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ГРОМАДСЬКА ТА ПУБЛІЧНА БЕЗПЕКА: 
ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ

Метою статті є аналіз нормативного ви-
значення термінів «громадська безпека», «пу-
блічна безпека» та висвітлення їх співвідношен-
ня. Методологічну основу дослідження склали 
методи, що дозволили отримати обґрунтовані 
та логічно вивірені висновки, зокрема, метод 
герменевтики, що надав можливість опра-
цювати тексти нормативно-правових актів 
України, метод порівняння, за допомогою 
якого було виявлено особливості інтерпретації 
громадської та публічної безпеки, спеціально-
юридичний метод, завдяки якому сформовано 
висновки щодо вирішення проблемних питань 
співвідношення громадської та публічної без-
пеки. Наукова новизна. У статті окреслено 
проблематику співвідношення змісту термі-
нів «громадська безпека» та «публічна безпе-
ка» у нормативно-правових актах України. 
Висновки. Наукові терміни «громадська без-
пека» та «публічна безпека» розрізняються, 
проте їх співвідношення і зміст не розкрива-
ються у тексті нормативно-правових актів. 
У юридичній літературі запропоновано мож-
ливе розв’язання зазначеної проблеми двома 
шляхами: внесення змін і доповнень до вже 
прийнятого Закону України «Про Національ-
ну поліцію» і заміни невживаного в юридичній 
термінології терміну «публічна безпека» на 
термін «громадська безпека» шляхом внесен-
ня змін і доповнень у наявний масив норма-
тивно-правових актів (більше 5000), а також 
визначення цього поняття в Законі України 
«Про Національну поліцію». 
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Вступ
Актуалізація наукових дискусій щодо 

співвідношення громадянської та публіч-
ної безпеки, змісту останньої та доцільнос-
ті застосування терміна «публічна безпе-
ка» у законодавстві була зумовлена фактом 
прийняття Закону України «Про Націо-
нальну поліцію». 

Одна група вчених вважає недоціль-
ним застосування в законодавстві терміна 
«публічна безпека», оскільки цей термін, 
на відміну від поняття «громадська безпе-
ка», майже не використовується у текстах 
нормативно-правових актів, а його вжит-
тя вносить дисбаланс у законодавство про 
безпеку, оскільки потребує внесення змін 
у понад 5 тисяч нормативно-правових ак-
тів (В. Г. Фатхутдінов [1], А. Є. Крищенко 
[2]).

Інші вчені ототожнюють терміни «пу-
блічна безпека і порядок» та «громадська 
безпека і громадський порядок» (О. В. Ко-
гут [3]), або прагнуть поєднати ці підходи 
визнанням необхідності законодавчого 
визначення понять «публічна безпека» і 
«громадська безпека» (Н. С. Піх [4]).

Відмінності у ставленні вчених до 
розв’язання цієї проблеми та обґрунтуван-
ні власної наукової позиції зумовлені тра-
диційністю розуміння понять «громадська 
безпека» і «громадський порядок» і нова-
ційністю понять «публічна безпека» і «пу-
блічний порядок» для вітчизняної науки 
і практики, які є водночас традиційними 
для зарубіжної науки і практики. 
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Огляд літератури
Питання громадської безпеки та пу-

блічної безпеки є предметом дослідження 
науковців як в Україні, так і в інших дер-
жавах. Найбільш активно у цьому напрямі 
науковий пошук здійснювали: Когут О. В., 
Крищенко А. Є., Мельник В. І., Піх Н. С., 
Фатхутдінов В. Г. та інші.

Постановка завдання
У зв’язку з цим метою статті є характе-

ристика співввідношення понять «громад-
ська» та «публічна» безпека.

Для досягнення поставленої мети під-
лягають вирішенню наступні завдання:

- проаналізувати тексти нормативно-
правових актів на предмет особливостей 
використання термінів «громадська безпе-
ка» та «публічна безпека»;

- сформулювати проблемні питання у 
розумінні співвідношення понять «гро-
мадська безпека» та «публічна безпека»;

- запропонувати можливі варіанти ви-
рішення проблемних питань.

Методологічну основу дослідження 
склали методи, що дозволили отримати 
обґрунтовані та логічно вивірені висновки, 
зокрема, метод герменевтики, що надав 
можливість опрацювати тексти норматив-
но правових актів України; метод порів-
няння, за допомогою якого було виявлено 
особливості інтерпретації громадської та 
публічної безпеки; спеціально-юридичний 
метод, завдяки якому сформовано висно-
вки щодо вирішення проблемних питань 
співвідношення понять громадська безпе-
ка та публічна безпека.

Основний текст
Різноманіття інтерпретацій громад-

ської і публічної безпеки та їх співвідно-
шення спостерігається як у наукових дис-
кусіях так і в нормативно-правовових ви-
значеннях.

