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Анотація

Управління державної охорони України (УДО) — державний правоохоронний
орган спеціального призначення, що підпорядкований Президенту України та
підконтрольний Верховній Раді України. Державна охорона органів державної
влади України здійснюється щодо: Кабінету Міністрів України,
Конституційного Суду України, Верховного Суду України. Державна охорона
здійснюється щодо будинків, де працюють Верховна Рада України, Президент
України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Верховний
Суд України, споруд і спеціальних транспортних засобів, що перебувають в їх
користуванні, а також інших місць де перебувають особи, які охороняються
відповідно до українського законодавства.   

Видання розраховане на широкий загал зацікавлених читачів:
військово-зобов’язаних та військовослужбовців, працівників правоохоронних
органів, органів правосуддя, практикуючих правників, здобувачів вищої
освіти, науковців, викладачів вищих навчальних закладів тощо.
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ВСТУП	

 
Політична та безпекова ситуація, що склалася в останні роки у 

світі, навколо України, а також в самій Україні свідчить, що світове 
співтовариство, українська спільнота стикнулися з суттєво новими 
викликами, небезпеками і загрозами, які вимагають докорінної зміни 
раніше напрацьованих механізмів, засобів та підходів подальшого 
регулювання функціонування та забезпечення існування людства. 
Нехтування загальновизнаними принципами світового правопорядку, 
укладеними раніше різнобічними міжнародними угодами, цинічне і 
зухвале втручання у внутрішні справи інших держав, підрив їхньої 
безпеки і нехтування їхніми національними інтересами – неповний 
перелік тих негативів, з чим зіштовхується нині людство. Гібридні 
відносини, гібридні конфлікти і таке подібне стало повсякденною 
нормою поведінки окремих політичних гравців на міжнародній арені. 
Неповага до людського життя, до людських цінностей, сприяння проявам 
екстремізму і сепаратизму тощо, це неповний перелік нинішніх загроз 
для багатьох країн.  

Сучасний світовий процес характеризується глибокими 
соціально-політичними та воєнно-політичними змінами. Виміри та 
динамізм цих змін вимагають суттєвого переосмислення, комплексного 
і всебічного дослідження усіх чинників і тенденцій, що обумовлюють і 
визначають розвиток світового співтовариства. Реальністю 
міжнародного життя сьогодні є нові спалахи насильства, міжнародного 
тероризму, збройних конфліктів в окремих країнах та регіонах світу, в 
тому числі в безпосередній близькості від кордонів України і щодо 
України зокрема. Гібридна агресія Російської Федерації щодо України 
(тимчасова окупація Криму і провокування воєнного конфлікту у 
східних регіонах України, інформаційні спецоперації, конфесійне 
протистояння, диверсії тощо) в лютому 2022 року переросла у 
повномасштабну війну проти колись «братнього» народу України. 

Як зазначено у Воєнній доктрині України, своєрідній декларації 
про державну політику в галузі воєнної безпеки, через збройний 
конфлікт на Сході України, воєнно-політичну нестабільність на 
Близькому Сході, боротьбу за вплив на світові фінансові та енергетичні 
потоки посилюється глобальна воєнно-політична нестабільність. У світі 
набирають такі наступні тенденції, які безпосередньо впливають на 
Україну, як то: посилення суперечностей щодо поділу сфер впливу між 



Державна охорона в Україні в умовах війни 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 6

світовими центрами сили, збільшення їх агресивності, непоступливості, 
прагнення порушити на свою користь воєнно-стратегічну рівновагу; 
сучасна криза та невизначеність засад нової системи міжнародної 
безпеки, послаблення ролі міжнародних безпекових інститутів, спроби 
посилити роль воєнної сили поза наявними механізмами міжнародної 
безпеки; перенесення ваги у воєнних конфліктах на асиметричне 
застосування воєнної сили не передбаченими законом збройними 
формуваннями, зміщення акцентів у веденні воєнних конфліктів на 
комплексне використання воєнних і невоєнних інструментів 
(економічних, політичних, інформаційно-психологічних тощо), що 
принципово змінює характер збройної боротьби; порушення норм і 
принципів міжнародного права, закріплених у Статуті 
ООН, Заключному акті Наради з безпеки та співробітництва в Європі 
1975 року та інших міжнародних договорах; розширення масштабів 
тероризму, піратства, інших явищ, пов'язаних із застосуванням 
збройного насильства тощо. 

