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ВСТУП
Динамічний розвиток українського суспільства, яке упродовж
останніх років на засадах гуманізму та справедливості розбудовує
власну державу, інтеграція України у світове і європейське співтовариство актуалізує дослідження та наповнення реальним змістом значної кількості правових понять та правових явищ. Серед них вагоме
місце займають теоретико-правові проблеми взаємодії громадянського
суспільства і правової держави, становлення яких тісно пов’язане з
відповідним етапом розвитку людства, держави і права.
Формуючись як система відносин та інститутів, незалежних від
держави, громадянське суспільство може ефективно функціонувати
лише за наявності правової держави, яка керується правом і гарантує
існування відповідних соціальних інститутів.
Проблема взаємовідносин держави і громадянського суспільства безпосередньо стосується облаштованості та стабільності українського соціуму. Побудова основ громадянського суспільства нині визначається як стратегічний напрям побудови демократичної держави в
Україні. Звідси стає все більш очевиднішою нагальна потреба в розробці системи, що визначає майбутню роль і місце органів внутрішніх
справ України в умовах формування громадянського суспільства –
адже саме сьогодні формуються основні соціальні умови і передумови,
необхідні та достатні для того, щоб успішно вирішити це завдання.
Серед найвагоміших завдань правової демократичної держави
пріоритетним є забезпечення прав і свобод громадян. У ст. 3 Конституції України чітко визначається, що «людина, її життя і здоров’я,
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії
визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави».
Сучасні умови життєдіяльності потребують і відповідного перегляду ролі, завдань і місця багатьох державних органів. Насамперед,
це стосується органів внутрішніх справ як гаранта правопорядку та
стабільності в суспільстві. Нормативно-правова основа діяльності цього органу формувалася упродовж усього періоду становлення України
як незалежної держави. Зміни, що відбуваються у суспільному житті,
внесли багато коректив у діяльність органів внутрішніх справ, насамперед у розширення їх компетенції, удосконалення форм і методів
діяльності. Частина цих змін знайшла нормативне закріплення, але,
враховуючи сучасні темпи розвитку суспільного життя, ще більша їх
частина потребує відповідного унормування.
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Сьогодні вельми актуальним є вивчення забезпечення конституційних прав та свобод громадянина органами внутрішніх справ,
оскільки саме на них покладено функцію захисту та забезпечення
реалізації прав та свобод людини, а у випадку порушення цих прав,
обов’язок ужити заходи необхідні для їх відновлення.
Актуальність теми зумовлена ще й недостатністю досліджень
сучасних умов функціонування органів внутрішніх справ, необхідністю прогнозування таких умов у громадянському суспільстві, визначенням місця і ролі ОВС в системі такого суспільства. А також безумовною значимістю цих проблем для теорії і практики правоохоронної діяльності.
При підготовці монографії були піддані відповідному аналізу
філософсько-правові дослідження Арістотеля, Платона, Демокріта,
Г. Гегеля, Т. Гоббса, І. Канта, Дж. Локка, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо,
Ж. Токвілля, Т. Пейна та інших.
Суттєву допомогу при розробці теми надали праці учених кінця ХІХ – початку ХХ століття – В. Соловйова, Б. Кістяківського,
М. Палієнка, С. Дністрянського, П. Новгородцева та інших.
Було використано праці сучасних західних дослідників: Дж. Роулза, К. Поппера, Ф. Хайека, Д. Кіна, Р. Дарендорфа, Е. Геллнера,
Дж. Міллера, М. Кеннеді, Е. Арато, Дж. Сороса, Дж. Когена та інших.
Науково-теоретичним підґрунтям для дослідження теми стали
роботи українських і російських учених: О. Аграновської, С. Алєксєєва, В. Бабкіна, Г. Балюк, Н. Бури, В. Головченка, В. Зеніна, Е. Зорченка, М. Козюбри, А. Колодія, В. Копєйчикова, М. Костицького, А. Крижанівського, В. Кудрявцева, О. Лукашо-вої, М. Матузова, Є. Назаренка, А. Нікітіна, В. Оксамитного, Н. Оніщенко, М. Орзіха, О. Скакун, П. Рабіновича, О. Ратінова, Р. Русінова, В. Сальникова, В. Селіванова, О. Семітка, В. Сіренка, О. Татаринцевої, В. Шишкіна,
В. Щегорцова та інших.
Питання, що стосуються становища людини в державі, її громадянських прав і свобод, міжнародних стандартів прав людини, їх
історичного розвитку, юридичного забезпечення, діяльності міліції
щодо їх захисту розглядаються у працях М. Вітрука, Б. Габрічидзе,
В. Євінтова, Р. Калюжного, В. Колісника, X. Лаутерпахта, С. Лисенкова, Р. Мюллерсона, О. Негодченка, А. Олійника, Л. Розіна, Д. Себайна, С. Сливки, С. Старжинського, Є. Старосцяка, К. Толкачова,
Т. Торсона, Ю. Трошкіна, А. Хабібуліна, О. Шмоткіна та інших.
Місце та роль органів внутрішніх справ в умовах формування
громадян-ського суспільства досліджували: Г. Атаманчук, В. Авер’янов, О. Бандурка, М. Ануфрієв, І. Бачило, Д. Гвішіані, Б. Курашвілі,
Б. Лазарєв, А. Майдиков та інші провідні вчені.
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Розділ 1
ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ
ПОНЯТТЯ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Сучасна Україна в найближчій історичній перспективі просто приречена сформувати громадянське суспільство.
Вибір і конституційне закріплення демократичного вектора
розвитку політичної системи в поєднанні з метою формування правової держави не має іншої цивілізаційної альтернативи. Сказане вище жодним чином не означає, що громадянське суспільство «з’явиться» в Україні в реально осяжні терміни автоматично, тобто виникне саме по собі. Його
дійсне наближення та реальне становлення буде вимагати
не тільки певного історичного часу, але й, що більш важливо, свідомого руху всіх суспільних акторів даного процесу до
цього надзвичайно бажаного устрою суспільного буття.
Окрім цього, враховуючи величезний історичний досвід
становлення громадянського суспільства в різних країнах,
можна стверджувати, що в України існує шанс втілити цю
ідею в реальність із найменшими втратами часу та інших
ресурсів. Але така перспектива може бути досягнута за певних умов: по-перше, якщо ми (тобто суспільство) цей досвід засвоїмо в достатньому обсязі та неупереджено і, подруге, якщо будемо діяти адекватно, послідовно і неухильно при вирішенні цього надзвичайно складного та масштабного завдання.
Поняття громадянського суспільства сьогодні виступає одним із ключових елементів для розуміння відносин
суспільства, держави та особистості. Суттєвого значення набула диференціація громадянського суспільства та держави. Вона відіграє особливу роль для особистості, яка живе у
суспільстві, що трансформується.
Аналіз концепцій громадянського суспільства свідчить про доволі широкий спектр думок дослідників при
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тлумаченні цієї складної проблеми. Розвиток поняття громадянського суспільства можна простежити у теоретичних
концепціях Т. Гоббса, Дж. Локка, А. Фергюсона, Ф. Хатчісона, Т. Пейна, А. де Токвіля, Дж. С. Мілля, Г.В.Ф. Гегеля,
Е. Геллнера та інших видатних учених.
Становлення ідеї громадянського суспільства та її історичну еволюцію досліджували західноєвропейські, російські
та вітчизняні науковці: А. Арато [1], К. Гаджієв [2], О. Кравченко [3], В. Вітюк [4], В. Тимошенко [5], Т. Ковальчук [5],
Ю. Корнілов [6], М. Мокляк [7], В. Степаненко [8]. Як випливає із наведених вище праць в теоретичному аспекті
найбільш дискусійними були і залишаються питання, що
стосуються поняття та сутності громадянського суспільства,
його взаємовідносин із державою, становлення принципів та
інститутів. Разом із тим, незважаючи на неоднозначне трактування цих питань різними авторами, суть даного історичного феномена зазвичай зводять до тієї тези, що окрема людина не веде подвійного життя – в політичній спільноті, де
вона визнає себе суспільною істотою, і в громадянському суспільстві, де вона діє як приватна особа, як індивід.
