван-
ня сутності та значення поняття громадська без-
пека, виокремлення його ознак; 2. З’ясування 
сутності та значення поняття громадський по-
рядок, виокремлення його ознак; 3. Проведення 
порівняльного аналізу, з метою встановлення то-
тожності чи розмежування відповідних проаналі-
зованих понять.

Об’єктом статті виступають суспільні відноси-
ни, в сфері забезпечення громадського порядку та 
безпеки в Україні.

Предметом дослідження є механізм забезпе-
чення громадського порядку та безпеки в Україні.

Виклад основного матеріалу статті. Підхо-
дів до розуміння та співвідношення понять гро-
мадського порядку та громадської безпеки існує 
декілька, проте для сутнісної її характеристики 
слід провести детальний етимологічний та юри-
дичний аналіз.

На сьогоднішній день, не існує єдиного визна-
чення громади у науковій літературі. Словнико-
ві видання, також тлумачать відповідне поняття 
по різному, а саме Юридична енциклопедія тлу-
мачить дану категорію як «жителів, об’єднаних 
постійним проживанням у межах села, селища, 
міста, що є самостійними адміністративно-тери-
торіальними одиницями» [1, с. 636], поряд із цим 
Великий тлумачний словник сучасної української 
мови містить поняття «громада», під яким розумі-
ється група людей, об’єднаних спільністю стано-
вища, інтересів та об’єднання людей, що ставить 
перед собою певні спільні завдання [2, с. 199]. 

Тобто, слід звернути увагу, що не зважаючи 
на плюралізм думок у даному аспекті, безальтер-
нативними є ознаки громади: наявність жителів; 
спільність їх проживання в межах певної тери-
торіальної одиниці та спільна приналежність до 
певної держави (в контексті спільності інтересів 
та завдань по відношенню до виконання громад-
ського обов’язку). 

Поряд із цим, вчені М. Баймуратов та І. Бут-
ко та інші, визначаючи поняття територіального 
колективу, акцентують увагу на спільності інте-
ресів, зокрема територіальний колектив (місце-
ве співтовариство) визначається як сукупність 
фізичних осіб, які постійно мешкають на певній 
території і пов’язані територіально-особистісни-
ми зв’язками системного характеру. Таке місцеве 
співтовариство об’єктивно здатне виробляти ха-
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рактерні інтереси і реалізовувати їх на рівні міс-
цевого самоврядування [3, с. 97; 4, с. 38]. 

Також, В. Медведчук вважає, що громада – 
це сплетіння соціальних відносин між людьми, 
які мають множину загальних інтересів, потреб; 
це спільноти, що можуть найбільшою мірою за-
безпечити здійснення і задоволення цих інтересів 
і потреб [5].

Таким чином, слід звернути увагу, що грома-
дою є – певна кількість осіб, що проживають на 
одній адміністративно-територіальній одиниці, 
мають спільні інтереси та потреби. 

Поряд із цим, з точки зору забезпечення гро-
мадської безпеки чи порядку, в науковій літера-
турі не склалось єдиної думки також, що дозво-
ляє різноманітні маніпуляції в даній площині та 
спричиняє нормативну невизначеність під час 
тлумачення норм законодавства.

Автором пропонується почати із тлумачення 
поняття «безпеки» загалом та «громадської безпе-
ки», зокрема.

Безпекою мислителі античності та нового часу 
вважали забезпечення безпечних умов життя, 
розвитку і життєдіяльності людини, тож аналі-
зуючи їх погляди, Г. Ситник робить висновок, 
що безпека – це забезпечення всім громадянам 
держави належних умов для їх самореалізації, 
захист їх життя, свободи, власності від посягань 
з боку будь-якої окремої людини, організації, су-
спільства чи держави [6]. 

Даний висновок цілком обгрунтований, однак 
щодо нього необхідно зробити певне зауваження з 
огляду на те, що при забезпечені безпеки основна 
увага повинна бути приділена передусім проблемі 
захисту життя та умов, від яких це життя зале-
жить – свобода, власність тощо, а далі вже може 
йтися про створення належних умов щодо само-
реалізації та розвитку. Саме в такій послідовності 
доцільно розглядати проблему безпеки, беручи 
до уваги теорію потреб А. Маслоу [7]. 