На спроможності України щодо адекватного реагування на 
виклики та загрози негативно впливають внутрішні економічні та 
соціально-політичні фактори, такі як: економічна криза, порушення 
цілісності національної економіки внаслідок тимчасової окупації 
Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополя й діяльності підтримуваних нею незаконних збройних 
формувань в окремих районах Донецької та Луганської областей, 
обумовлене цим обмеження фінансових можливостей держави; 
розбалансованість і незавершеність системних реформ у секторі 
безпеки і оборони, недостатність ресурсного забезпечення сил оборони 
та неефективне використання наявних ресурсів; низька ефективність 
системи державного управління суб’єктами забезпечення національної 
безпеки України у воєнній сфері, недосконалість механізмів 
планування розвитку таких суб’єктів тощо. 

Негативними наслідками дії зазначеної воєнно-політичної 
ситуації щодо України є втрата людського потенціалу через загибель 
громадян України, різке погіршення стану здоров’я, тривала 
нестабільність, посилення націоналізму та сепаратизму, масове 
переселення населення, руйнування житла, втрата роботи, зростання 
бідності, зокрема поява “нових бідних”, зростання злочинності тощо. 
Поряд із негативними соціальними наслідками поглиблюється у країні 
економічна та екологічна криза, не реалізується інноваційний розвиток 
тощо.  
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За зазначених умов не аби-якого значення набуває ефективність та 
дієвість функціонування органів державної влади та їх посадових осіб, 
їхня належна функціональна спроможність діяти в сучасних умовах 
належним чином. Саме готовність і спроможність органів державної 
влади та їх посадових осіб ефективно напрацьовувати відповідні 
управлінські рішення, які будуть направлені на захист національних 
інтересів, захист держави та її населення – вимога часу, невідкладне 
завдання спеціальних служб держави, яким в Україні є Управління 
державної охорони України. 

Складність аналізу досліджень у сфері забезпечення державної 
охорони полягає насамперед у тому, що відповідні наукові розвідки 
здійснювалися переважно в Москві, в форматі обмеженого доступу і 
були, як правило, недоступними для широкого обговорення у колі 
науковців, фахівців і громадян. І лише в період становлення і розвитку 
незалежності появилися окремі наукові розвідки.  

Оскільки в суспільстві зростають вимоги щодо підвищення 
відкритості діяльності спеціальних служб держави та інших суб’єктів 
забезпечення національної безпеки, зміцнення системи цивільного 
контролю за їхньою діяльністю, основними рисами якого мають бути 
впливовість та дієвість, а також враховуючи нагальну потребу 
системного реформування сектору безпеки і оборони, актуальною є 
необхідність всебічного та відкритого обговорення напрямів і шляхів 
його реформування, включаючи його суб’єктів, яким є Управління 
державної охорони. Крім того, є потреба у пошуку нових підходів, ідей, 
рішень та механізмів щодо ефективного здійснення державної охорони. 

Зазначене вище свідчить про актуальність теми навчального 
посібника й необхідність подальшого опрацювання проблем 
адміністративно-правових засад забезпечення державної охорони в 
Україні. 
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РОЗДІЛ	1	
ДЕРЖАВНА	ОХОРОНА	ЯК	КОМПЛЕКСНА	

БЕЗПЕКОВА	ТА	ПРАВООХОРОННА	ДІЯЛЬНОСТЬ	
 

 
1.1.	Наукове	дослідження	адміністративно‐правової	

характериститки	державної	охорони		

Цілком зрозуміло, що дослідження такого сучасного наукового 
феномену, яким є поняття «державна охорона», можливе лише за умови 
застосування різнобічних наукових знань, методів та підходів. 
Зазначене дозволяє досягти значно більшого обсягу розуміння про 
нього, перейти від абстрактного, теоретичного рівня пізнання до 
усвідомлення конкретної реальності. Зіставити положення теорії 
адміністративного права, теорії безпеки і правоохоронної діяльності з 
неоднозначною і суперечливою соціальною реальністю. 