У довіднику «Соціологія: короткий енциклопедичний
словник» наведено наступне визначення: Громадянське суспільство – асоціація вільних громадян, які взаємодіють
між собою виключно на ґрунті власних інтересів, правових
норм та спільно погоджених чи вироблених регуляторів
(компроміс тощо). Поняття «громадянське суспільство» характеризує цілісність суспільного життя відносно політичних структур, передусім держави. Громадянське суспільство
поєднує економічні, соціальні, культурні, духовні, родиннопобутові відносини та інститути, а також передбачає певні
свободи, права та обов’язки особистості як необхідні умови її
ствердження та самореалізації в громадському житті. Поняття держави та громадянського суспільства теоретично
розчленовують цілісний соціальний організм на дві взаємопов’язані та взаємообумовлені сторони – політичну і соціальну сферу життя [9, с. 108].
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Перш, ніж приступити до розкриття теми дослідження наведемо декілька визначень поняття «громадянське
суспільство», аби переконатися наскільки воно мінливе, відносне, розпливчате та політизоване:
По-перше, громадянське суспільство визначається як
сукупність суспільних відносин, що розвиваються у позадержавній сфері [10, с. 25].
По-друге, громадянське суспільство – це таке суспільство, в якому головною діючою особою, суб’єктом розвитку
виступає людина з усією системою, притаманних їй потреб
та інтересів, відповідною структурою цінностей [11, с. 41].
По-третє, громадянське суспільство – це таке суспільство, в якому головною діючою особою є людина зі своєю системою запитів та інтересів, відповідною системою
цінностей [12, с. 15].
По-четверте, громадянське суспільство – це певний
механізм неформального соціального партнерства, який
робить можливим здійснення та баланс існуючих інтересів
у суспільстві [13, с. 17].
По-п’яте, громадянське суспільство – це система забезпечення життєдіяльності соціальної, соціокультурної та
духовної сфер, їх відтворення і передачі від покоління до
покоління, система самостійних і незалежних від держави
громадських інститутів і відносин, покликаних забезпечити
умови для самореалізації приватних інтересів і потреб, або
індивідуальних, або колективних [2, с. 29].
Можна продовжувати низку визначень, але навіть на
підставі наведених вище можна зробити висновок, що: найпростіше тлумачення громадянського суспільства звучить
як суспільство цивілізованих громадян, а найбільш узагальнене – як суспільство з розвинутими економічними,
культурними, правовими відносинами між самими індивідами, неопосередкованими державою [3, с. 128].
Процес становлення громадянського суспільства відбувається одночасно із ціннісними змінами, що їх зазнають
і людина, і суспільство, і держава. Передумовою безконфлі–9–

ктного розвитку відносин між людиною, суспільством і державою є певна рівновага, що гарантує незалежність індивіда від зовнішніх впливів, як позитивних так і негативних. За умови, що цей індивід узгоджує свою поведінку з
інтересами суспільства та держави.
З огляду на тему нашого дослідження цікавою видається ідея Платона щодо особистісних підвалин державного
та суспільного ладу. Мислитель виділив та описав п’ять типів державного устрою, які ґрунтуються на відповідних базових типах громадян з певними характерними рисами:
1) аристократії (ідеальній державі, владі кращих) відповідає «аристократична людина», основними рисами якої є мудрість, мужність, розсудливість і справедливість; 2) тимократії (владі воїнів) – «тимократична людина» (головні риси
якої – честолюбство, нерозважливість, авантюрність); 3) олігархії (владі багатих) – «олігархічна людина» (котра відрізняється прагненням до наживи): 4) тиранії (одноосібній деспотичній владі) – «тиранічна людина» (якій притаманні
деспотизм, жорстокість, аморальність); 5) демократії (владі
народу) – «демократична людина» (яка характеризується
розгнузданістю, розбещеністю, безсоромністю) [14, с. 241–270].
Утвердження певного суспільного ладу таким чином безпосередньо пов’язане з домінуванням у суспільстві відповідного типу особистості.
Проблема особистісного підґрунтя суспільства не залишилася також поза увагою Арістотеля. Він ототожнював
суспільство з державою і вважав, що «всяка держава, як і
первинні об’єднання, – природне утворення», оскільки «людина (за своєю природою) є істота політична», а не «самодостатня» [15, с. 16–17].
Оптимальний стан суспільства Арістотель виводив із
«взаємного спілкування», що, своєю чергою, спирається на
почуття «взаємної приязні». Міра участі особи у державному
житті залежить не від походження, а від «політичної доброчинності» – від користі, яку приносить індивід у суспільство
[15, с. 80]. Підтримання оптимального стану такого спілку– 10 –

вання залежить, насамперед, від активної та конструктивної участі громадян. Взірцевим громадянином Арістотель
уважав тільки того, «хто бере участь в управлінні та чинить
послух. Однак, можливо, сутність поняття «громадянин»
змінюється з огляду на зміну форми державного устрою»
[15, с. 88]. Тобто громадянськість залежить від об’єктивних
чинників. Відповідати цим критеріям може людина середнього достатку, яка здатна дати лад своїм господарським
справам і, відповідно, «ті держави мають найкращий
устрій, де середня верства становить значну кількість і користується більшим впливом порівняно з обома крайніми
верствами населення» [15, с. 116]. Дана теза перегукується
із поширеною сьогодні думкою, що запорукою існування
громадянського суспільства є міцний середній клас.
За доби Відродження з’являються перші паростки громадянського суспільства в італійських містах-республіках.
Макіавеллі формулює три важливі цінності громадянського
суспільства: мир і безпека громадян, задоволення їх від свого майна і багатства, право кожного мати та відстоювати
свої переконання. У своєму творі «Володар» Макіавеллі радить правителям брати до уваги наведені людські потреби
для успішного державного правління [16].
Найперші підвалини концепції громадянського суспільства заклав англійський мислитель Т. Гоббс [17]. Причини
виникнення та існування такого суспільства він пов’язував із
природою і якостями людини як істоти розумної, а водночас
егоїстичної. Оскільки вся людська поведінка мотивується
особистою корисливістю, суспільство слід розглядати як засіб
для її задоволення. У своєму природному стані люди, згідно
розуміння Т. Гоббса, не можуть зберегти мир і тому постають
перед загрозою взаємознищення [17, с. 96]. І тут, завдяки інстинкту самозбереження люди розуміють, що потрібно вийти
зі стану «війни всіх проти всіх». У зв’язку з цим Т. Гоббс обґрунтовує концепцію договірного походження політичної
влади [17, с. 132–133]. Держава виникає на основі суспільного договору між людьми. Тобто люди були вимушені укласти
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суспільний договір, віддавши частину прав суверену заради
безпеки життя. Громадянське суспільство (societas civilis),
яке з’являється внаслідок цього договору, він розглядає як
еквівалент держави (сivitas) та її законів. Окрім цього,
Т. Гоббс оперує поняттями громадянина (підданого) та громадянської особи (persona сіvilis), яка належать до співтовариства громадян, утвореного за певними інтересами.
Вагомий внесок у розвиток ідей становлення громадянського суспільства зробив англійський ліберал Дж. Локк. Як
передумову виникнення громадянського суспільства він розглядав природний стан людей – «стан повної свободи у керуванні своїми діями, порядкуванні власним майном та особою», «стан рівності, за якого вся влада та компетенція є взаємними» [18, с. 131]. Але на відміну від концепції Т. Гоббса,
природний стан не трактується Дж. Локком так однозначно
як «стан свавілля». На думку останнього, природний стан
регулюється «законом природи», що вимагає миру і збереження всього людства та підтримується в міру своїх можливостей кожною людиною. Зрозуміло, що така упорядкованість має нестабільний характер, тому намагання уникнути
стану війни є причиною виникнення громадянського суспільства. У цьому аспекті позиція Дж. Локка близька до позиції Т. Гоббса. Водночас Дж. Локк більше наголошує на особистісних засадах життєдіяльності громадянського суспільства,
первинності особистісного начала щодо колективного чи
державного. Він переконаний, що «кожна людина … є вільною від природи, і ніщо, крім її власної згоди, не в змозі підкорити її якій-небудь земній владі» [18, с. 192]. Дж. Локк виділяє два різновиди такої згоди – «мовчазну згоду» (яка обмежується вже самим фактом визнання законів суспільства)
і «виражену згоду», яка робить людину справжнім членом
суспільства. Тобто йдеться про активну громадянську позицію особистості як умову оптимальної життєдіяльності громадянського суспільства.
