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МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ  
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Повнота, узгодженість, своєчасність і послі-
довність адміністративно-правового регулювання 
статусу підрозділів поліції особливого призначен-
ня виступають необхідними умовами ефектив-
ності їх діяльності щодо забезпечення публічної 
безпеки і порядку, а також законності застосуван-
ня ними відповідних заходів адміністративного 
примусу. Разом із тим на сьогодні адміністратив-
не законодавство у сфері організації та діяльності 
спеціальних підрозділів Національної поліції і, 
зокрема, підрозділів поліції особливого призна-
чення залишається досить несистемним і фра-
гментарним, наприклад, не передбачаючи роз-
горнутого правового визначення їх компетенції, 
форм і порядку діяльності, засад взаємодії, стату-
су співробітників тощо. 

Зазначимо, що проблематика правового регулю-
вання діяльності спеціальних підрозділів поліції в 
Україні раніше вже висвітлювалась у досліджен-
нях таких учених, як С.А. Буткевич, А.П. Голо-
він, О.С. Доценко, В.М. Цикалевич, С.О. Шатрава 
та інші. У той же час дані наукові роботи здебіль-
шого лише побічно розкривають окремі аспекти 
нормативно-правових засад діяльності спеціаль-
них підрозділів поліції, не приділяючи при цьому 
достатньої уваги характеристиці сучасного стану 
адміністративно-правового забезпечення діяльно-
сті підрозділів поліції особливого призначення в 
актуальних умовах утворення Національної полі-
ції та забезпечення публічної безпеки і порядку в 
Україні. А відтак, у контексті вдосконалення адмі-
ністративно-правових засад діяльності підрозділів 
поліції особливого призначення є актуальними пи-
тання її нормативно-правового забезпечення.

Правове регулювання діяльності підрозділів 
поліції особливого призначення виступає засобом 
юридичного впливу на відносини у сфері органі-
зації та діяльності цих спеціальних підрозділів 
поліції, за допомогою якого встановлюються пев-
ні умови і правила їх функціонування, зокрема 
щодо забезпечення публічної безпеки і порядку 
та протидії злочинності. Необхідність правово-
го регулювання О.М. Мельник у цілому вбачає у 
його здатності забезпечувати захист прав особи-
стості [1, с. 132], що у даному разі виявляється, 
насамперед, у забезпеченні визначеності статусу 
підрозділів поліції особливого призначення і їх 
співробітників, здійснення ними правоохорон-
них і правозахисних функцій, дотримання у своїй  
діяльності прав громадян.

Основними напрямками правового (а разом із 
тим й адміністративно-правового) регулювання 
організації та діяльності підрозділів поліції осо-
бливого призначення можна визначити упорядку-
вання, юридичне закріплення, охорону й розви-
ток суспільних відносин у даній сфері.

При цьому, маємо не погодитись із обмеже-
ним розумінням правового забезпечення лише 
як сукупності правових норм, що регламен-
тують правові взаємини та юридичний статус  
[2, с. 375]. У дійсності правове регулювання ді-
яльності спеціальних підрозділів поліції здійс-
нюється не тільки правовими нормами, а цілим 
комплексом юридичних засобів, зокрема, як 
слушно зазначає Т.А. Плугатар [3, с. 742], меха-
нізм правового регулювання складається з таких 
елементів, як правові норми, правовідносини та 
акти реалізації суб’єктивних прав і обов’язків. 
Крім того, в аспекті впорядкування відносин у 
сфері організації та діяльності підрозділів полі-
ції особливого призначення не можна обмежено 
говорити суто лише про правове регулювання 
(як юридичну модель суспільних відносин), за-
лишаючи поза увагою питання правореалізації. 
Деякі вчені прямо констатують охоплення зміс-
том правового (адміністративно-правового) за-
безпечення як нормативного регулювання, так 
і виконання права [4, с. 181], або ж реалізації 
юридичних норм і визначених ними правових 
гарантій [5, с. 84]. Таким чином, ефективність 
правового регулювання діяльності підрозділів 
поліції особливого призначення зумовлюється 
не тільки його повнотою, узгодженістю і своє-
часністю, але й належним дотриманням, вико-
нанням і використанням відповідних правових 
норм на практиці, забезпеченим можливістю за-
стосування державного примусу.