Основними загальнонауковими методами, які використовувалися 
у цій науковій розвідці, є аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і 
моделювання, абстрагування і конкретизація.  

Так синтез (від греч. Synthesis – з’єднання), як метод 
дослідження, дозволив поєднати елементи (частини) досліджуваного 
об’єкту, який розчленовується у процесі здійснення аналізу, 
встановлює зв’язки між елементами і дозволяє пізнати цей об’єкт, як 
єдине ціле. Водночас необхідно зазначити, що аналіз і синтез 
використовувалися одночасно, оскільки вони взаємопов’язані. 

Аналіз (від грецьк. Аnalysis – розкладання) – це метод 
дослідження, за допомоги якого предмет дослідження в думках чи на 
практиці розкладається на складові елементи (частини об’єкта, або його 
ознаки, властивості, відносини), при цьому кожна частина 
досліджується окремо.  

Найбільш загальна риса, яка притаманна сучасній науці, це 
прагнення до теоретичного синтезу. Цей метод надає можливість 
об’єднувати предмети і знання про них, тобто здійснювати їх 
систематизацію. Системний підхід в науці дозволяє глибше 
синтезувати знання про предмет дослідження. 

Необхідність у синтезі теоретичних та емпіричних знань, 
вивчення та співставлення одиничного, загального у їхньому 
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діалектичному зв’язку, взаємообумовленості, у виявленні відповідних 
закономірностей і тенденцій розвитку поняття «державна охорона» в 
цілому та його складових, є дуже важливим для вирішення наукової 
проблеми. 

У процесі дослідження даного предмету в основу методології 
покладено сукупність загальнотеоретичних принципів, сучасних 
методів і напрямів наукової розвідки, а тому застосовувалися такі 
наукові підходи, як діалектичний.  

У процесі його застосування лежав підхід сприйняття будь-яких 
явищ, виникнення суспільних відносин через різноманітність їхніх 
зв’язків, взаємодії, використанням різноманітних принципів, що 
дозволило пізнавати відповідні явища через розкриття суперечностей 
їхнього розвитку.  

Використовувався, також, принцип всебічного розгляду питання, 
тобто, через застосування комплексного підходу пізнання, що 
дозволило вивчити значну кількість властивостей, зв’язків, відносин 
досліджуваного предмету, яким є «державна охорона», а також 
врахувати їхню множинність, відношень, сторін тощо. Крім того, це 
дозволило звести в одне ціле різноманітні та багатосторонні наукові 
розвідки, поєднати їх в один результат через застосування різних 
методів наукового дослідження.  

Застосування методу діалектичного пізнання через розуміння 
існування різноманітних зв’язків державна охорона що досліджується 
та іншими об’єктами, дозволило вивчення поставлених питань в 
цілісності, як системи. З огляду на це, використовувався системний 
підхід, що враховував якісні перетворення тої, чи іншої системи в 
цілому відносно своїх складових. Це дозволило направити наукове 
мислення на перехід від простого до складного, від явищ до їхньої 
сутності, пізнання системи в цілому, пізнання існуючих зв’язків 
предмета дослідження, яким є державна охорона, з іншими предметами 
і процесами, що його оточують, взаємодіють між собою. Саме цей 
принцип направлений на всебічне пізнання існуючих суспільних 
відносин або які з них утворюються, дозволяє розкрити їхню сутність, 
їхні інтегративні основи, різнобічність їхніх аспектів тощо. Насамперед 
він використовувався для дослідження нормативно-правових актів, що 
регулюють відносини у процесі здійснення державної охорони, для 
аналізу стану ефективності функціонування правової системи, яка 
регулює зазначену сферу.  
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Вивчення суспільних відносин у процесі здійснення державної 
охорони у своєму розвитку здійснювалося застосуванням логічного та 
історичного підходів. Логічний підхід дозволив відтворити історію 
державної охорони, однак при цьому вона піддається відповідним 
логічним перетворенням: обробляється теоретичним мисленням 
загального, суттєвого і водночас звільняється від усього випадкового, 
несуттєвого, що заважає виявленню закономірностей розвитку об’єкта 
дослідження. Логічний підхід застосовувався, також, при тлумаченні 
норм права системи регулювання відносин даної сфери. 