Безпеку, згідно з ієрархією людських потреб, 
можна розглядати як потребу людини у впевне-
ності, стабільності життя, захисту від того, що 
може йому зашкодити (і відповідно до цієї теорії, 
потреба у забезпечені безпеки фігурує на першо-
му плані після задоволення фізіологічних потреб 
у їжі, воді, сні та інших благах, необхідних для 
підтримання життя). Одночасно безпека є умовою 
забезпечення інших людських потреб: соціальних 
потреб, потребі в повазі та самовираженні. Отже, 
потреба у безпеці є однією із базових людських по-
треб, яка полягає передусім у необхідності захи-
сту людського життя, забезпечення стабільності 
умов його існування, від чого залежить задоволен-
ня інших її потреб [8].

Позиція вчених збігається на тому, що система 
безпеки охоплює такі основні елементи: наукову 
теорію (філософію), доктрину (концепцію), полі-

тику, стратегію і тактику забезпечення безпеки, 
а також сукупність міжнародних, державних і 
громадських (недержавних) інститутів та органі-
зацій, які забезпечують безпеку особи, суспіль-
ства, держави; засоби, способи і методи забезпе-
чення безпеки [1].

З аналізу законодавчих актів, які тлумачать 
поняття безпеки, стає зрозумілим, що безпекою 
може бути: відсутність неприпустимого ризику, 
пов’язаного з можливістю завдання будь-якої 
шкоди для життя, здоров’я та майна громадян, 
а також для навколишнього природного середо-
вища [9]; відсутність неприпустимого ризику, 
пов’язаного з травмуванням або загибеллю лю-
дей, заподіянням збитків навколишньому се-
редовищу [10]; властивість об’єкта забезпечувати 
відсутність ризику завдання шкоди здоров’ю лю-
дей, майну та навколишньому середовищу [11]; 
комплекс заходів, а також людські та матеріальні 
ресурси, які призначені для захисту від актів не-
законного втручання й інших протиправних пося-
гань стосовно цивільної авіації [12].

Таким чином, на підставі проаналізованих да-
них, слід підкреслити, що безпекою є такий стан 
особи, за якого їй забезпечені належних умови для 
її самореалізації, захист основних та необхідних 
для життя благ від посягань з боку будь-якої окре-
мої людини, організації, суспільства чи держави.

В науці не сформувалось єдиного бачення по-
няття «громадська безпека», існуючі погляди 
різняться, наприклад Л. Попов розглядає громад-
ську безпеку як систему суспільних відносин, що 
складаються відповідно до правових, технічних, 
будівельних та інших норм при використанні 
об’єктів і предметів, які становлять підвищену 
небезпеку для людей і суспільства в цілому, або 
при настанні особливих умов у зв’язку зі стихій-
ними лихами чи іншими надзвичайними обста-
винами соціального або техногенного характеру 
[13, с. 663], подібну думку висловлює О. Серьо-
гін, який громадську безпеку вважає системою 
суспільних відносин, що складаються відповідно 
до правових норм при використанні об’єктів, що 
становлять підвищену небезпеку для суспільства, 
чи під час настання особливих умов [14, с. 16]. 

Проте, як зауважує Ю. Небеський, громадська 
безпека залежить від багатьох соціальних чинни-
ків, зокрема, стану правопорядку в країні, бла-
гоустрою міст, обладнання об’єктів, що призна-
чені для масового відвідування тощо [15, с. 128; 
16, с. 83; 17, с. 20], автор вважає за можливе під 
громадською безпекою розуміти загальну захи-
щеність, що відповідає інтересам суспільства і 
громадян, стан суспільних відносин, що запобігає 
загрозі спричинення шкоди і забезпечує тим са-
мим їх нормальне функціонування. «Громадська 
безпека, – зазначає науковець, – повинна бути 
спрямована на охорону державного і громадсько-
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го порядку, забезпечення нормальних умов тру-
дової діяльності та відпочинку громадян, у той же 
час громадська безпека тісно пов’язана з безпекою 
кожної людини як члена суспільства» [17, с. 20]. 