Будь-яке правове регулювання у сучасній пра-
вовій, демократичній, соціальній державі спрямо-
вується на забезпечення прав громадян і нормаль-
не функціонування суспільства та держави. Перш 
за все, правове регулювання покликане створити 
оптимальні умови дієвого функціонування під-
розділів поліції та реалізації покладених на них 
завдань і повноважень. Тому кінцева мета право-
вого регулювання підрозділів поліції особливого 
призначення у даному разі може бути визначена 
саме як ефективне забезпечення публічної безпе-
ки і порядку, проведення спеціальних операцій і 
протидія злочинності. 
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Отже, підсумовуючи вищевикладене, пропо-
нуємо визначати правове регулювання діяльності 
підрозділів поліції особливого призначення як 
здійснення з метою ефективного забезпечення пу-
блічної безпеки і порядку, проведення спеціаль-
них операцій і протидії злочинності за допомогою 
юридичних норм та інших правових засобів упо-
рядкування, закріплення, охорони і розвитку від-
носин у сфері організації та діяльності підрозді-
лів поліції особливого призначення. Загальними 
ознаками такого правового регулювання є: дер-
жавно-владний характер; поєднання юридичних 
норм та індивідуальних приписів; єдність пра-
вотворчості і правореалізації; цілеспрямованість; 
стосується організації та діяльності підрозділів 
поліції особливого призначення; спрямованість 
на ефективне забезпечення публічної безпеки і по-
рядку, проведення спеціальних операцій і проти-
дію злочинності.

Зазначимо, що предмет правового регулю-
вання діяльності підрозділів поліції особливо-
го призначення складає увесь масив суспільних 
відносин у даній сфері. При цьому, залежно від 
природи таких відносин і застосовуваних до них 
методів правового впливу виділяються різні 
види правового регулювання діяльності даних 
спеціальних підрозділів поліції – міжнародне, 
конституційне, адміністративне, трудове, ін-
формаційне, кримінальне та ін. Так чи інакше, 
правові засади діяльності підрозділів поліції осо-
бливого призначення становлять цілісну систему 
міжнародних, конституційних, законодавчих і 
підзаконних правових норм, що комплексно рег-
ламентують організацію та діяльність цих спеці-
альних підрозділів поліції, реалізацію покладе-
них на них завдань і функцій. 

Провідну роль у правовому регулюванні орга-
нізації та діяльності підрозділів поліції особли-
вого призначення відіграє саме адміністративне 
законодавство. Головною мірою це пов’язано з 
правовою природою як самих спеціальних під-
розділів поліції, так і здійснюваної ними держав-
но-владної правоохоронної діяльності. 

За загальним визначенням адміністративно-пра-
вові норми регулюють відносини у сфері держав-
ного управління, виконання інститутами публіч-
ної влади управлінських, правозабезпечувальних 
та правоохоронних функцій [6, с. 53; 7, с. 83].  
Означеному прямо відповідає статус підрозділів 
поліції особливого призначення як державних 
правоохоронних формувань у складі Національ-
ної поліції. Останні ж, у свою чергу, є органами 
державної влади, уповноваженими здійснювати 
державне управління внутрішніми справами, за-
хист прав громадян, забезпечення правопорядку 
і законності із застосуванням, за необхідності, 
державного примусу. При цьому, стосовно під-
розділів поліції особливого призначення, ціл-

ком можна екстраполювати загальне визначення  
С.О. Шатравою [8] адміністративно-правових від-
носин щодо усіх спеціальних підрозділів як «су-
спільних відносин у сфері громадського порядку» – 
внутрішньоорганізаційних (всередині підрозділу) 
і зовнішніх (із повсякденного безпосереднього за-
безпечення громадського порядку і безпеки). Клю-
чову особливість таких адміністративно-правових 
відносин вбачаємо у реалізації в них організацій-
но-управлінських повноважень як мінімум одним 
з їх учасників.

Отже, своєрідність адміністративно-правового 
регулювання виявляється у його методах (прева-
лювання імперативного методу) і предметі, який 
складають організаційно-управлінські відносини 
у сфері організації та діяльності підрозділів полі-
ції особливого призначення. 

Адміністративне законодавство, що регулює 
діяльність підрозділів поліції особливого при-
значення, насамперед, представлене низкою спе-
ціальних і загальних законодавчих актів, одні з 
яких безпосередньо розкривають статус поліції та 
окремі напрямки її діяльності, а інші – визнача-
ють лише базові засади організації та функціону-
вання державних органів в Україні. Наприклад, 
до останніх відноситься Закон України «Про за-
побігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700, за-
стосування якого сприяє мінімізації корупційних 
факторів у діяльності підрозділів поліції особли-
вого призначення й забезпечує раціональне вико-
ристання їх сил і засобів виключно в суспільних 
інтересах.