Застосування історичного підходу дозволило відтворити історію 
об’єкта дослідження, тобто державної охорони, з урахуванням усіх 
деталей, включаючи випадкові відхилення тощо, здійснити аналіз 
становлення законодавства та системи адміністративно-правового 
регулювання сфери, пов’язаної зі здійсненням державної охорони, 
системи забезпечення безпеки об’єктів та правоохоронної діяльності. 
Саме історичний підхід до взаємодії емпіричного і теоретичного 
розкриває діалектичність їх зв’язку.  

Стимулюють розвиток теоретичного пізнання емпіричні 
дослідження, які дозволяють виявити нові факти і залежності. Саме 
емпіричне знання є результатом саморозвитку попередньої теорії. Тому 
формування емпіричного базису теорії робить необхідним теоретичну 
інтерпретацію основних емпіричних залежностей і фактів, подальший 
розвиток вихідних наукових абстракцій. Теоретична діяльність 
організовує емпіричну, виявляючи і включаючи в процес дослідження 
все нові, і нові факти. 

Розкрити об’єктивний закономірний взаємозв’язок явищ 
матеріального і духовного світу, в основі якого є положення про 
існування причинності, коли одна причина чи явище за певних умов 
породжує появу відповідного наслідку чи явища, тобто певного зв’язку, 
дозволило застосування принципу детермінізму. Таким чином 
необхідні зв’язки відмежовуються від випадкових, суттєві – від 
несуттєвих. Крім того, це дозволило встановити відповідні повтори, 
корелятивні залежності тощо, просунути уявлення чи мислення до 
належної сутності, до утворених зв’язків всередині даної сутності. 

Як зазначає науковець Корж І.Ф., реальну динаміку наукового 
знання, як цілісної самоорганізованої системи, створюють взаємодія та 
єдність емпіричного і теоретичного, тенденція до відокремлення 
емпіричного і теоретичного апарату, наявність прямих та зворотних 
зв’язків між ними. Логічний же підхід дозволяє також відтворити 
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історію об’єкта, однак при цьому вона піддається відповідним логічним 
перетворенням: обробляється теоретичним мисленням загального, 
суттєвого і водночас звільняється від усього випадкового, несуттєвого, 
що заважає виявленню закономірностей розвитку об’єкта. Крім того, 
логічний підхід застосовується при тлумаченні норм права [1, с.23].  

Ним же зазначається, що крім зазначених, мають 
використовуватися і такі принципи, як об’єктивність, конкретність 
“роздвоєння єдиного” (принцип суперечності) тощо. Так формально-
юридичний принцип – при аналізі норм чинного законодавства; 
порівняльно-правовий – при аналізі сучасної практики нормативного 
регулювання відносин у сфері забезпечення державної охорони та 
функціонування системи адміністративно-правового регулювання 
зазначеною сферою в України та в деяких інших державах. 

Обґрунтованість та достовірність наукових результатів має 
забезпечити застосовування філософських, загальнонаукових (історико-
порівняльного, формально-логічного, статистичного та соціологічного 
методів, теоретико-множинного підходу), спеціально-наукових та 
конкретно-наукових методів пізнання, зокрема : 

– історико-еволюційний підхід сприяє вивченню етапів розвитку 
суспільства, визначенню основних властивостей такого явища, як 
інформатизація, що перебуває у взаємодії з іншими елементами 
соціальної системи інформаційним суспільством, що розвивається і 
змінюється відповідно до загальних тенденцій розвитку суспільства, та 
формуванню бачення основних етапів цього процесу; 

– використання герменевтичного підходу пов’язується 
з необхідністю пізнання та інтерпретації текстів монографічних видань, 
наукових статей, навчальних матеріалів, нормативних актів, що 
дозволить розкрити зміст та узагальнити властивості згаданого 
процесу; 

– історико-порівняльний аналіз застосовувався при розгляді 
проблем сучасного стану, перспектив формування соціально-
орієнтованого управління в Україні; 