Визначення безпеки, що надає В. Ліпкан 
[18, с. 57], на нашу думку, є найбільш повним, він 
вважає, що «безпека – це гарантована конститу-
ційними, законодавчими і практичними захода-
ми захищеність і за безпеченість життєво важли-
вих інтересів об’єкта від зовнішніх і внутрішніх 
загроз». Таким чином, з останнього визначення 
можна надати таку класифікацію безпеки за ви-
дом загрози життєво важливим інтересам: – зов-
нішня безпека – це захищеність національних ін-
тересів, національних цінностей і способу життя 
від загроз, що виходять ззовні. – внутрішня безпе-
ка – до якої відносять ті суспільні відносини, що 
пов’язані з запобіганням або усуненням загрози 
для життя і здоров’я людей, їхнього майна (влас-
ності) всередині країни [19, с. 40–41].

Тож, наведені вище аргументи та позиції уче-
них, надають підстави стверджувати, що громад-
ською безпекою є такий стан загальної захищеності 
осіб, що відповідає інтересам суспільства і грома-
дян та за якого їм забезпечені належні умови для 
їх самореалізації, захист основних та необхідних 
для життя благ від посягань з боку будь-якої окре-
мої людини, організації, суспільства чи держави.

Після цього, автором пропонується досліджен-
ня поняття порядку та дефініції «громадського 
порядку» загалом.

У сучасній літературі із міжнародних відно-
син, особливо американській, це поняття – понят-
тя порядку, одне з найпоширеніших, як вважає 
Дж. Айкенберрі центральною проблемою між-
народних відносин є проблема порядку: як він 
збудований, як він руйнується і як він відновлю-
ється» [20, с. 22]. Поряд із цим, у філософському 
словнику під редакцією Г. Шмідта зазначено, що 
порядок – прозора і чітка організація будь-якої 
сфери діяльності. Переконливий приклад поряд-
ку – природний порядок у тому вигляді, в якому 
він втілюється в організмі [21, с. 464]. Х. Булл 
зауважує, що сказати про деяку кількість речей, 
що разом утворюють порядок – це означає ска-
зати у найпростішій і загальній формі, що вони 
співвідносяться один із одним певним чином, що 
їх відносини мають не випадковий характер, а по-
будовані у співвідношенні з деяким чітко визначе-
ним зразком, тобто, ряд книжок, що стоять на по-
лиці, становлять порядок, чого не можна сказати 
про купу книг на підлозі [22, с. 3].

Філософський енциклопедичний словник ви-
значає поняття порядку, як зрозумілу і чітку ор-
ганізацію певної сфери дійсності (у відношенні до 
людського існування) [23, с. 356], тоді як юридич-
ні джерела трактують поняття громадського по-
рядку, як урегульовану правовими та іншими со-

ціальними нормами систему суспільних відносин, 
що забезпечує захист прав і свобод громадян, їх 
життя і здоров’я, повагу честі та людської гідно-
сті, дотримання норм суспільної моралі [1, с. 356]. 

Саме такі філософські та юридичні підходи да-
ють змогу проаналізувати поняття порядку в його 
глибинному сенсі та усвідомити, що порядком є 
не випадкове співвідношення речей відповідно до 
конкретного зразку. 

Такий підхід, дає підстави трактувати питання 
порядку в контексті громади, як чітко сформова-
ний тип соціальних відносин, що має певну си-
стему та співвідноситься із загальноприйнятими 
нормами.

Деякі вчені розрізняють підходи до розуміння 
поняття громадського порядку в широкому розу-
мінні як політико-правову категорію, і громад-
ський порядок та у вузькому розумінні як предмет 
конкретної охоронної діяльності [24, с. 38]. 

В. Нагребельний визначає громадський поря-
док як систему суспільних відносин, урегульовану 
правовими та іншими соціальними нормами, яка 
забезпечує захист прав і свобод громадян, їх жит-
тя і здоров’я, повагу до честі та людської гідності, 
дотримання норм суспільної моралі [25, с. 639].

У працях О. Скакун, Ф. Колонтаєвського та 
М. Корнієнка, найбільша увага приділяється гро-
мадському порядку, як стану упорядкованості 
соціальними нормами (нормами права, моралі, 
корпоративними правами, нормами-звичаями) 
системи суспільних відносин і їх дотримання. 
В даному випадку громадський порядок розгля-
дається як система суспільних відносин, що вини-
кають та існують головним чином у громадських 
місцях, а дотримання норм права та інших соці-
альних норм, спрямованих на забезпечення осо-
бистої безпеки громадян та громадської безпеки, 
а також створення сприятливих умов для нор-
мального функціонування підприємств, установ, 
організацій і громадських об’єднань, виступають 
в даному контексті найбільш пріоритетними за-
вданнями [26, с. 492; 27, с. 9-13; 28, с. 5-7] .

