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УКРАЇНИ 
У даній науковій статті здійснено аналіз законів України, якими уре-
гульовано питання взаємодії Національної гвардії України з правоо-
хоронними органами та Збройними Cилами України. Акцентовано 
увагу на правових прогалинах і колізіях норм відповідних законів. За-
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пропоновано внесення змін і доповнень до законів України, якими 
урегульовано питання взаємодії Національної гвардії України з пра-
воохоронними органами та Збройними Cилами України. 

Ключові слова: правоохоронні органи, правоохоронна функція, фун-
кція, функція правоохоронних органів, держава. 
 
В данной научной статье осуществлен анализ законов Украины, ко-
торыми урегулированы вопросы взаимодействия Национальной гвар-
дии Украины с правоохранительными органами и Вооруженными 
Cилами Украины. Акцентировано внимание на правовых пробелах и ко-
ллизиях норм соответствующих законов. Предложено внесение изме-
нений и дополнений в законы Украины, которыми урегулированы воп-
росы взаимодействия Национальной гвардии Украины с 
правоохранительными органами и Вооруженными Cилами Украины. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, правоохранительная 
функция, функция, функция правоохранительных органов, государство. 
 
In this scientific article an analysis of the laws of Ukraine was carried out, 
which regulated the issue of interaction of the National Guard of Ukraine 
with law enforcement bodies and the Armed Forces of Ukraine. The 
emphasis is on legal gaps and conflicts of the rules of the relevant laws. It 
is proposed to introduce amendments and additions to the laws of 
Ukraine, which regulated the issue of interaction of the National Guard of 
Ukraine with law enforcement agencies and the Armed Forces of Ukraine. 

Key words: law enforcement bodies, law enforcement function, function, 
function of law enforcement bodies, state. 

 
Постановка проблеми. Розвиток незалежної України супро-

воджується реформуванням галузей і сфер публічного адмініст-
рування з одночасним запровадженням нових і вдосконалених 
засобів адміністрування, одним з яких є засіб взаємодії між орга-
нами публічної адміністрації для ефективнішого та якіснішого 
виконання завдань і функцій, що покладені на них державою. 
Взаємодія Національної гвардії України з правоохоронними ор-
ганами та Збройними Cилами України базується реалізовується 
шляхом системних механізмів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання 
взаємодії Національної гвардії України з правоохоронними орга-
нами та Збройними Cилами України були предметом наукових 
досліджень Л. П. Юзькова, А. В. Чукаєвої, О. М. Литвинова, 
І. А. Космина, Д. О. Савочкіна. 

Постановка завдання. Метою даної статті є здійснення зага-
льної характеристики законодавчого регулювання взаємодії На-
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ціональної гвардії України з правоохоронними органами та 
Збройними Cилами України. 

Основні результати дослідження. Поняття «механізм взає-
модії» ґрунтується на загальному розумінні категорії «механізм». 
Даний термін переважно використовується у технічних науках. 
Разом з тим, тлумачні словники визначають «механізм»: як при-
стрій, що передає або перетворює рух; внутрішня будова, систе-
ма чого-небудь; сукупність станів і процесів, з яких складається 
певне фізичне, хімічне чи інше явище [1, с. 665].  

Науковці в галузі права також досліджують зміст зазначеного 
терміну. Наприклад, Л. П. Юзьков виділяє два основні підходи до 
визначення поняття «механізм»: 

- структурно-організаційний, передбачає системну взаємодію 
певних складових елементів, що створюють організаційну основу 
певних явищ, процесів, а механізм держави – це «сукупність 
установ», через які здійснюється державне управління суспільст-
вом; 

- структурно-функціональний, зміст якого заснований на тому, 
що механізм того чи іншого державно-правового інституту (про-
цесу, явища) розкривається через організаційну основу його по-
будови, засновану на його динаміці та особливостях функціону-
вання [2, с. 57, 59, 61]. 

А. В. Чукуєва під поняттям механізм пропонує розуміти 
устрій чогось, систему взаємопов’язаних між собою частин пев-
ного об’єкта [3, с. 72].  

О. В. Литвинов акцентує увагу на тому, що майже у всіх сфе-
рах життєдіяльності суспільства, особливо суспільних відносинах 
задіється системний механізм, для реалізації певного процесу, 
явища, реалізації відносин [4, с. 67]. 

Коли йдеться про механізм взаємодії, то необхідно наголосити 
на тому, що даний засіб реалізується через відповідну систему 
елементів, що взаємодіють, і які є рушійною силою у реалізації 
завдань, що покладено перед суб’єктами взаємодії.  

Отже, якщо розглядати даний термін у правовій площині, то 
під ним розуміється система складних і багатогранних взаємо-
відносин між Національною гвардією України, правоохоронними 
органами та Збройними Cилами України. 