– комплексне використання історико-функціонального методу, 
порівняльного, структурно-функціонального і системного аналізу, 
діяльнісного та інформаційного підходів дозволило акцентувати увагу 
на функціях соціальної діяльності, вивченні взаємодії адміністративно-
правової діяльності та юридичної практики; 

– порівняльно-правовий (компаративістський) метод 
використовувався при аналізі норм законодавства зарубіжних країн та 
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положень окремих міжнародно-правових документів, що регулюють 
відносини у сфері забезпечення державної охорони та відповідну 
діяльність; 

– використання методу формально-догматичного аналізу 
дозволило здійснити тлумачення відповідних правових норм та 
окремих термінів і термінологічних зворотів; 

– спеціально-юридичний метод використовувався для 
тлумачення окремих правових конструкцій, принципів, понять, аналізу 
чинного законодавства у сфері державної безпеки та виявлення 
недоліків у ньому [1, с.23]. 

В процесі наукової розвідки даного предмету, тобто державної 
охорони, використовувалися і інші принципи і підходи, які зазначені у 
вступній частині, і які сприяли розкриттю і пізнанню поставлених 
проблемних питань і завдань. Наприклад, індукція (від лат. induction – 
наведення) як умовивод від фактів до відповідної гіпотези (загальному 
твердженню). Проте це твердження часто буває недостовірним. У 
зв’язку із зазначеним, для більшої достовірності результатів 
використовувався такий висновок, як дедукція (лат. deduction – 
виведення). Це висновок, який робився за правилами логіки, тобто 
перехід від загального до часткового, і робиться він на підставі знань 
про ознаки усієї сукупності. Це метод переходу від загальних уявлень 
до часткових. 

Застосований метод аналогії (від грецьк. Аnalogia – відповідність, 
схожість), тобто за допомоги якого досягається знання про одні 
предмети чи пізнання на підставі їхньої схожості з іншими. Умовивід за 
аналогією відбувався у тому випадку, коли знання про якийсь об’єкт 
переноситься на інший, який менше вивчений, але який похожий з ним 
за суттєвими властивостями і якостями. Одночасно цей метод є 
основою іншого методу пізнання – методу моделювання (від лат. 
modulus – зразок), що полягає в заміні об’єкта вивчення аналогом чи 
моделлю, за якими визначаються чи уточнюються характеристики 
оригіналу. При цьому, що суттєво, модель має мати усі суттєві риси 
реального об’єкту. 

Ще одним методом наукового пізнання що використовувався є 
метод абстрагування (від лат. abstractio – відволікання), який базується 
на тому, що не враховуються несуттєві ознаки предмету, який 
вивчається, що спрощує вивчення предмету. Абстрактне поняття 
протиставляється конкретному , а абстрагування – конкретизації, 
методу, за якого враховуються суттєві ознаки предмету, який вивчався. 



Державна охорона в Україні в умовах війни 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 13

За його допомоги враховувалися усі реальні умови, в яких знаходиться 
об’єкт, який досліджувався. У процесі пізнання думки рухаються від 
абстрактного, більш бідним на зміст поняття до конкретного, більш 
багатого на зміст. Ці два методи наукового пізнання взаємно 
доповнюють один одного. 

Зазначені методи наукового пізнання, наукові принципи і 
підходи дозволили всебічно вивчити такий предмет наукової розвідки, 
як державна охорона, визначити існуючі недоліки його 
функціонування, напрацювати відповідні законодавчі пропозиції та 
вирішити наукову проблему в цілому.  

1.2.	Етапи	становлення	державної	охорони	

Державна охорона органів державної влади та їх посадових осіб 
мають давні історичні корні. Реально інститут охорони керівників 
держави появляється з моменту утворення держави, виникнення 
державних лідерів та виникнення суперечностей між ними.  

Зародження перших інституцій, які б відповідали за забезпечення 
безпеки посадових осіб та охорону органів державної влади, відбулося, 
як зазначалося, ще в стародавні часи. Так, для здійснення охорони 
монархів і полководців в Стародавній Греції існувала «священна 
дружина», в Стародавній Персії – корпус «безсмертних», в Македонії – 
«царські любимці», в Стародавньому Римі – преторіанські когорти. 