Поряд із цим, вищезазначені вчені підкреслю-
ють, що проблема громадського порядку та його 
охорони має декілька важливих елементів, що 
впливатимуть на її вирішення лише в комплексі, 
а саме наукове та практичне значення, оскільки 
зміст громадського порядку та активність його 
забезпечення здійснюють значний вплив на ста-
більність прав громадян, всебічне задоволення їх 
матеріальних і духовних потреб.

А. Колодій, В. Копєйчіков та С. Лисенков пред-
ставляють окрему групу вчених, думка яких роз-
криває сутність та зміст поняття громадського 
порядку. дещо по-іншому. Вони акцентують ува-
гу на тому, що громадський порядок являє собою 
правильно налагоджений стан усієї сукупності су-
спільних відносин, урегульованих не тільки пра-
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вовими, а й всіма іншими соціальними нормами  
[29, с. 317]. Саме таким чином, питання забезпечен-
ня громадського порядку набуває розширення та 
його реалізація може лежати поза межами правово-
го регулювання, в контексті діяльності із забезпе-
чення громадського порядку окремими органами.

М. Єропкін та Л. Попов розглядають громад-
ський порядок як чітку структурну систему пра-
вових суспільних відносин, що виникають як 
у громадських місцях, так і поза цими місцями. 
Таке розширене тлумачення сфери суспільних 
відносин, що складають зміст громадського по-
рядку, далеко не цілком розкриває зміст поняття 
«громадський порядок» [30; 31].

Поряд із цим, існує група учених, що підкрес-
люють та акцентовують увагу на обігу поняття 
«публічний порядок», що за своїм сутнісним на-
повненням має схожі риси із поняттям, що нами 
аналізується. Ж. Ведель використовує термін 
«публічний порядок» в якості необхідної умови 
нормального функціонування суспільства, умови 
забезпеченої певним мінімумом державних га-
рантій. Зміст публічного порядку, на його думку, 
залежить від стану суспільних відносин, тобто за-
безпеченості безпеки моральних та майнових ін-
тересів особи, захисту суспільства від протиправ-
них посягань на його інтереси, створення умов 
для нормального життя і спокою [32, с. 12]. Проте 
необхідно звернути увагу, що поняття публічно-
го порядку, охоплює значно вужче коло інтересів 
окремо взятої громади, а саме тому, хоч і має міс-
це в законодавчому обігу (переважно для органів 
охорони правопорядку, що мають завдання із його 
забезпечення, наприклад, Національна поліція 
України) проте в даному контексті не може бути 
застосоване.

Являючись частиною суспільних відносин, що 
регулюються нормами права, правилами співжит-
тя і звичаями, громадський правопорядок охо-
плює інше, набагато менше коло суспільних від-
носин. Громадський правопорядок необхідно 
розглядати як стан соціальної урегульованості, 
при якому забезпечується життя, здоров’я грома-
дян, їх права і свободи, громадський спокій, мо-
раль, людська гідність. Відносини громадського 
правопорядку в багатьох випадках встановлюють-
ся нормами права.

О. Кобзар підкреслює, що громадський право-
порядок у вузькому розумінні можна визначити 
як категорію «громадський правопорядок у юри-
дичному значенні». Слід підкреслити, що поняття 
громадського правопорядку являє собою катего-
рію, яка головним чином складається з трьох еле-
ментів: зміст громадського правопорядку; засоби 
його регулювання; цілі встановлення громадсько-
го правопорядку [33].

Поряд із цим, у Кодексі України про адмі-
ністративні правопорушення, під громадським 

порядком розуміється неухильне дотримання 
громадянами правил поведінки в громадських 
місцях (на вулицях, площах, стадіонах, в парках, 
гуртожитках, жилих будинках і т.п.), що забезпе-
чує спокійні умови для суспільно-корисної діяль-
ності, побуту та відпочинку людей [34, с. 3-12]. 
Окрім вказаного, поняття громадського порядку 
у тотожному значенні згадується в Законі Укра-
їни «Про особливості забезпечення громадського 
порядку та громадської безпеки у зв’язку з підго-
товкою та проведенням футбольних матчів» [35] 
та деяких інших нормативно-правових актах.