Профільне законодавче регулювання відносно 
підрозділів поліції особливого призначення закрі-
плене в Законі України «Про Національну полі-
цію» [9], що забезпечує не тільки перейменування 
міліції у поліцію, але й більш повне та розгорнуте 
регулювання таких важливих аспектів організа-
ції діяльності поліції, як її завдання, принципи, 
підпорядкованість, обов’язки і права, основи пра-
вового статусу працівників поліції, умови і межі 
застосування заходів фізичного впливу, спеціаль-
них засобів і вогнепальної зброї тощо. 

Хоча Законом України «Про Національну по-
ліцію» [9] передбачено виділення у структурній 
організації поліції, поліції особливого призначен-
ня, правовий статус підрозділів поліції особливо-
го призначення предметно на законодавчому рівні 
не розкривається. Так само й О.С. Доценко [10] 
констатує, що законодавче регулювання (питома 
вага якого у правових засадах діяльності поліції 
залишається вкрай незначною) поки що не забез-
печує вирішення нагальних потреб організації ді-
яльності поліції та забезпечення публічної безпе-
ки і порядку. 

Саме тому, на нашу думку, актуалізується саме 
законодавче закріплення основ статусу підрозді-
лів поліції особливого призначення, їх завдань та 
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гарантій, засад керівництва, взаємодії і внутріш-
ньої організації. Крім того, у науці, наприклад, 
також пропонується прийняття Закону України 
«Про міліцію (а зараз поліцію) громадської без-
пеки України», який має закріпити компетен-
цію і організаційну структуру підрозділів поліції  
[10, с. 120, 174]. Цілком можливим можна назва-
ти й прийняття Закону України «Про спеціальні 
підрозділи поліції України», проте головним, у 
даному разі, є не стільки кількість та найменуван-
ня відповідних законодавчих актів, як повнота 
і узгодженість регулювання їх нормами адміні-
стративно-правового статусу підрозділів поліції 
особливого призначення. 

У контексті законодавчого регулювання статусу 
підрозділів поліції особливого призначення також 
варто означити Закон України від 19.06.2003 р.  
№ 975-IV [11], що визначає суб’єктів, предмет і 
порядок контролю їх діяльності, і Дисциплінар-
ний статут органів внутрішніх справ України, 
затверджений Законом України від 22.02.2006 р. 
№ 3 460. Забезпечення законності та дисципліни 
через підконтрольність цих спеціальних підроз-
ділів поліції, справедливе і своєчасне заохочен-
ня та застосування стягнень до їх співробітників 
відіграють важливу роль в організації діяльності 
підрозділів поліції особливого призначення та на-
лежному виконанні їх повноважень. 

Вважаємо, що законодавче врегулювання орга-
нізації та діяльності органів Національної поліції, 
у тому числі й підрозділів поліції особливого при-
значення, повинно бути максимально пріоритет-
ним, порівняно з підзаконним регулюванням, що 
пояснюється більшою юридичною силою закону, 
а також його підвищеною стабільністю, послідов-
ністю і відповідністю суспільним (а не суто відом-
чим чи приватним) інтересам, зумовленою склад-
ною процедурою колегіального прийняття закону 
парламентом.

Разом із тим, зрозуміло, що на законодавчому 
рівні неможливо і недоцільно врегульовувати аб-
солютно всі аспекти організації та практичного 
функціонування підрозділів поліції особливого 
призначення, що зумовлює широке застосуван-
ня підзаконного регулювання. Тим більше, що, 
як відомо, терміном «законодавство» в контек-
сті Рішення Конституційного Суду України від 
09.07.1998 р. № 12-рп/98 [12] можуть охоплю-
ватись не тільки закони України та міжнародні 
договори України, але й підзаконні правові акти 
парламенту, глави держави і уряду.

З одного боку, підзаконне (зокрема, й відомче) 
регулювання дозволяє більш оперативно (а отже, 
більш точно) упорядковувати відносини, що сто-
суються діяльності підрозділів поліції особливого 
призначення, динамічно реагувати на їх зміни.  
З іншого ж боку, очевидним недоліком підзакон-
ного регулювання може бути його непослідов-

ність, ситуативність, фрагментарність і недостат-
ня вивіреність. 