Не стала виключенням і Україна. Паралельно з процесами 
державотворення в Україні формувалися і підрозділи, які здійснювали 
охоронні функції. Перші письмові відомості про охорону так званих 
перших осіб держави були отримані з древніх літописів «княжої доби» 
та Київської Руси. Кожен князь мав особисту дружину для вирішення 
своїх питань, пов’язаних із управлінням князівством, збиранням 
данини, обороною і захистом як своїх володінь, так і життя як свого, 
так і своїх близьких.  

Історичні відомості свідчать про те, що в період Української 
гетьманської держави (Гетьманщини) завдання з особистої охорони 
Гетьманів, Гетьманської резиденції, Генеральної старшини, 
Генеральної артилерії, військової канцелярії, Генерального суду 
виконували спеціально створені наймані піхотні підрозділи (сердюцькі 
полки). За свою службу вони отримували від Гетьмана грошову платню 
з Гетьманської скарбниці, були на його повному забезпеченні та 
особисто підпорядковувалися Гетьману. 



Державна охорона в Україні в умовах війни 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 14

Пізніше окрема рота Гетьманської охорони, яка була виділена 
з сердюцьких полків, почала називатись жолдацькою. 

У період гетьманства І. Скоропадського (1708 – 1722 р.р.) 
поблизу с. Стара на Сеймі для проживання гетьманської охорони було 
засновано поселення – Жолдаки. 

Згідно з Царським Указом від 14 (25) липня 1726 р. сердюцькі 
полки були ліквідовані. 

Після ліквідації Гетьманату, як державного утворення, перестало 
існувати і саме поняття української охоронної діяльності. 

Відродження відбулося лише після лютневої революції 1917 р. в 
Росії. 

Найбільш показовою за тих часів була система охорони 
керівника Української Держави Гетьмана П. Скоропадського (29.04.1918 р. – 
14.12.1918 р.). 

Захистом особи П. Скоропадського та членів його родини 
займалися спеціальні підрозділи, які входили до структури Штабу 
Гетьмана. Піклування про особисту безпеку глави держави покладалося 
на гетьманського коменданта, під загальним керівництвом Начальника 
Штабу Гетьмана. 

Гетьманському коменданту підпорядковувалися: Гетьманський 
конвой та Особиста охоронна команда. 

Конвой займався охороною Гетьмана та його родини і 
прирівнювався за статусом до кавалерійського полку. До нього входили 
дві кінні й кінно-кулеметна сотні, які мали на озброєнні, крім звичайної 
кавалерійської холодної та вогнепальної зброї, 6 кулеметів типу 
«Максим» і 12 – типу «Льюїс». Командир конвою мав права командира 
окремої бригади. 

Особиста охоронна команда прирівнювалася до піхотного полку і 
комплектувалася з «відбірних і надійних осіб». На неї покладалась 
охорона гетьманської резиденції та самого Гетьмана під час його 
подорожей. Співробітники команди несли службу на постах усередині 
гетьманського палацу, здійснювали нагляд за навколишньою 
територією та будинками. Крім того, особиста охорона вела 
спостереження за персоналом, що обслуговував Гетьмана, 
підтримувала контакти з центральними й місцевими правоохоронними 
органами у справах своєї компетенції. До охоронної команди за штатом 
входило 7 офіцерів, 2 старших вартових, 62 вартових, 46 «доглядачів» 
та канцелярські працівники. 
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До системи охорони Гетьмана входив і Загін окремого 
призначення, який підпорядковувався безпосередньо Начальнику 
Штабу Гетьмана і структурно складався з двох взводів. Основними 
завданнями Загону були: забезпечення особистої охорони Гетьмана і 
підтримання порядку в місцях його тимчасового перебування. За часів 
Директорії УНР (1919-1920 років) особистою охороною забезпечувався 
і Голова Директорії – С. Петлюра. 

Після ліквідації української державності за Богдана 
Хмельницького, акцент охорони так званих «перших осіб держави» 
перейшло до царату Росії. Так в період царювання Івана IV(Грозного), 
про що говорять древні писемності, були прийняті рішення про 
наділення землею рядом з Московським Кремлем двох тисяч дворових 
стрільців, що пояснюється необхідністю їх постійного знаходження з 
царським дворцем.  