Як зазначає Я. Радюшин відсутність єдиного 
розуміння поняття громадського прядку сприяє 
різночитанням, смисловим підмінам, синоніміза-
ції різних за значенням понять і на певному етапі 
стає гальмом у розвитку тієї або іншої галузі нау-
кових знань. На практиці неоднозначне визначен-
ня понятійної бази призводить до нечіткості цілей 
і завдань, якісної невизначеності суб’єктів діяль-
ності, багатозначності і дублювання функціональ-
них зв’язків між ними [36, 4, с. 12]. 

Досліджуючи зміст громадського порядку, вче-
ні вважають, що слід приділити увагу принципам 
діяльності суб’єктів його забезпечення, оскільки 
саме вони є основоположними засадами, на них 
має базуватися діяльність таких суб’єктів, адже 
дотримання цих принципів дозволить започат-
кувати і впровадити демократичну політику дер-
жави у вказаній сфері. При чому такі принципи і 
обов’язковість їх дотримання має бути реальною. 
Саме принципи вказують на суттєві аспекти у змі-
сті та значенні громадського порядку, а також на 
сталість суспільних i державно-правових відно-
син у цій сфері [37, с. 54-57]. 

Слушною є думка О. Бандурки, який з цього 
приводу зазначає, що принципи – це вихідні, ос-
новні правила, керівні настанови, норми діяльно-
сті для впровадження системи, управління загаль-
ними процесами [38, с. 32]. На думку науковців, 
що досліджували відповідні праці, принципи ма-
ють ґрунтуватися на об’єктивних законах, зако-
номірностях, виявлених у процесі управлінської 
діяльності, а безпосередньо під принципами забез-
печення громадського порядку можна розуміти ті 
основоположні ідеї, що відображають закономір-
ності, які відбуваються в суспільних відносинах і 
пов’язані із забезпеченням належного стану гро-
мадського порядку [37, с. 54-57].

Звертаючись, в свою чергу, до загальних ста-
тистичних даних, належить навести наступну 
інформацію, що в Україні в період із січня по 
червень, спираючись на дані прес-служби Дер-
жавної служби статистики, 2017 року було скоєно 
317 633 злочини [39].

Із загальної кількості зафіксованих правоохо-
ронними органами кримінальних проявів виді-
ляють такі види: 36% – тяжкі та особливо тяжкі, 
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(зазначається, що за перше півріччя відбулося 834 
умисних вбивства і замахів на вбивство, а також 
1050 умисних тяжких тілесних ушкоджень – 
1050, 144 зґвалтування і замахи на зґвалтуван-
ня). Крім того, зафіксовано понад 160 тисяч кра-
діжок, 25,6 тис. випадків шахрайства, а також по 
1,6 тис. розбоїв і хабарництва. Кількість потерпі-
лих від злочинів у січні – червні 2017 року стано-
вила 223,7 тис. осіб, серед яких 80,9 тис. – жінки, 
13,4 тис. – особи похилого віку та з інвалідністю 
1 і 2 груп, 2,6 тис. – неповнолітні та 1,2 тис. – діти 
до 14 років [40].

Із зростанням злочинності, збільшенням кіль-
кості насильницьких злочинів, ростом неповно-
літньої злочинності та через масштаби діяльності 
організованих злочинних груп, втрачається темп 
та високий рівень забезпечення громадського по-
рядку зокрема, та безпеки загалом, а саме тому, 
дане питання потребує глибинного дослідження. 

Поряд із цим, вчені констатують, що різко зро-
стає кількість злочинів скоєних у стані алкогольно-
го та наркотичного сп’яніння. Спостерігається тен-
денція підвищення кількості злочинів, скоєних із 
застосуванням вогнепальної зброї і вибухових при-
строїв, вбивства на замовлення, рекет, захоплен-
ня заручників, шантаж, тероризм [37, с. 54-57].

Проаналізовані вище данні, дають підстави 
стверджувати те, що громадським порядком є 
стан чіткої упорядкованості правовими нормами 
соціальних відносин осіб в громадських місцях та 
поза ними.

Проте необхідно звернути увагу на суб’єктну 
складову, оскільки не тільки особи можуть стано-
вити загрозу громадському порядку, а й технічні 
пристрої, стихійні лиха, а також дикі тварини. 
А оскільки наведені приклади не є суб’єктами 
правовідносин, слід додатково, в подальшому роз-
глянути це питання.