Одним із яскравих представників доби Просвітництва, яка виділяється раціоналізмом, був Ж.-Ж. Руссо [19].
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Його ідеї у своїх витоках близькі до положень Т. Гоббса.
Спочатку Ж.-Ж. Руссо виходив із індивідуалістичної природи людини, але внаслідок еволюції поглядів дійшов думки,
що підґрунтя здібностей індивідів перебуває в суспільстві.
«Цей перехід від природного до громадянського викликає вельми помітні зміни в людині, віддаючи справедливості те місце в людській поведінці, яке раніше належало інстинктові, а
також наділяючи людські дії моральністю, якої їм раніше
бракувало» [19, с. 26]. Отже, в суспільстві індивіди реалізують
свої духовні та моральні здібності і через нього стають особистостями, отримуючи «моральну свободу, котра перетворює людину на справжню володарку самої себе. Бо спонука спричинена самим лише твоїм жаданням, – це рабство, а покірність
законові, який ти власноруч поставив над собою, – свобода»
[19, с. 27]. Упорядкованість відносин у суспільстві та державі
залежить від чотирьох видів законів: політичних, громадянських, юридичних та, за твердженням Руссо, найважливіших – моралі, звичаїв і громадської думки. Останній «викарбуваний не на мармурі чи бронзі, а в серцях громадян» [19,
с. 65]. Отже, можна з певністю стверджувати, що Ж.-Ж. Руссо
визнає важливу роль таких феноменів, які сучасні науковці
визначають як «політичну культуру» та «громадську думку».
Інший французький мислитель А. де Токвіль розумів
громадянське суспільство як особливу, позадержавну сферу
соціуму, а саме як царину поширення позадержавних громадських та політичних асоціацій [20]. Він також уважав,
що для збереження свободи у демократичному суспільстві
потрібно, щоб у людей був певний смак до неї, щоб на практиці сформувався волелюбний спосіб співжиття. На його
думку, за умов демократії зникає слухняність і довіра до
зовнішніх авторитетів і лише апелювання людей до власного розуму може сприяти співробітництву. А. де Токвіль зазначав, що недостатньо запровадити вільні інституції, вибори, партії та парламент. Необхідно, щоб людям була властива схильність до незалежності, до певного опору офіційній владі, коли вона на такий опір заслуговує.
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Дослідження проблем громадянської свободи та влади суспільства над індивідом можна знайти у працях
Дж.С. Мілля [21, с. 617]. На думку Дж.С. Мілля, суспільство може втручатися в дії індивіда тільки заради самозбереження. Тому свобода думки, право бути радше переконуваним, ніж примушуваним, виступає невід’ємною якістю морально зрілої особистості. І саме ліберальне суспільство визнає
це право, а також формує свої інституції в такий спосіб, щоб
реалізувати це право. Сенс політичної свободи Дж. С. Мілль
убачав у тому, що індивід може вільно обговорювати громадські питання, брати участь у політичних рішеннях, дотримуватися своїх моральних переконань і перебирати на
себе відповідальність за наслідки своїх дій.
Особлива заслуга в розробці концепції громадянського
суспільства належить Г.В.Ф. Гегелю, який здійснив найбільш
глибоку, усебічну та системну рефлексію цього явища [22]. На
основі систематизації всього спадку англійської, французької
та німецької суспільно-політичної думки Г.В.Ф. Гегель дійшов
висновку, що «громадянське суспільство є диференціація, яка
стоїть між сім’єю та державою, хоча розвиток громадянського
суспільства приходить пізніше, ніж розвиток держави; оскільки в якості диференціації воно передбачає державу, яку воно,
щоб існувати, повинно мати перед собою як щось самостійне»
[22, с. 228]. Тому поняття «громадянське суспільство», на думку філософа, вужче, ніж поняття «суспільство».
У «Філософії права» він показує, що суть громадянського суспільства визначається двома принципами: 1) самоцінністю індивідуального буття конкретної людини, яка «є
для себе особливою метою, цілісністю власних потреб і сумішшю природної необхідності та свавілля» [22, с. 227];
2) опосередкованістю індивідуального буття, формою загальності, оскільки «кожне з них стверджує свою значимість і
задовольняється тільки як опосередковане іншими такими
ж індивідуальними буттями» [22, с. 228].
Громадянське суспільство постає для Гегеля не як суспільство винятково приватного інтересу, що протистоїть,
протидіє загальному, а як стан суспільних зв’язків, в основі
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яких лежать взаємодія і взаєморозвиток індивідуального,
приватного й загального, спільного. Гегель визнає, що: «у
громадянському суспільстві кожен для себе – ціль, усі інші
для нього ніщо» [22, с. 228]. Проте без цих «інших» індивід
не в змозі задовольнити свої потреби й змушений взаємодіяти з ними, а тому ціле виступає ґрунтом опосередкування,
на якому дають собі свободу всі одиничності [23]. У міру розвитку громадянського суспільства воно наповнює конкретним змістом і свою загальну форму, тобто переростає в державу. Громадянське суспільство, за Гегелем, є рівнем розвитку суспільних зв’язків, що стоїть вище сімейних стосунків,
але ще не досяг внутрішньої цілісності, притаманної державному способу буття. Тому громадянське суспільство «можна
найближчим часом розглядати як зовнішню державу, як
державу нужди та здорового глузду» [22, с. 228] (а не розумної внутрішньої довершеності). Це опосередковуюча ланка
(«диференціація») між найпростішою формою суспільних
зв’язків (сім’єю) і найдосконалішою (державою). Громадянське суспільство – перехідний етап розвитку суспільства. У
«Філософії духу» Гегель називає громадянське суспільство
«системою атомістики» [24, с. 342] – етапом абстрактної свободи, оскільки ця остання підпорядковується сліпій природній необхідності, а не відображеній і зафіксованій у законах
свідомій загальній волі, яку репрезентує держава. Історичний прогрес, за Г. Гегелем, якраз і полягає в переході «зовнішньої» держави у «внутрішню» як вищий рівень розвитку
суспільного життя, що фіксує загальну волю й спрямовує її
можливості на забезпечення інтересів кожного громадянина.
Критикуючи абстрактний індивідуалізм як вираження духу французької революції, Г.В.Ф. Гегель виходив з того переконання, що кожен громадянин є суспільною істотою, котра для виявлення своєї моральної значущості має
відігравати певну роль у житті громадянського суспільства.
Онтологічну природу громадянського суспільства Г.В.Ф. Гегель виводив із особистісного начала, але наголошував на
ролі соціальних чинників, оскільки «в громадянському суспільстві кожний для себе – ціль, всі інші для нього ніщо.
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Однак без співвідношення з іншими він не може досягнути
своїх цілей у всьому їх обсязі: ці інші є суть, а тому лише
засоби для цілей особливого» [22, с. 228].
Свободу Г.В.Ф. Гегель уважав не стільки індивідуальним обдаруванням, скільки статусом, що надається індивідові
через правові та етичні інституції, які підтримує спільнота.