Будь-який механізм складається з елементів, механізм взаємо-
дії Національної гвардії України з правоохоронними органам і 
Збройними Cилами України включає: нормативно-правове регу-
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лювання взаємодії, що забезпечує всебічну регламентацію діяль-
ності Національної гвардії України, правоохоронних органів і 
збройних сил України щодо визначення цілей і їх упорядкування, 
досягнення ефективного результату щодо поставлених перед да-
ними суб’єктами завдань. Загальні засади взаємодії Національної 
гвардії України з правоохоронними органами та Збройними Cи- 
лами України закладені в законах України та підзаконних норма-
тивно-правових актах. При цьому найвагомішими є правові норми, 
котрі закріплюють компетенцію зазначених суб’єктів, оскільки 
від чіткості розмежування компетенції залежить ефективність 
функціонування механізму взаємодії; суспільні відносини, що 
виникають у результаті взаємодії Національної гвардії України з 
правоохоронними органами та Збройними Cилами України. За-
значені відносини за своїм призначенням вони направлені на ор-
ганізацію керуючого впливу, що проявляється у вигляді взаємної 
координації управлінського процесу, узгодження управлінських 
рішень, проведення спільних нарад. За своєю суттю зазначені ві-
дносини мають організаційний характер, спрямований на упоря-
дкування спільної діяльності цих суб’єктів для вирішення поста-
влених перед ними завдань. У той же час ці відносини носять 
процедурний характер, оскільки висловлюють певний порядок 
розгляду, обговорення, узгодження управлінського рішення. За-
значена взаємодія виступає у формі правовідносин, врегульова-
них нормами права [5]; система засобів, що застосовується дер-
жавою для забезпечення якісної та результативної взаємодії 
Національної гвардії України з правоохоронними органами та 
Збройними Cилами України. 

Розглянемо детально зазначені елементи механізму взаємодії 
Національної гвардії України з правоохоронними органами та 
Збройними Cилами України.  

Взаємодія Національної гвардії України з правоохоронними 
органами та Збройними Cилами України реалізується через сис-
тему правових настанов (юридичних норм), що містяться в актах 
різної юридичної сили і, які визначають параметри належної по-
ведінки суб’єктів взаємодії. 

Треба наголосити на тому, що адміністративно-правові норми – 
це встановлені або санкціоновані державою правила, що регу-
люють відносини у сфері публічного управління, реалізація яких 
у разі не виконання забезпечується державним примусом [6, 
с. 10]. Норми адміністративного права визначають межі належ-
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ної, допустимої або рекомендованої поведінки людей, діяльності 
публічної адміністрації та їх посадових осіб, а також підпри-
ємств, установ, організацій і трудових колективів у сфері вико-
навчої влади [7, с. 32]. 

Отже взаємодія Національної гвардії України з правоохорон-
ними органами та Збройними Cилами України регламентується 
великою кількістю нормативно-правових актів, котрі можливо 
згрупувати таким чином: 

фундаментальні акти нормативно-правового регулювання вза-
ємодії Національної гвардії України з правоохоронними органа-
ми та Збройними Cилами України: до них входять закони, що ви-
значають адміністративно-правовий статус Національної гвардії 
України, правоохоронних органів і Збройних Cил України, а та-
кож норми інших нормативно-правових актів, що регламентують 
їх права та обов’язки. При цьому найбільший вплив на зміст та 
особливості взаємодії встановлюють норми, котрі закріплюють 
компетенцію перерахованих вище суб’єктів, так як саме від чіт-
кості розмежування компетенції залежить ефективність взаємодії; 

спеціалізовані акти нормативно-правового регулювання взає-
модії Національної гвардії України з правоохоронними органами 
та Збройними Cилами України, до них слід віднести акти, що 
урегульовують питання взаємовідносин, що виникають на підс-
таві взаємодії Національної гвардії України, правоохоронних ор-
ганів і Збройних Cил України щодо реалізації певних завдань. 
Саме вони повинні регулювати напрямки, форми і методи взає-
модії Національної гвардії України з правоохоронними органами 
та Збройними Cилами України; 

похідні акти нормативно-правового регулювання взаємодії 
Національної гвардії України з правоохоронними органами та 
Збройними Cилами України поширюються на осіб, які входять до 
сфери їхнього відання, тобто знаходяться в системі управлінсь-
кої, службової та дисциплінарної підлеглості лише даних 
суб’єктів, дані акти можуть набувати загального, міжвідомчого 
значення. 

Розглянемо фундаментальну групу актів, якими урегульовано 
сутність та особливості взаємодії Національної гвардії України з 
правоохоронними органами та Збройними Cилами України. 