Незважаючи на всі розбіжності, які ви-
являються в змісті елементів, що визна-
чають громадський порядок держави, на 
думку В. І. Мельника, загальним є те, що 
порядок держави (суспільства) будується 

на основному обов’язку держави – здій-
снювати захист, який об’єктивно є най-
важливішим державним завданням, що 
гарантує права людини [5].

Доктринальне розуміння громадської 
безпеки можна поділити на декілька груп. 
Перша базується на традиційному сприй-
нятті громадської безпеки і громадського 
порядку та їх нормативно-правовому ви-
значенні та обґрунтовується тим, що тер-
міни «громадський порядок» та «громад-
ська безпека» зафіксовано у комплексі нор-
мативно правових актів [6], а саме: Кон-
ституції України (ст. 34, 35, 39 тощо), Кри-
мінально-виконавчому кодексі України 
(ст. 68), Кодексі цивільного захисту Укра-
їни (ст. ст. 25, 79), Кримінальному про-
цесуальному кодексі України (ст. ст. 289, 
557) Кодексі України про адміністратив-
ні правопорушення (ст. ст. 6, 9, 14, 18-19, 
1483), главі ХІV «Адміністративні право-
порушення, що посягають на громадський 
порядок і громадську безпеку» (ст. ст. 173-
185, 187, 222, 259, 262-263) та інших.

Окрім того, у Конституції України ви-
користовуються такі терміни: «безпека лю-
дини», «екологічна безпека», «національна 
безпека», «державна безпека», «громад-
ський порядок», «правопорядок», «громад-
ська безпека», тоді як термін «публічний» 
застосовано для встановлення обсягів ком-
петенції адміністративних судів, метою 
яких є захист прав, свобод та інтересів 
особи у сфері публічно-правових відносин 
(ст. 125) та повноважень прокуратури, яка 
здійснює підтримання публічного обвину-
вачення (ст. 131-1) [4]. 

У зв’язку з цим вживання терміну «пу-
блічна безпека» обмежено лише сферою 
наукових інтересів і не має свого аналогу і 
вживаності в законодавчому обігу, оскіль-
ки функціонування його у чинних норма-
тивно-правових актах України не зафік-
совано, що призводить «до виникнення 
розбіжностей в розумінні, застосуванні й 
використанні цієї термінології, значною 
мірою ускладнює процеси як правотвор-
чості, так й правозастосування, реалізацію 
повноважень національною поліцією та 
іншими суб’єктами сектору безпеки і обо-
рони України» [1].
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Друга група науковців свою позицію 
обґрунтовує тим, що у Законі України 
«Про Національну поліцію» [7] словоспо-
лучення «публічна безпека», «публічний 
порядок», «публічна безпека і порядок» 
використовується в різних контекстах, про 
що свідчить аналіз нормативного тексту:

1. Стаття 1 Закону України «про Наці-
ональну поліцію містить термін «публічна 
безпека і порядок», що використовується з 
метою визначення національної поліції як 
органу державної влади.

2. Пов’язаною за змістом є і викорис-
тання терміну публічна безпека і порядок 
для формулювання одного із основних за-
вдань національної поліції, що передбачає 
стаття 2 цього ж Закону. 

3. Використання вказаного терміну 
міститься і при розкритті принципів ді-
яльності національної поліції, зокрема від-
критості та прозорості, що підтверджуєть-
ся змістом статті 9 Закону.

4. Термін «публічна безпека» має 
місце і при формулювання повноважень 
Міністра внутрішніх справ України у від-
носинах з поліцією, п. 1 ч. 1 ст. 16 «забез-
печення формування державної політики 
у сфері забезпечення публічної безпеки і 
порядку, охорони та захисту прав і свобод 
людини, інтересів суспільства і держави, 
а також надання поліцейських послуг та 
контролю її реалізації поліцією», а також 
повноваження керівника поліції, щодо за-
безпечення формування державної полі-
тики У сфері забезпечення публічної без-
пеки порядку, про що свідчить зміст ст. 21.

5. Стаття 18, що стосується основних 
обов’язків поліцейського, зокрема, ч. 2 
визначає, що «на всій території України 
незалежно від посади, яку він займає, міс-
цезнаходження і часу доби в разі звернен-
ня до нього будь-якої особи із заявою чи 
повідомленням про події, що загрожують 
особистій чи публічній безпеці, або в разі 
безпосереднього виявлення таких подій 
зобов’язаний вжити необхідних заходів з 
метою рятування людей, надання допомо-
ги особам, які її потребують, і повідомити 
про це найближчий орган поліції», що не 
тільки актуалізує важливість терміну пу-
блічна безпека для Закону, проте і част-
ково розкриває її зміст в частині рятуван-
ня людей та наданню допомоги особам, 
що її потребують, проте вказаної частини 
вважається недостатньо для повного роз-

криття змісту терміна «публічна безпека». 
Відповідно до обов’язку визначається і по-
вноваження поліцейського , так стаття 23 
передбачає, що поліцейський «вживає за-
ходів для забезпеченні публічної безпеки 
і порядку на вулицях, площах, у парках, 
скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропор-
тах, морських та річкових портах, інших 
публічних місцях».