Тому індивід має бути «опосередкованим» через довгу низку
асоціацій (станів, корпорацій) [22, с. 245]. Моральний світогляд індивіда, на думку Г.В.Ф. Гегеля, невіддільний від світогляду суспільства, складовою якого виступає індивід, і від взаємовідносин усередині того суспільства, до якого він належить
через громадянство, суспільний клас. Розмірковуючи про громадянське суспільство, Г.В.Ф. Гегель заперечував ототожнення економічних потреб із біологічними. Потреби, насправді, є
станом духу і залежать від суспільного тлумачення, економічної системи, прийнятого в тому чи іншому суспільстві способу
життя та моральних оцінок. Звідси випливає, що бідність залежить від оцінки людини суспільством, а також від того, як
вона сама себе оцінює.
Особливий підхід до розуміння проблеми громадянського суспільства простежується у марксизмі. Услід за Г. Гегелем
К. Маркс розглядав громадянське суспільство як історичний
феномен, як результат історичного розвитку, а не як даний
природою стан [25, с. 4–76]. Як і Г. Гегель, К. Маркс пов’язує
становлення громадянського суспільства з розвитком його
економічних передумов, зокрема зі свободою приватної власності. Однак, якщо Г. Гегель уявляє собі громадянське суспільство як розгалужену систему суспільних потреб, відносин та
інститутів, то К. Маркс зводить громадянське суспільство лише до економічної сфери суспільства. Причому саме громадянське суспільство має перехідний характер, оскільки воно
породжує пролетаріат – могильника буржуазного суспільства,
яке К. Маркс ототожнював із громадянським [25].
Концепція відчуження людини, викладена К. Марксом у ранніх працях, дуже важлива з соціально-психологічної точки зору для розуміння кризи або втрати само– 16 –

ідентичності особистості. І, хоча К. Маркс наголошував на
соціально-економічних, а не соціопсихологічних аспектах
проблеми, відчуження робітника від засобів виробництва,
на його думку, в підсумку призводить до відчуження індивіда від собі подібних [26, с. 89–90].
Альтернативу марксистській концепції відчуження
можна знайти у працях класика соціології Е. Дюркгейма.
На його думку, суспільство немислиме без солідарності, яка
може набувати різних форм – родинної, професійної, національної. Джерелом почуття солідарності виступає суспільний поділ праці, який інтеґрує членів суспільства, робить їх
взаємозалежними [27]. Е. Дюркгейм розрізняє два типи соціальної солідарності:
– механічну солідарність, властиву недиференційованим суспільствам (на кшталт орди), зв’язок індивідів з якими є безпосереднім;
– органічну солідарність, властиву індустріальним диференційованим суспільствам, зв’язок індивідів з якими
опосередкований соціальними групами та спільнотами.
Другий тип соціальної солідарності є ознакою розвинутих
громадянських суспільств.
Проблема громадянського суспільства посідає чільне
місце в політичних та наукових дискусіях щодо визначення
подальших шляхів розвитку людської цивілізації. На Заході – з Нового часу, коли воно самоідентифікувалося, і – з
невеликими перервами – до наших днів. В Україні – після
здобуття нею незалежності та вибору громадянського суспільства як суспільного ідеалу, на противагу соціалізмові радянських часів. Проте, незважаючи на велику кількість робіт
зарубіжних [28] та вітчизняних [29] політиків і науковців,
присвячених розкриттю суті громадянського суспільства, питання про його типологічну приналежність та хронологічні
межі в історії людства все ще залишається відкритим.
Наприклад, Дж. Кійн виділяє три типи взаємовідносин громадянського суспільства й держави: «класичний західний»; «напівзахідний», що мав місце у Німеччині, а та– 17 –

кож «східний», певним чином властивий і сучасній Російській Федерації. Автор стверджує, що східне «одержавлене суспільство» є антиподом західного «громадянського суспільства» [30, c. 13]. Розширюючи дану тезу, А.Колодій додає до
них четвертий – «освічене громадянське суспільство», або
«суспільство-культуру», яке виникає «на пограниччі … «східного державного» та «напівзахідного громадянського бюргерського» суспільства». Воно твориться, насамперед, інтелігенцією («духовно-національною елітою») в умовах реалізації
«навздогінної моделі розвитку». Саме його даний автор уважає найбільш характерним для сучасної України [31, c. 34].
Знаний західний дослідник Н. Розенблюм говорить
про три типи громадянського суспільства: «демократичне»
(зорієнтоване переважно на «політичну участь»), «посередницьке» (що опікується, здебільшого, соціальною сферою),
«виборче» (яке переймається і політикою, і соціальною сферою) [32, c. 553–554].
В науковій літературі розрізняють також «американську», «англійську», «французьку», «німецьку» та інші моделі [33].
Якщо вже зовсім вичерпуються типотворчі здібності
авторів, то вони говорять про «течію-Л» та «течію-М» (Ч. Тейлор) [34, c. 69–73], «громадянське суспільство – І, II, Ш»
(Дж. Александер) [35, c. 1–19] тощо.
У другій половині XX ст. знову актуалізувалося питання про місце держави та особистості в системі громадянського суспільства. Одна з ліній розвитку концепції громадянського суспільства – ліберальна – центральною темою
ставить свободу. Сучасні ліберали, зокрема Д. Роулз [36,
с. 192–238], Р. Нозік [37, с. 239–276] та Р. Дворкін [38,
с. 313–343], уважають свободу найвищою з усіх цінностей.
Громадянське суспільство виступає гарантом індивідуальних
прав і свобод, їх охоронцем від зазіхань держави. Таким чином, громадянське суспільство є своєрідним буфером між індивідом та державою. Вільна та незалежна особистість стає
центральною фігурою для ліберальних дослідників.
Дещо інший погляд на концепцію громадянського суспільства відстоювали представники соціал-демократичної
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традиції. Це такі сучасні теоретики (їх ще називають комунітаристами), як Е. Макінтайр [39, с. 524–543] та М. Волзер
[40, с. 486–523]. На їхню думку, громадянське суспільство є
серцевиною політики держави, яка повинна забезпечувати
функціонування громадянських інститутів.
Комунітаристи звинувачують лібералів у тому, що
останні, пропагуючи автономність особистості, не беруть до
уваги того факту, що ідентичність особистостей визначається їхньою приналежністю до певного суспільства та культурних традицій. Люди завжди виступають членами певних
спільнот, а це означає, що на них накладають відбиток традиції та цінності цих спільнот. Ліберали ж, на противагу
комунітаристам, показують людину як атомістичну, самодостатню істоту, чиї здібності сформовані незалежно від суспільної взаємодії. Тобто ліберали нехтують тією обставиною,
що люди не обирають свою ідентичність, а виходять із тієї
ролі, яку вони відіграють у суспільстві [41, с. 544–575].
Лібералізм у відповідь на комунітаристський виклик
зазнав еволюції. Так, Р. Нозік визнав, що слід зважати на ті
зв’язки, які пов’язують члена політичної спільноти з його
співгромадянами, а Р. Дворкін зробив спробу пов’язати цінність спільноти з цінностями свободи та рівності. Але найцікавіші висновки із заочної дискусії лібералів і комунітаристів
зробив Ч. Тейлор, здійснивши синтез вихідних теоретичних
постулатів обох течій (індивідуалістського автономізму та соціально-культурної інтегрованості) [41]. Як стверджує Ч. Тейлор, «кожне політичне суспільство потребує певних жертв і
вимагає певної дисципліни з боку його членів – вони повинні
сплачувати податки або служити в армії і загалом зазнавати
певних обмежень. У деспотичних суспільствах, де загальна
маса громадян підпорядковується владі одного володаря або
кліки, необхідна дисципліна запановує з примусу. Щоб зробити суспільство вільним, цей примус необхідно змінити на
щось інше. Це може бути лише добровільне ототожнення громадян із полісом, відчуття того, що політичні інституції в
їхньому суспільстві є вираженням їх самих» [41, с. 551].