Основоположними нормативними актами цієї групи є: Закон 
України від 13 березня 2014 року «Про Національну гвардію 
України», в якому уже в першій статті встановлено, що покладені 
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на цей орган завдання вирішується шляхом взаємодії з правоохо-
ронними органами та Збройними Cилами України. Далі законо-
давець акцентує увагу, що Національна гвардія України виконує 
покладені на неї завдання у взаємодії з правоохоронними орга-
нами, Збройними Силами України, Управлінням державної охо-
рони України, іншими утвореними відповідно до законів України 
військовими формуваннями, органами місцевого самоврядуван-
ня, органами прокуратури, органами державної влади, громадсь-
кими об’єднаннями та релігійними організаціями, а також спіль-
но з адміністрацією та режимними органами об’єктів, що 
охороняються, та населенням. 

Акцентується увага (ст. 2), що організація діяльності Націона-
льної гвардії України з припинення масових заворушень, а також 
порядок її взаємодії під час виконання зазначеної функції з пра-
воохоронними органами, іншими органами державної влади, а 
також органами місцевого самоврядування визначається Кабіне-
том Міністрів України. Тобто вищий орган виконавчої влади уре-
гульовує процесуальні особливості, порядок організації цієї фор-
ми діяльності. 

Також даним нормативно-правовим актом встановлюється 
право військовослужбовців Національної гвардії України взаємо-
діяти з уповноваженими посадовими особами правоохоронних 
органів, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до 
законів України військових формувань, органів прокуратури, ін-
ших органів державної влади, органів місцевого самоврядування. 

Треба відзначити, що Закон України «Про національну гвар-
дію України» – це акт представницького вищого органу держав-
ної влади, який регулює найважливіші питання щодо правового 
статусу Національної гвардії України, а деталізація особливостей 
взаємодії даного суб’єкта з правоохоронними органами та Зброй-
ними Cилами України деталізується у підзаконних нормативно-
правових актах. 

Закон України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 
року визначає, що поліція України у процесі своєї діяльності вза-
ємодіє з органами правопорядку та іншими органами державної 
влади, а також органами місцевого самоврядування. Реалізуючи 
свої повноваження у сфері інформаційно-аналітичного забезпе-
чення даний орган здійснює інформаційну взаємодію з іншими 
органами державної влади України, органами правопорядку іно-
земних держав та міжнародними організаціями. На превеликий 
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жаль, зазначений закон більше не приділив увагу регламентації 
такого важливого виду діяльності, як взаємодія Національної 
гвардії України, правоохоронних органів і Збройних Cил Украї-
ни. Саме тому пропонуємо внести в закон України «Про Націо-
нальну поліцію» статею «Взаємодія поліції з Національною гвар-
дією України та іншими правоохоронними органами щодо 
реалізації завдання, направленого на забезпечення охорони прав і 
свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної 
безпеки і порядку». В цій статі визначити, що до виконання за-
вдань поліції у сфері охорони публічного порядку та безпеки, 
протидії злочинності (в порядку, встановленому чинним законо-
давством) можуть залучатися військовослужбовці Національної 
гвардії України. На них, а також на інших атестованих праців-
ників, що залучаються до зазначених завдань, поширюються 
права і обов’язки, гарантії правового і соціального захисту та 
відповідальності поліцейських. 

Закон України «Про Збройні Сили України» від 6 грудня 1991 
року взагалі не розкриває можливості взаємодії Збройних сил 
України з Національною гвардією України. Лише у ст. 10 даного 
закону встановлено, що Міністерство оборони взаємодіє з орга-
нами державної влади та громадськими організаціями, контро-
лює дотримання законодавства у Збройних Силах України. Від-
повідно до викладеного пропонуємо доповнити даний закон 
статею «Взаємодія Збройних Сил України з Національною гвар-
дією України», де передбачити: «Збройні Cили України залуча-
ють Національну гвардію України у формі взаємодії та коорди-
нації щодо відсічі збройній агресії проти України та ліквідації 
збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а 
також у виконанні завдань територіальної оборони». 

Закон України «Про прокуратуру України» у перехідних по-
ложеннях встановлює, що в умовах особливого періоду, запрова-
дження надзвичайного, воєнного стану або проведення антитеро-
ристичної операції із залученням з’єднань, військових частин і 
підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України, 
Державної прикордонної служби України, інших військових фо-
рмувань, місцем постійної дислокації яких є територія у межах 
військового гарнізону, особовий склад військових прокуратур 
(прокурори, слідчі) гарнізону може відряджатися до районів роз-
ташування цих з’єднань, військових частин і підрозділів на пері-
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од виконання цими з’єднаннями, військовими частинами та під-
розділами завдань за призначенням. 