В XVII столітті біля особи царя в якості тілоохоронців постійно 
знаходилося 200 чоловік. Вночі біля покоїв чергував головний 
спальничий (з числа близьких бояр) з одним або двома наближеними 
царедворцями. В сусідній кімнаті знаходилося шестеро тілоохоронців, а 
в інших – ще сорок чоловік. Крім того, у кожних воріт і дверей палацу 
стояли відбірні стрілці. До постійної дворцової охорони належали 
також 2000 стременних стрільців, які почергово стояли день і ніч із 
спорядженими пищалями і запаленими фітілями – по 250 на зміну біля 
Кремля, на дворі і біля приміщення Казначейства. 

Конкретні дані про охоронні державні функції історики відносять 
до діяльності Артамона Сергія Матвеєва (XVII ст.), який обґрунтував 
необхідність виділення в Стрілецькому наказі окремих військових, 
поліцейських і охоронних (дворцових) функцій стрілецьких полків. 
Тоді ж були поіменовані в офіційних документах «турбота» про 
охорону царської особи и сім’ї, царського палацу і дипломатичного 
корпусу, як окремі завдання, виділені з інших стрілецьких справ. 

Артамон Матвеєв, за дорученням царя Олексія Михайловича, 
приймав діяльну участь у найважливіших «державних справах», 
проявивши себе не лише як творець системи державної охорони, але й 
як талановитий контррозвідник і розвідник. 

Деякі завдання і функції державної охорони за ініціативою А. 
Матвеєва були відображені в першому російському зводі – «Соборном 
уложении» (мовою оригіналу) царя Олексія Михайловича (1649 р.).  

Процес створення і функціонування спеціалізованої структури 
охорони перших осіб держави мав в Росії свої особливості. Протягом 
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XVIII і на початку XIX століття охорона імператорів, членів 
Августійшої фамілії і резиденцій, де проживали представники 
Височайшого Двору, здійснювалася військовими методами – караулами 
гвардійських полків Російської армії (Преображенським, 
Семеновським, а в період правління імператриці Анни Іоанівни до них 
добавився і Ізмайловський гвардійський полк). Це призводило до 
втручання армійської еліти в політику держави та до участі гвардії у 
дворцових переворотах. 

Активна роль гвардійців у дворцових переворотах XVIII століття, 
вбивстві імператора Павлі I (1802 р.) та їхня участь в повстанні 
декабристів (1825 р.) привели до того, що наполегливо постало питання 
про створення професійної державної охорони. Відмітимо, що перше 
постійно діючий спеціальний військовий підрозділ, призначений для 
охорони імператора – Власний Його Імператорської Величності конвой 
– було створено 18 травня 1811 року.  

У січні 1827 року імператор Микола I вперше створює автономні 
професійні охоронні військові (комендантські) структури (батальйони 
дворцових гвардійців зі складу згаданих вище полків. 2 жовтня 1827 
року була затверджена «Рота Дворцових гренадерів», з особового 
складу якої були створені команди в Санк-Петербурзі, Царському Селі і 
Московському Кремлі. 

У зв’язку із зародженням і поширенням революційного терору, 
виникненням реальних загроз Царю, членам його сім’ї, 8 грудня 1862 
року в 3-му відділенні Власної Його Імператорської Величності 
Канцелярії була створена (негласна) охоронна команда. 

Після терористичного акту 1 березня 1881 року, коли загинув 
Олександр II, система державної охорони була кардинально 
реформована. В рамках «Положення про охорону його Величності» 11 
серпня 1881 року були затверджені штати охоронних структур, а 3 
вересня того ж року іменним указом відбулося призначення на посаду 
«Головного Начальника Охорони» генерал-майора Світи Його 
Величності П. А. Черевина. Таким чином 3 вересня 1881 оку вперше в 
історії тодішньої Росії було створено спеціальне відомство, яке 
займалося охороною перших осіб держави. 

Протягом багатьох років служба охорони вдосконалювалася, 
проте закладені в той час основоположні принципи і методи 
прогнозування, виявлення потенційних загроз, взаємодія з іншими 
силовими відомствами, забезпечення безпеки охоронюваних осіб, 
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