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Власне, умова виникнення та розквіту громадянського суспільства полягає не у спричиненому ззовні страхові, а
в наявності внутрішнього самоототожнення громадян як із
суспільством у цілому, так і з окремими його колективними
суб’єктами, інституціями, адже «дисципліна, яка за деспотичного режиму нав’язувалася ззовні страхом, повинна за
його відсутності забезпечуватися із середини, а це може
зробити лише патріотична ідентифікація» [41, с. 558]. Внаслідок цього громадянське суспільство виступає джерелом
певних проблем для особистості (якщо вона не звикла в ньому
жити і не може себе в ньому віднайти), бо вимагає політичної
та громадянської активності, тоді як авторитарне суспільство
звільняє від цього, зокрема від необхідності самостійно думати
та робити вибір. З огляду на те, що «участь у самоуправлінні»
«надихається спільними ідентифікаціями», необхідні «дослідження відношення між ідентичністю та спільнотою і розрізнення різноманітних можливостей, зокрема вірогідне місце МИ-ідентичностей по відношенню до просто конвергентних Я-ідентичностей» [41, с. 557–558].
Подібну позицію стосовно проблеми відносин «особистість – громадянське суспільство» підтримує американський
соціолог Дж. Александер, який продовжив постгоббсіанську
ліберальну традицію, використавши підхід до громадянського суспільства, що наголошує важливу роль соціальної
(колективної) солідарності, але водночас не заперечує значення індивідуального волюнтаризму. Він «схильний розуміти громадянське суспільство як підґрунтя, що уможливлює визначення соціальної солідарності за допомогою універсалістських термінів. Ця «МИ-сутність» національної
спільноти у найглибшому сенсі означає відчуття єднання з
«кожним членом» цієї спільноти, що виходить за межі особистих зобов’язань, відданості груповим і сектантським інтересам. Тільки у такому розумінні солідарність може як
запорука ідентичності об’єднувати людей, виокремлених
релігією, класовими або расовими ознаками. Більше того,
лише цей різновид єднання та уніфікації дає змогу індиві– 20 –

дам у цій спільноті відчути себе відповідальними за свої
«природні» права» [42, с. 29–30]. Дж. Александер застосовує
підхід, який виходить із парадоксальності громадянського
суспільства, суть якої зводиться до того, що останнє є «виміром соціальної організації, укоріненим водночас у радикальній індивідуалізації та в безкомпромісному колективізмі»
[42, с. 36]. Ідеться про вічну проблему порядку в громадянському суспільстві за умов індивідуальної свободи, а досліджувати її пропонується через аналіз явища громадянської
(патріотичної, політичної) ідентифікації громадян.
Досить оригінально висвітлив проблему особистості у
громадянському суспільстві Е. Геллнер [43]. На його думку,
поділ праці та ринок формують новий тип людини. Для позначення його Е. Геллнер пропонує термін «модулярна людина». Модулярна людина – це особистість, здатна свідомо
змінювати форми діяльності та асоціативності у просторі та
часі, керуючись засадами розуму та власним інтересом. Модулярна людина може посідати певне місце в ефективних
інститутах, асоціаціях і тимчасових спілках, які ставлять
перед собою конкретні цілі, може також виходити з них, не
побоюючись жодних звинувачень чи санкцій. Тобто така
сучасна людина готова до будь-яких змін у своїй професійній, повсякденній діяльності. Сутність модулярності – це
здатність у межах даного культурного поля розв’язувати
найрізноманітніші завдання.
Як зазначає російський соціолог В. Вітюк, не слід ототожнювати статус громадянина і статус члена громадянського суспільства: якщо перший визначає місце особистості в
державі, то другий характеризує її позадержавні відносини
та зв’язки. Держава забезпечує права людини як громадянина, а громадянське суспільство – його природні права [4,
с. 46–47]. Людина, яка не володіє громадянською самосвідомістю, не здатна стати повноцінним членом громадянського
суспільства. Далі В. Вітюк робить дещо песимістичний, але,
на нашу думку, справедливий висновок: народи, які історично не розвинуті, тобто які не досягли певного рівня грома– 21 –

дянськості, не в змозі сформувати громадянське суспільство,
навіть якщо певна частина політичної еліти до цього прагне,
ґрунтуючись на теорії та практичному досвіді інших країн.
Таким чином, виходить замкнуте коло: громадянське
суспільство неможливе без особистостей, які володіють громадянською самосвідомістю – особистості зі свідомою «громадянськістю» не можуть виникнути без соціалізації за посередництва громадянських інститутів. А якщо не існує передумов ні для першого, ні для другого?
На дане запитання відносно оптимістичну відповідь дає
Дж. Сорос [44]. У своїй теоретичній моделі взаємодії відкритого та закритого суспільств він виділив два аспекти. Один характеризує спосіб мислення людей, а другий – справжній стан
речей. Ці два аспекти взаємодіють рефлективно: спосіб мислення впливає на справжній стан справ і, навпаки, причому
між ними ніколи не буває цілковитої відповідності.
Поділивши умовно існуючі суспільства на органістичне, закрите і відкрите, Дж. Сорос уважає, що кожному із
цих суспільств притаманний особливий спосіб мислення –
відповідно традиційний, догматичний та критичний. При
цьому він уводить в обіг таке поняття, як зміна. Зміна як
визначення вимагає абстрактного осмислення. Усвідомлення змін пов’язане зі способом мислення, що характеризується використанням абстракцій, а відсутність усвідомлення
віддзеркалює брак абстракцій. Завдяки цій лінії можна
простежити два різні способи мислення. При цьому Дж. Сорос розмежовує незмінне у його первісному вигляді (органістичне суспільство та традиційний спосіб мислення) та незмінне, привнесене в еволюційному процесі (закрите суспільство та догматичний спосіб мислення).
Щоб повною мірою усвідомити «типологічну кризу»,
що утворилася в сучасному вітчизняному та світовому суспільствознавстві, розглянемо точки зору окремих дослідників. Громадянське суспільство визначається більшістю з них
як добровільні саморегульовані об’єднання громадян для
вирішення власних, суспільних або державних проблем.
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Відомий в Україні дослідник даної проблеми А. Колодій
пропонує таку дефініцію: «Громадянське суспільство – це та
підсистема соціальної сфери суспільного життя, в якій не
тільки існує певна кількість (мережа) добровільних асоціацій, але й домінують громадянські цінності та спілкування
на засадах довіри і солідарності». Подібне до цього визначення дають майже всі науковці. Проте ми звертаємо увагу
на відсутність у ньому суто типологічних ознак, вироблених
соціальною творчістю людства та добре відомих суспільствознавцям і правникам. Правда, в іншій роботі А. Колодій
застерігає, що «громадянське суспільство – це не лише сфера, але й тип взаємодії, певна модель соціальної організації». З огляду на це вона не може бути задоволена власним
визначенням, оскільки в ньому немає ні «типу взаємодії», ні
«моделі соціальної організації». Автор визнає, що «поки що
в нас не йдеться про виокремлення якихось особливих теоретичних моделей громадянського суспільства…» і закликає до «… з’ясування нюансів поняття та вирішення питання про його історичні та географічні модифікації…». Цілком
слушно констатуючи відсутність науково обґрунтованої типології громадянського суспільства, А. Колодій, водночас,
не побоявся поставити «… питання про можливість утвердження в Україні інших моделей громадянського суспільства, відмінних від лібертаристських, більше пов’язаних з національною традицією та менталітетом народу» [31].
Надзвичайно важливу роль у розвитку ідеї «громадянського суспільства» та демократичної правової держави відіграла українська національна ідея щодо створення українського суспільства та держави на засадах гуманізму і справедливості, яка складалася упродовж історичного розвитку
визвольної боротьби українського народу. Ця ідея отримала
розвиток у працях П. Орлика [46], М. Костомарова [46],
М. Драгоманова [47], М. Козачинського [48] та інших.
Так, у творах С. Оріховського-Роксолана (XVI ст.) можна
знайти певні суттєві риси громадянського суспільства. Автор
визначив основною метою держави – гарантію прав і користі
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кожного індивіда, стосовно якого вона має ряд обов’язків. Отже, інтереси громадян, їх права зумовлюють функціонування
державних інститутів, а отже, основою держави виступає громадянське суспільство. На думку Оріховського-Роксолана,
громадяни повинні спрямовувати свою діяльність на забезпечення інтересів суспільства. А в суспільстві, суспільних відносинах найголовнішим є закон, яким і повинні керуватися всі
громадяни. «Закон же, якщо він з душею і розумом держави,
значно кращий за непевну державу і вищий за короля… Закон є правителем вільної держави» [49, c. 275].