Ст. 25 закону, що аналізується, передбачає, що Генеральний 
прокурор, керівники регіональних і місцевих прокуратур, їх пер-
ші заступники та заступники відповідно до розподілу обов’язків, 
здійснюючи нагляд за додержанням законів органами, що прова-
дять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідс-
тво, координують діяльність правоохоронних органів відповідного 
рівня у сфері протидії злочинності. Координаційні повноваження 
прокурори здійснюють шляхом проведення спільних нарад, ство-
рення міжвідомчих робочих груп, а також проведення узгодже-
них заходів, здійснення аналітичної діяльності. Порядок органі-
зації роботи з координації діяльності правоохоронних органів, 
взаємодії органів прокуратури із суб’єктами протидії злочинності 
визначається положенням, що затверджується спільним наказом 
Генерального прокурора, керівників інших правоохоронних ор-
ганів і підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України. 

У Законі України «Про правовий режим надзвичайного стану» 
від 16 березня 2000 р. № 1550-III ст. 10 встановлено, що в умовах 
надзвичайного стану Президент України, Верховна Рада України, 
Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні і місце-
ві органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республі-
ки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи мі-
сцевого самоврядування, а також військове командування та його 
представники, підприємства, установи і організації відповідно 
здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України та 
законами України, і забезпечують виконання заходів, направле-
них на ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного або при-
родного характеру.  

Заходи правового режиму надзвичайного стану здійснює го-
ловний орган військового управління Національної гвардії Укра-
їни, Служба безпеки України, Військова служба правопорядку у 
Збройних Силах України. 

Треба акцентувати увагу на тому, що у ст. 10 даного Закону 
зазначено, що військовим командуванням, якому в межах, визна-
чених цим Законом, надається право разом з органами виконавчої 
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами 
місцевого самоврядування здійснювати заходи правового режиму 
надзвичайного стану, є: Головний орган військового управління 
Національної гвардії України; Служба безпеки України; Військо-
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ва служба правопорядку у Збройних Силах України. Цікавим 
убачається той факт, що з усіх зазначених органів, які входять до 
складу військового командування, статус військового формуван-
ня має лише Національна гвардія України. 

Разом із цим згідно з ч. 1 ст. 20 цього ж Закону забезпечення 
громадського порядку, охорони життя, здоров’я, прав і законних 
інтересів громадян в умовах надзвичайного стану здійснюється 
силами й засобами органів Міністерства внутрішніх справ Украї-
ни, в тому числі Національної гвардії України, військ Цивільної 
оборони (Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту), 
Служби безпеки України, Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України відповідно до їх повноважень, установ-
лених законом. Порядок взаємодії військових формувань, які за-
лучаються до здійснення заходів надзвичайного стану, з міністерст-
вами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування також визначається 
Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України (ч. 4 
ст. 20). Отже, норма цього Закону, що стосується адміністратив-
но-правових засад їх взаємодії, знов таки має відсильний характер. 

Частина 8 ст. 10 Закону України «Про зону надзвичайної еко-
логічної ситуації» закріплює, що в разі виникнення потреби в те-
рміновому виконанні в зоні надзвичайної екологічної ситуації 
великих обсягів аварійно-рятувальних і відновлювальних робіт 
Президент України може прийняти рішення про залучення до ви-
конання таких робіт військових частин Збройних Сил України та 
інших утворених відповідно до законодавства військових форму-
вань. При цьому охорона громадського порядку в такій зоні пок-
ладається на сили і засоби підрозділів Міністерства внутрішніх 
справ України і Служби безпеки України (ст. 13). 

Законом України «Про Військову службу правопорядку у 
Збройних Силах України» від 07 березня 2002 р. № 3099-III пе-
редбачено, що однією з функцій Військової служби правопорядку у 
Збройних Силах України є взаємодія з військовими формуваннями, 
утвореними відповідно до законів України, органами Національ-
ної поліції, іншими правоохоронними органами, у тому числі об-
мінюватися з ними інформацією для виявлення правопорушень. 

Закон України «Про Державну прикордонну службу України» 
від 03 квітня 2003 р. № 661-IV затверджує, що діяльність прико-
рдонної служби ґрунтується на принципі взаємодії з органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування та громад-
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ськими організаціями при здійсненні покладених на Державну 
прикордонну службу України завдань. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Підводячи 
підсумок викладеному, вважаємо, що під механізмом взаємодії 
Національної гвардії України з правоохоронними органами та 
Збройними Cилам України слід розуміти – сукупність організа-
ційно-правових і матеріально-технічних ресурсів, станів і проце-
сів, з яких складаються, скоординовані й погоджені в часі й прос-
торі спільні дії Національної гвардії України, правоохоронних 
органів і Збройних Cил України, спрямовані на захист та охорону 
життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і 
держави від протиправних посягань, охорони громадського по-
рядку та забезпечення громадської безпеки, забезпечення держа-
вної безпеки і захисту державного кордону, припинення терорис-
тичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або 
збройних формувань (груп), терористичних організацій, органі-
зованих груп і злочинних організацій, відсічі збройної агресії 
проти України та ліквідації збройних конфліктів. 
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