6. Використання терміна публічна 
безпека здійснюється і в інших статтях 
прикінцевих та перехідних положеннях 
(ст. ст. 26, 30, 36, 40, 45, 86), проте роз-
криття в повному обсязі цього терміна не 
здійснюється.

Як свідчить аналіз зазначених дже-
рел, використання цих словосполучень не 
можна визнати беззаперечно виваженими 
та таким, що відповідає правилам законо-
давчої техніки, оскільки ці терміни є но-
вими для вітчизняного законодавства, то 
у загальних положеннях Закону необхідно 
було визначити, в якому значенні вжива-
ються ці терміни. 

Звертає на себе особливу увагу те, що 
в Законі України «Про Національну полі-
цію» поряд з термінами «публічна безпе-
ка і порядок», а також терміну «публічне 
місце» використано і терміни «громадська 
безпека і громадський порядок», зокрема 
у п. 27 ч. 1 ст. 23 – як «громадська безпека 
і порядок», а у ч. 3 ст. 39 та п. 1 ч. 1 ст. 40 
– «громадська безпека», у пп. 2, 7, 9, 10 ч. 
3 ст. 45 – «громадський порядок», а також 
у прикінцевих та перехідних положен-
нях Закону. Загалом слово «громадське 
(і)» використано у 31 випадку у словоспо-
лученнях «громадські об’єднання», «гро-
мадськість», «громадське обговорення», 
«громадський транспорт», «громадський 
контроль» та інших.

Виходячи з наведеного вище, можна 
стверджувати, що в Законі України «Про 
Національну поліцію» терміни «публічна 
безпека» і «публічний порядок» викорис-
тано в контексті «широкого розуміння» 
громадської безпеки і громадського по-
рядку, а терміни «громадська безпека» і 
«громадський порядок» – при їх «вузько-
му» розумінні.

Такий підхід до використання цих тер-
мінів у нормативно-правових актах не є 
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розповсюдженим, оскільки для більшості 
з них вони є тотожними, або їх вузьке ро-
зуміння не використовується. Проте для 
нормативно-правового регулювання ді-
яльності Національної поліції таке розріз-
нення має значення.

Висновок
Таким чином, можна зробити висно-

вок, що громадська безпека та громад-
ський порядок розрізняються, проте їх 
співвідношення і зміст не розкриваються в 
текстах нормативно-правових актів.

У юридичній літературі запропоновано 
способи розв’язання зазначеної проблеми. 
По-перше, шляхом внесення змін і допо-
внень та здійснення відповідних змін до 
вже прийнятого Закону України «Про На-
ціональну поліцію» і заміни невживаного 
в юридичній термінології для означення 
державної політики у сфері громадської 
безпеки терміна «публічна безпека» на 
термін «громадська безпека». По-друге, 
внесенням змін і доповнень у наявний ма-
сив нормативно-правових актів, а також 
визначення поняття публічна безпека че-
рез доповнення Закону України «Про На-
ціональну поліцію» відповідною статтею 
щодо визначення термінів».
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SUMMARY 
The purpose of the article is to analyze the 

normative definition of the terms «public safety», 
«public safety» and highlight their relationship. 
The methodological basis of the study were 
methods that allowed to obtain sound and logically 
verified conclusions, in particular, the method 
of hermeneutics, which provided an opportunity 
to process the texts of regulations of Ukraine, 
the method of comparison, which revealed the 
peculiarities of interpretation of public and public 
safety, special legal method , thanks to which 
conclusions were formed on solving problematic 
issues of the relationship between public and 
public safety. Scientific novelty. The article 
outlines the relationship between the content of the 
terms “public safety” and “public safety” in the 
regulations of Ukraine. Conclusions. The scientific 
terms “public safety” and “public safety” differ, 
but their relationship and content are not disclosed 
in the text of regulations. The legal literature 
suggests a possible solution to this problem in two 
ways: making changes and additions to the already 
adopted Law of Ukraine “On the National Police” 
and replacing the term “public safety” not used in 
legal terminology with the term “public safety” by 
making changes and additions. there is an array 
of regulations (more than 5,000), as well as the 
definition of this concept in the Law of Ukraine 
“On the National Police”.

Key words: security, public safety, public safety, 
public order.