Погляди І. Вишенського (XVI ст.) пройняті ідеєю рівності всіх людей від природи. Його майбутній ідеал – це
«царство буття», де всі люди живуть у злагоді один стосовно
одного, рівні між собою в майновому, юридичному і моральному аспектах. На думку І. Вишенського, ці аспекти характеризують не просто суспільство, а вже суспільство іншого виду (громадянське суспільство).
Упродовж XVII–XVІІІ століть ідеї природного права
успішно розвивалися вченими Києво-Могилянської академії.
Так, Ф. Прокопович стверджував, що природному (переддержавному) життю людей були притаманні і мир, і війна, і
любов, і ненависть, і добро, і зло. І цей природний стан був
наповнений «беззаконними» діями людей і тому потребував
суспільного договору про створення «суспільного союзу». Інший український мислитель М. Козачинський вважав, що
ототожнений ним з громадянським суспільний стан є природним для людини, тому що саме в ньому природа людини, її
розум та природні права можуть розвинутися найбільш повно. У 1710 р. ідеї свободи, демократії і гуманізму втілились
у Конституції П. Орлика. Вона визнавала основними принципами суспільного устрою українського народу демократію,
республіканізм, народовладдя, неможливість з боку влади
порушень законів та вольностей, тобто встановила найважливіші принципи концепції громадянського суспільства.
В XIX ст. у політико-правовій думці України починають чіткіше окреслюватися основні аспекти громадянського
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суспільства. М. Костомаров убачав новий устрій України як
суспільство, де панує рівність громадян перед законом, свобода людини визначалася як найцінніший її стан; основою
суспільства є свобода господарської діяльності, що дає можливість усім членам суспільства ставати власниками з рівними правами.
М. Драгоманов створив концепцію суспільства, що
ґрунтується на ідеї асоціації гармонійно розвинених особистостей. На його думку, саме це даватиме можливість суспільним відносинам розвиватися й удосконалюватися. Така
асоціація має ґрунтуватися на засадах політичної свободи,
яка й буде, на думку вченого, гарантувати права людини і
громадянина. Це означає, що політичні відносини виступають складовою громадянського суспільства.
І. Франко розвивав ідею політичної самостійності, що,
на його переконання, є природним правом кожної нації. Він
убачав такий механізм її реалізації: у реформованому суспільстві на перший план вийде громадська думка і в результаті державні інститути будуть наділені лише виконавчими
функціями. На його думку, це можливо лише тоді, коли закони відображають справедливість у всіх сферах суспільного
життя. До того ж, І. Франко критикував посилення функцій
державного апарату в суспільстві, вважаючи за потрібне обмежити його діяльність суспільними інститутами.
Ідеєю соціально-політичної рівності пройняті праці С. Подолинського [50] і О. Терлецького [51]. Їх ідеал – народна
федерація громадян, що має бути заснована на повній політичній рівноправності кожного громадянина; рівності всіх
перед законом і рівності закону для всіх. На їх думку, право
створення та запровадження в життя законів повинно належати усім громадянам.
Після жовтневого перевороту 1917 р. ідеї громадянського суспільства та демократичної правової держави в радянській політичній і правовій ідеології проголошуються
буржуазними і навіть шкідливими. І лише розгортання демократичних процесів у середині 80-х років минулого сто– 25 –

ліття посилило увагу провідних юристів на пострадянському просторі до комплексних досліджень питань прав людини та їх захисту засобами права.
Ідея громадянського суспільства і демократичної,
правової держави знайшла визначення та відображення у
Декларації про державний суверенітет України (16 липня
1990 р) [52]. Даний документ уперше в українському праві
окреслив поняття громадянського суспільства та визначив
його головні риси: всебічне забезпечення прав і свобод людини, політичну свободу нації, єдиновладдя та повновладдя
народу, відповідальність держави перед суспільством, повноцінний економічний, політичний, соціальний і духовний
розвиток народу України та його екологічну безпеку, необхідність правової держави, що повинна забезпечити суверенітет і самоуправління народу, верховенство Конституції та
законів України.
Ідеї громадянського суспільства, відображені у Декларації про державний суверенітет, були зафіксовані та поглиблені у Конституції України (1996 р.), що полягало у: проголошенні людини найвищою соціальною цінністю та створенні економічних, соціальних, політичних умов для забезпечення вільного і всебічного розвитку її особистості; ліквідації
відчуженості людини стосовно соціально-економічних структур і політичних інститутів; захисті прав і свобод людини і
громадянина, відповідальності держави перед людиною і
суспільством за свою діяльність; забезпеченні суверенітету
народу, самоорганізації та самоуправлінні громадян; плюралізмі форм власності, рівності суб’єктів права власності перед
законом, забезпеченні права власників на ініціативну, творчу підприємницьку діяльність; плюралізмі духовного життя
суспільства, на основі гуманістичних і демократичних загальнолюдських цінностей; визнання та матеріалізації ідеї
верховенства права, прийнятті законів та інших нормативно-правових актів на основі Конституції України; проголошенні держави демократичною, соціальною та правовою,
тому що вона підпорядковується служінню суспільству [53].
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Таким чином, Конституція України визнає та забезпечує умови функціонування громадянського суспільства.
Поняття громадянського суспільства в сучасній українській юридичній науці привертає значну увагу. Існує велика кількість думок і оцінок цієї складної проблеми. Але і
сьогодні дискусійними залишаються питання про саме поняття, походження, історичний розвиток, хронологічні межі
громадянського суспільства, а також шляхи його розбудови
у сучасній Україні.
У вітчизняній і зарубіжній юридичній та публіцистичній літературі є низка наукових досліджень щодо розбудови
громадянського суспільства взагалі і в Україні, зокрема [54].
Сьогодні серед учених-юристів та політологів існують інколи
діаметральні погляди на громадянське суспільство як соціальний інститут і демократичне середовище життєдіяльності
людини. Одні вчені скептично оцінюють ідею такого суспільства як конкретної моделі демократичного функціонування
суспільства (хоча і певним чином визнають його привабливість як політичного гасла у наш час) [55]; інші – навпаки,
вважають, що вирішення сучасних проблем людства залежить
виключно від розбудови громадянського суспільства [56], особливо в умовах глобалізації [57, с. 250–256].
Разом із тим, більшість учених уважають, що у світі не
існує єдиної, уніфікованої моделі громадянського суспільства, однаково придатної для всіх країн, а є конкретноісторичні моделі, що залежать від специфіки окремих культур та цивілізацій: німецька, американська, французька
тощо. Широко дискутується питання щодо розбудови «світового громадянського суспільства» [58, с. 472]. З огляду на це
немає необхідності вести мову про громадянське суспільство
взагалі, а тільки про цілком визначене, конкретне суспільство, його характерні ознаки та параметри, які визначають
динаміку і характер розвитку інститутів і цінностей останнього. Саме тому в дослідженні важливо враховувати, що
кожне громадянське суспільство завжди з’являється на базі
тих інститутів і принципів співжиття, що складалися про– 27 –

тягом багатьох віків конкретного історичного розвитку кожного народу.
У науковій літературі існує широкий діапазон думок
із приводу сутності громадянського суспільства. Одні дослідники розглядають його як сукупність неполітичних відносин [3]. Другі визначають назване суспільство як відносини,
не опосередковані державою [59]. Треті – державу як визначальний інститут громадянського суспільства [56, с. 29].
Як певне теоретичне узагальнення воно може бути «лише
теоретичною абстракцією, поняттям, яке дійсно має свою
сутнісну природу, але залежно від конкретних історичних
умов різноманітну форму, що потребує постійного оновлення уявлення про це соціальне явище» [60, с. 226]. Сутнісною
характеристикою громадянського суспільства є відносна
автономність неполітичних відносин у ньому, особливо у
сфері економічного, духовного життя від держави.