Висновок. Таким чином, на підставі аналізу 
наукових позицій вчених, дослідження окремих 
нормативно-правових актів із відповідного право-
вого поля, вдалося можливим окреслення сутності 
та значення понять «громадська безпека» та «гро-
мадський порядок» в контексті їх забезпечення, а 
на підставі вищезазначеного, автором сформовані 
наступні теоретичні та практичні висновки:

1. Безпекою є такий стан особи, за якого їй за-
безпечені належних умови для її самореалізації, 
захист основних та необхідних для життя благ від 
посягань з боку будь-якої окремої людини, органі-
зації, суспільства чи держави;

2. Громадською безпекою є такий стан загаль-
ної захищеності осіб, що відповідає інтересам су-
спільства і громадян та за якого їм забезпечені 
належні умови для їх самореалізації, захист ос-
новних та необхідних для життя благ від посягань 
з боку будь-якої окремої людини, організації, су-
спільства чи держави;

3. Порядком, в контексті громади, є чітко сфор-
мований тип соціальних відносин, що має певну 
систему та співвідноситься із загальноприйняти-
ми нормами;

4. Громадським порядком є стан чіткої упоряд-
кованості правовими нормами соціальних відно-
син осіб в громадських місцях та поза ними;

 Також, порівнявши отримані данні, вдалось 
встановити наступні риси, що розмежовують ви-
щевказані поняття:

1. Громадська безпека є більш широким ви-
значенням за своїм характером, оскільки не має 
просторових орієнтирів та не залежить від кон-
кретних подій, в той час як питання забезпечення 
громадського порядку, постає в межах проведен-
ня конкретних масових заходів.

2. Громадський порядок є однією із складових 
громадської безпеки, тож останні співвідносять-
ся як категорія та її складова, що дозволяє чітко 
сформувати розуміння їх взаємодії та відмежува-
ти одне від одного.

3. Варто підкреслити, що громадський поря-
док, передбачає обов’язкову та впорядковану вза-
ємодію громадян, в той час як питання забезпе-
чення громадської безпеки може відбуватись і без 
такої взаємодії (наприклад в умовах стихійного 
лиха та проведення рятувальних робіт окремих 
груп населення чи громадян).
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Анотація

Толстоносов Д. Ю. Поліваріативність підходів до 
визначення понять «громадська безпека» та «громад-
ський порядок». – Стаття.

В статті проаналізовано поліваріативність підходів 
до визначення та розуміння понять «громадська без-
пека» та «громадський порядок» в контексті їх забез-
печення. Досліджено актуальні наукові джерела, що 
висвітлюють позиції щодо тлумачення відповідних 
понять, а також нормативно-правові акти, що їх рег-
ламентують. Наведено короткий порівняльний аналіз, 
на підставі якого стає зрозумілим питання можливого 
їх співвідношення.

Ключові слова: безпека, громада, порядок, забезпе-
чення, співвідношення понять.

Аннотация

Толстоносов Д. Ю. Поливариативности подходов 
к определению понятий «общественная безопасность» 
и «общественный порядок». – Статья.

В статье проанализирована поливариативности 
подходов к определению и пониманию понятий «об-
щественная безопасность» и «общественный порядок» 

в контексте их обеспечения. Исследованы актуальные 
научные источники, освещающие позиции относитель-
но толкования соответствующих понятий, а также нор-
мативно-правовые акты, которые их регламентируют. 
Приведен краткий сравнительный анализ, на основании 
которого становится понятным вопрос возможного их 
соотношения.

Ключевые слова: безопасность, общество, порядок, 
обеспечение, соотношение понятий.

Summary

Tolstonosov D. Yu. Polivariativity of approaches to 
definition concept “public security” and “public order”. –  
Article.

The article analyzes the multivariate approaches to de-
fining and understanding the concepts of "public safety" 
and "public order" in the context of their provision. Actu-
al scientific sources, explaining positions on the interpre-
tation of relevant concepts, as well as the regulatory acts 
regulating them, are investigated. A brief comparative 
analysis is given, on the basis of which the question of the 
possible correlation of the relevant concepts becomes clear.

Key  words: security, community, order, provision, 
correlation of concepts.