Основу адміністративно-правового регулюван-
ня статусу підрозділів поліції особливого призна-
чення, насамперед, поки що складає відомче регу-
лювання Міністерства внутрішніх справ України, 
зокрема, це накази МВС України від 28.02.2014 р. 
№ 153 і від 14.07.2014 р. № 665. Ними у структу-
рі підрозділів міліції громадської безпеки замість 
ліквідованих спецпідрозділів міліції «Беркут» й 
було передбачено формування нових спеціальних 
підрозділів поліції, визначено приблизну структу-
ру спеціального полку, батальйону і роти міліції, 
які згодом уже безпосередньо реорганізовувались 
у підрозділи поліції особливого призначення. 

Провідне ж місце у підзаконному регулюванні 
займає затверджене наказом МВС від 08.05.2014 р.  
№ 447 [13] Положення про підрозділи міліції гро-
мадської безпеки особливого призначення, яке за-
кріплює їх підпорядкованість, принципи, завдан-
ня та обов’язки (що, між іншим, стосуються прав 
громадян), а також обов’язки та права командира 
підрозділу. У той же час до недоліків даного поло-
ження можна віднести невизначеність мети, засад 
комплектування і взаємодії даних спецпідрозді-
лів поліції, нечіткість і дублювання їх завдань і 
обов’язків, врегулювання різними правовими ак-
тами компетенції і організаційно-штатної струк-
тури [14] тощо. В значній мірі це зумовлюється 
тим, що Положення від 08.05.2014 р. не є оригі-
нальним, а майже повністю відтворює Положення 
про (нині вже ліквідований) спеціальний підроз-
діл міліції «Беркут» (затверджене наказом МВС 
України від 24.10.2013 р. № 1 011 [15]). Такий 
підхід до адміністративно-правового забезпечення 
розглядається нами як формальний і недостатньо 
ефективний для формування якісно нових підроз-
ділів поліції особливого призначення, забезпечен-
ня вищого рівня їх професійності.

Підкреслимо, що адміністративно-правове ре-
гулювання статусу, компетенції, внутрішньої ор-
ганізації, засад керівництва та інших ключових 
аспектів організації діяльності підрозділів поліції 
особливого призначення має здійснюватись комп-
лексно і на законодавчому (а не суто лише на ві-
домчому) рівні. 

Порядок проходження служби рядовим і на-
чальницьким складом підрозділів поліції осо-
бливого призначення, насамперед, регулюється 
загальним Положенням для всіх органів внутріш-
ніх справ, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів Української РСР від 29.07.1991 р.  
№ 114 (із змінами). Зокрема, ним закріплюють-
ся права, обов’язки, засади відповідальності, 
порядок просування по службі та звільнення з 
неї, умови надання відпусток та інші основні еле-
менти статусу працівників поліції, що в цілому 
спрямовані на забезпечення законослухняності, 
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підготовленості і вмотивованості особового скла-
ду даних спецпідрозділів поліції. Більш змістов-
ним і узгодженим є законодавче врегулювання 
вищевказаних питань у Законі України «Про На-
ціональну поліцію» [9], але й визначені ним базо-
ві засади проходження поліцейської служби так 
само потребують подальшого врахування специ-
фіки служби саме у підрозділах поліції особливо-
го призначення. 

Досить важливу роль у практичній діяльності 
підрозділів поліції особливого призначення з по-
зиції забезпечення її законності та ефективності 
відіграють Правила застосування спеціальних за-
собів при охороні громадського порядку, затвер-
джені постановою Ради Міністрів Української 
РСР від 27.02.1991 р. № 49. При цьому, з огляду 
на завдання та методи діяльності даних спеціаль-
них підрозділів поліції нами вбачається цілком 
обґрунтованим і виправданим комплексне й ви-
черпне врегулювання єдиним законодавчим ак-
том (зокрема, Законом України «Про Національ-
ну поліцію» [9]) видів, підстав, обмежень і умов 
застосування ними не тільки спеціальних засо-
бів, але й заходів фізичного впливу, вогнепальної 
зброї і бойової техніки.

Крім того, підрозділи поліції особливого при-
значення у своїй діяльності керуються значною 
кількістю відомчих актів Міністерства внутріш-
ніх справ України загального характеру, зокре-
ма, такими як Інструкція із заходів безпеки при 
поводженні з вогнепальною зброєю (наказ МВС 
України від 07.09.2011 р. № 657), Інструкція про 
порядок переведення органів і підрозділів систе-
ми МВС України на посилений варіант оператив-
но-службової діяльності (наказ МВС України від 
03.12.2012 р. № 1 111), Положення з організації 
професійної підготовки осіб рядового і началь-
ницького складу органів внутрішніх справ Укра-
їни (наказ МВС України від 13.04.2012 р. № 318) 
та інші. Однак, необхідно звернути увагу на недо-
статню розвиненість міжвідомчого регулювання 
діяльності даних спецпідрозділів поліції, яке б у 
значній мірі сприяло налагодженню конструктив-
ної взаємодії з іншими правоохоронними органа-
ми, задіяними у забезпеченні громадського поряд-
ку, проведенні спеціальних операцій і боротьбі зі 
злочинністю.