Ідея громадянського суспільства виступає одним із
найцінніших досягнень світової політико-правової думки.
Поняття «громадянське суспільство» склалося не відразу,
зміст його формувався та збагачувався поступово: протягом
кількох століть виникали і розвивалися нові концептуальні
уявлення щодо сутності громадянського суспільства, його
структури та ознак.
Національні інтереси України відображають фундаментальні цінності та прагнення українського народу, його
потреби в гідних умовах життєдіяльності. Саме тому згідно
з Концепцією (основами державної політики) національної
безпеки України від 16.01.1997 р. створення громадянського суспільства та розвиток демократичних інститутів для
забезпечення прав і свобод людини віднесено до її пріоритетних національних інтересів [61].
Стосовно розуміння суті та розв’язання проблем громадянського суспільства можна довго дискутувати, виходячи з наведених на початку розділу визначень, які засвідчують, що в науці зміст даного поняття трактується філософами, політологами, юристами, істориками по-різному: а
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дехто, користуючись кон’юнктурними міркуваннями, намагається маніпулювати ним. На це звернено увагу, зокрема,
у статті В. Литвина «Громадянське суспільство: міфи і реальність» [62]. Дана публікація викликала гостру полеміку і
критику окремих її положень. Важко не відзначити те, що
автор свідомо чи помилково до складових громадянського
суспільства зараховує кримінальні утворення, разом з тим
звужуючи зміст самого поняття, трактуючи його ніби щось
матеріальне і лише як низку неурядових організацій, пропонуючи непереконливі історичні аналогії.
На відміну від згаданої публікації, специфічний аспект громадянського суспільства висвітлюється у статті
М. Дмитрієнко та О. Яся. Автори привертають увагу державних мужів і науковців до проблеми благодійництва як одного з атрибутів громадянського суспільства. Проте, на нашу думку, не можна зводити процес формування громадянського суспільства, який згадані науковці ведуть через усю
історію становлення і розвитку будь-якої держави взагалі,
до благодійної діяльності [63].
Дискусійність проблеми також полягає у тому, що деякі науковці політичні складові виносять за межі громадянського суспільства, зокрема державу та політичні партії. На
нашу думку, політичні партії виступають важливим політичним інститутом громадянського суспільства. Переважна
більшість науковців також схильні вважати його складовими
політичні партії, молодіжні, жіночі організації, профспілки,
церкву, різні асоціації, що діють на засадах самоврядування
та створені «знизу», а не за чиїмось наказом. До складових
громадянського суспільства також відносять правову державу з її апаратом, інші структури, що засновані на єдності інтересів і діють за принципами горизонтального зв’язку [64,
с. 10]. Наприклад, А. Одинцова правову державу вважає не
інакше, як складовою громадянського суспільства. У зв’язку
з цим логічно постає запитання про розрізнення права і закону, аби розмежувати право і свавілля пануючих верств,
яке зведене до рангу законів. У випадку їх ототожнення,
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державні органи зберігаючи видимість законності, можуть
вдаватися до порушень прав людини – одного з найважливіших елементів громадянського суспільства [11, с. 47].
Тоталітарні та авторитарні режими у своїй взаємодії з
громадянським суспільством використовують методи тиску,
примусу громадян до виконання рішень владних структур,
застосовують насильство, репресії, вдаються до політизації
усіх сфер суспільного життя (тоталітаризм) тощо. І, лише в
умовах демократичного політичного режиму громадянське
суспільство може стати «партнером» держави.
Держава існує для суспільства, а не навпаки і, власне,
розділення громадянського суспільства і держави є однією з
основних характеристик демократичної форми правління,
що повинна сприяти звільненню особи від державного диктату [12, с. 11].
У зв’язку з цим постає одна з найголовніших проблем
громадянського суспільства – його взаємовідносини з державою. Іноді в літературі можна зустріти думку, що громадянське суспільство – противага державі. Однак розвиток
держави не обов’язково веде до придушення громадянського суспільства. Протиставлення між ними відбувається, коли держава перебирає на себе функції, не притаманні їй і,
таким чином віддаляється від суспільства. Аби заперечити
тезу, що державний апарат – антипод громадянського суспільства, потрібно долати державний монополізм. Проблема громадянського суспільства виникає також унаслідок
невідповідності між реальними процесами та їх відтворенням у правових нормах [11, с. 45].
У нашій країні завжди існувала практика ототожнення реалій з програмними настановами партії, що погіршувало суспільні відносини та поглиблювало протиріччя, деформувало суспільні відносини.
До найважливіших факторів, за якими визначається
конкретна форма громадянського суспільства належать: відносини власності, що реально існують у даному суспільстві;
рівень і форми усуспільнення та рівень розвитку продуктив– 30 –

них сил; конкретно-історичні умови країни, система громадських і політичних інститутів, політика уряду [11, с. 46].
У загальному контексті розвитку теорії та практики
громадянського суспільства коротко зупинимося на історичному досвіді України. Як елемент громадянського суспільства тут, починаючи з XIV ст. у деяких містах було поширене Магдебурзьке право (1339 р. його здобув Сянок, 1374 р. –
Кам’янець-Подільський та інші міста, наприкінці XV ст. –
Київ). Уперше право на самоврядування отримало німецьке
місто Магдебург у XIII ст. Українським містам воно надавалося польськими королями, великими князями литовськими та підтверджувалося українськими гетьманами та російськими царями, утверджуючи пріоритет права і виборної
спадкоємності посад. Магдебурзьке право закріплювало певний судовий та адміністративний імунітет міст, специфічне
правове становище міщан тощо.
З виникненням українського козацтва, яке уособлювало
нову політичну верству, що виконувала функції регулятора
позадержавних суспільних відносин, тобто складало ядро
громадянського суспільства, почали викристалізовуватися
нові правові форми. І перш за все, у цьому виявляло зацікавленість нове українське «панство» – козацька старшина, воліючи закріпити права власності на землю та козацьке самоврядування [65, с. 3–4]. Зокрема, договірні форми станових
відносин зафіксовано у Конституції Пилипа Орлика (1710 р.),
яка не була запроваджена у життя, проте як теоретичний документ становила на той час зразок передової правової думки.
Козацька цивілізація, аналогічно полісній, ґрунтувалася переважно на селянсько-землеробському способі життєдіяльності, органічно поєднавши у полкових структурах
військову організацію і громадянську общину чи цивільну
громаду [66, с. 109].
Козацькі полки були територіальними громадами з
двоїстою (як у давній владі) формою власності – колективною та приватною. Правова система козацтва зафіксована
під назвою «Права, по которым судится малороссийский на– 31 –

род» заснована на литовських статутах, магдебурзькому та
звичаєвому праві.
Подальший розвиток елементів громадянського суспільства в Україні гальмувався багатьма чинниками, зокрема українським менталітетом та імперською політикою російського царизму, що стримувала урбанізацію в Україні,
перетворювала міста на форпост русифікації.
Спроби лібералізувати політичні стосунки в державі
здійснювалися земськими діячами (земства як органи місцевого самоврядування запроваджено в Російській імперії в
1864 р.). В Україні представниками цього напряму були:
Т. Мілорадович, М. Василенко, О. Лазаревський, Ф. Лизогуб, І. Петрункевич та інші, котрі намагалися створити
громадянське суспільство на зразок європейського, виступаючи проти обмеження прав людини, за чіткий розподіл
влади, цивілізовані відносини між суспільством і державою.
Але в умовах російського монархічного режиму та відсутності власної держави це було неможливим [66, с. 99].
Натомість у Правобережній Україні після революції
1848–1849 рр. в Австрійській імперії конституцією закріплювалися політичні права (свобода слова, заснування політичних і громадських об’єднань, право на соціальний захист тощо), що сприяло реалізації ідеї тогочасної політичної
еліти на зламі ХІХ–ХХ століть у напрямку створення українських політичних партій і домагання автономії або повної
незалежності України.