При цьому за аналогією з Інструкцією про 
організацію службової діяльності спеціальних 
підрозділів міліції охорони «Титан» (наказ МВС 
України від 25.11.2003 р. № 1432) вбачається 
необхідність затвердження подібної інструкції й 
щодо підрозділів поліції особливого призначення, 
яка б чітко і послідовно регламентувала порядок 
і умови їх конкретних дій, контролю і взаємодії, 
обов’язки співробітників тощо. У цьому ракурсі 
можна розглядати нині вже не чинну Інструкцію 
про дії органів і підрозділів внутрішніх справ щодо 

організації й забезпечення охорони громадсько-
го порядку (наказ МВС України від 11.05.2010 р.  
№ 170). Проте очевидно, що Інструкція про орга-
нізацію службової діяльності підрозділів поліції 
особливого призначення має стосуватися не тіль-
ки їх участі у забезпеченні публічної безпеки і по-
рядку, але й проведення спеціальних (антитеро-
ристичних) операцій.

Висновок. Таким чином, правове регулювання 
діяльності підрозділів поліції особливого призна-
чення направлене на упорядкування, закріплен-
ня, охорону і розвиток (насамперед, організацій-
но-управлінських відносин) у сфері їх організації 
та діяльності з метою ефективного забезпечення 
публічної безпеки і порядку, проведення спеціаль-
них операцій і протидії злочинності. Воно пред-
ставлене значною кількістю нерідко фрагментар-
них, дублюючих і неузгоджених законодавчих і 
підзаконних актів, що виявляють свою несистем-
ність, недостатність законодавчого регулювання, 
превалювання відомчої правотворчості, а також 
необхідність комплексного законодавчого визна-
чення статусу, засад взаємодії та керівництва, 
компетенції і внутрішньої організації підрозділів 
поліції особливого призначення.
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Анотація

Кошиков Д. О. Місце адміністративного законодав-
ства у правовому регулюванні діяльності підрозділів 
поліції особливого призначення. – Стаття.

З’ясовано особливості адміністративно-правового 
регулювання діяльності підрозділів поліції особливого 
призначення. Охарактеризовано адміністративне зако-
нодавство у сфері організації та діяльності підрозділів 
поліції особливого призначення. Показано, що реаль-
ність адміністративно-правового регулювання статусу 
підрозділів поліції особливого призначення залежить 
не тільки від його повноти, узгодженості та своєчас-
ності, але й від належного дотримання, виконання і 

використання відповідних правових норм на практиці, 
забезпеченого можливістю застосування державного 
примусу.

Ключові слова: регулювання, поліція особливого 
призначення, адміністративне законодавство, ефек-
тивність, дотримання.

Аннотация

Кошиков Д. А. Место административного законо-
дательства в правовом регулировании деятельности 
подразделений полиции особого назначения. – Статья.

Выяснены особенности административно-правово-
го регулирования деятельности подразделений мили-
ции особого назначения. Охарактеризованы админи-
стративное законодательство в сфере организации и 
деятельности подразделений полиции особого назна-
чения. Показано, что реальность административного 
правового регулирования статуса подразделений поли-
ции особого назначения зависит не только от его пол-
ноты, согласованности и своевременности, но и от над-
лежащего соблюдения, исполнения и использования 
соответствующих правовых норм на практике, обеспе-
ченного возможностью применения государственного 
принуждения.

Ключевые слова: регулирование, полиция особо-
го назначения, административное законодательство,  
эффективность, соблюдение.

Summary

Koshikov D. A. Abstract Place of administrative law 
in legal regulation of special police units. – Article.

The features of administrative and legal regulation of 
activity of divisions of special purpose police. We charac-
terize administrative legislation in field of organization 
and operation of special purpose police units. It is shown 
that reality of administrative legal regulation of status 
of subdivisions of special purpose police depends not only 
on its completeness, consistency and timeliness, but also 
on proper implementation, execution and use of relevant 
legal provisions in practice, to enable application of state 
coercion.

Key words: regulation, special purpose police, admin-
istrative law, efficiency, compliance.