Історичну долю громадянського суспільства XX ст.
можна назвати трагічною. У соціалістичну добу не держава
створювала громадянське суспільство, а суспільство творило державу, передаючи їй частину своїх прав. Ця ідея втілювалася за найскладніших міжнародних умов і набула
дещо деформованого характеру. Негативно позначився на
ній і персональний склад керівництва державою. В останні
десятиліття XX ст. ситуація, з точки зору буржуазної моралі
і права, змінилася на користь громадянського суспільства, а
в реальному житті обернулася кроком назад порівняно з
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попередніми роками, за винятком створення багатопартійності, яка, до речі, значного позитиву в суспільному житті
не додала, а також штучних «демократичних» виборів до
вищого законодавчого органу влади.
Якщо звернутися до нинішнього досвіду в Україні щодо наявності основних елементів громадянського суспільства, зокрема, врахування інтересів більшості громадян державою, слід відверто сказати, що вони підміняються інтересами певних суспільних груп, кланів тощо. І, не відкриємо
великого секрету, стверджуючи, що в Україні – слабке громадянське суспільство і слабка держава. Це розуміють не
лише науковці, практики, але й пересічні громадяни. Так,
наприклад, гірничий інженер А. Прилоус цілком справедливо уважає, що ми «маємо «кланову» імперію. Але імперію
не за могутністю або впливом, а за способом управління…
Повсюдне хабарництво набуло масштабів національного
лиха… Відсутня свобода слова, коли не тільки сильні та багаті могли б висловлюватися, але й розумні. Немає загальнонаціональної ідеї. Правлячій верхівці вона вже не потрібна, а народові ще не потрібна. Немає справжньої демократії… Немає тямущого господаря в країні …» [67]. І радить
цей дописувач «Голосу України» починати розмову про національну ідею зі з’ясування ролі держави та людини в суспільстві. Людина є первинною «і має одержувати все необхідне для повноцінного розумового, духовного і фізичного
розвитку. Суспільство талановитих і вільних особистостей
розв’яже будь-які проблеми» [67]. Таким чином, на думку
автора, громадянське суспільство – це не плід чиєїсь фантазії, а нормальне явище, що саме собою розуміється.
Говорячи про перспективу наближення до такого суспільства, потрібно реально оцінювати соціально-економічний, духовний і культурний розвиток України. Якщо у постіндустріальних країнах, де в основному подолані матеріальні
проблеми соціуму, увага зосереджується на розвитку культури, а в західній філософії виникають нові концепції суспільства як модернізації громадянського (бережливе, завершене,
– 33 –

організаційне, активне, інформаційне, телематичне тощо) [3,
с. 137], то в Україні на порядку денному стоять більш прозаїчні (порівняно з вищеназваними), але гостросоціальні та важливі завдання ліквідації значних відмінностей у соціальноекономічному розвитку між містом і селом, розумовою та фізичною працею, супербагатими і вкрай бідними та створенні
рівних можливостей усім громадянам для самовиявлення та
самореалізації. Розв’язання цих проблем передбачалося та
частково здійснювалося навіть за радянських часів, однак
тепер країна відкинута в епоху так званого «ліберального»
капіталізму, коли застосовуються найбрудніші засоби збагачення. Як справедливо зазначає дослідник Р. Павленко, зараз неприпустимий «ранньобуржуазний стандарт суспільства, з властивою йому боротьбою за виживання та природним
відбором» [13, с. 23]. На жаль, проголошувані державними
мужами демократичні перетворення здійснюються не з народом, а для нього, що є одним із найбільших прорахунків
нинішньої влади, коли вона справді намагається досягти позитивних результатів.
Британський політолог Т. Кузьо уважає, що Західна
Україна просунулася далі шляхом демократії, ніж Східна, яка
перебувала під владою Росії, де відсутніми були демократичні
принципи. Його висновок про те, що «громадянське суспільство, справді незалежна преса та сильні партії існують лише в
Західній Україні завдяки більш ліберальним наслідкам іноземного панування» [68, с. 268], є досить тенденційним. Гадаємо, що така думка потребує глибокого аналізу та підтвердження конкретними фактами з урахуванням широкого змісту поняття «громадянське суспільство». Беручи до уваги той
факт, що основним критерієм громадянського суспільства є
реальні права людини на самореалізацію, слід зазначити, що
наявність такого соціального явища як безробіття, яке особливо притаманне західним регіонам України, де народ соціально незахищений і не може застосувати свої сили і здібності
аби прогодуватися, не дозволяє говорити про існування повноцінного громадянського суспільства.
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Як можна характеризувати нинішнє суспільство на
основі таких реалій? Експертні оцінки сучасного становища
в Україні, які висловлювали відомі політичні діячі на межі
тисячоліть, за формою та змістом різні, а за суттю – подібні.
Так, журналіст В. Портников, по-перше, сам факт проголошення незалежності України у 1991 р. розцінює не як безпосередній наслідок національно-визвольного руху і відповідних настроїв у суспільстві, а як результат процесу руйнації імперії, спричинений не лише економічною кризою,
але й опором народів Прибалтики і боротьбою за владу в
Російській Федерації [69, с. 23].
Директор інформаційного агентства УНІАН С. Набока
прогнозує перехід від авторитаризму до тоталітаризму через відсутність в Україні зворотнього зв’язку між суспільством та владою та ігнорування опозиції [69, c.77]. А директор
центру політичного маркетингу О. Кривошеєнко вважає, що
в Україні існує тоталітарний режим, «який прагне видаватися демократичним» [69, с. 91].
Більшість експертів, аналізуючи сучасний стан українського суспільства, виділяли найхарактерніші його ознаки,
що разом створюють загальне уявлення про Україну, яка поки що лише наближається до справжньої незалежності, демократії та громадянського суспільства. Певним чином розчаровані ситуацією, що склалася у державі, відомий політичний
діяч, колишній політв’язень С. Хмара: «Україна не є незалежною. І не наближається до незалежності»; завідувач кафедри
Українського центру правничих студій при Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка В. Кампо, який уважає, що нам не вдалося наблизитися до громадянського суспільства та демократичної правової держави, оскільки роль
провідника «взяла на себе державна бюрократія, яка втілює
єдність нової і старої номенклатури»; О. Мороз, котрий образно зазначає, що зі своїми громадянами «держава поводиться,
як армія окупанта на зайнятій території» [69, с. 23–35] та ін.
Для сучасного українського суспільства актуалізуються
принаймні три основні особливості громадянського суспільства.
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По-перше, громадянське суспільство має стати структурованим, визріти в певну соціокультурну композицію громадських організацій, об’єднань, асоціацій, рухів, що саме
по собі вимагає правового регулювання їх діяльності та
співвідносин між ними.
По-друге, завданнями такого суспільства, як це випливає із європейського історичного досвіду, можна вважати: гарантування прав і свобод кожному громадянину, громадського страхування щодо їх реального забезпечення; громадське
оцінювання «життєвого світу» щодо дотримання принципу
справедливості; громадський контроль щодо невтручання державних органів управління в особисте життя громадянина.
По-третє, оскільки сучасна соціальна держава, «держава добробуту», не витримує фінансового навантаження
«соціальності», певні функції стосовно цієї справи бере на
себе громадянське суспільство.
Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що ідеологічним обґрунтуванням історичного процесу формування
громадянського суспільства є:
1) концепція індивідуалізму, згідно якої людину розглядають як першооснову суспільного політичного устрою,
найвищу соціальну цінність;
2) ліберальне розуміння свободи, що не зводить її лише до взаємовідносин між людиною та державою, коли політична свобода розглядається лише як засіб реалізації особистої свободи;
3) ідея самоврядування і, передусім, місцевого самоврядування, що передбачає диференціацію та відносну автономію
організації, здійснення різних форм публічної влади.
На нашу думку, на цих засадах можливо концептуально
відокремити державу від суспільства, розглядаючи її як специфічне соціальне явище, що має іманентні ознаки та атрибути,
виконує певні службові функції щодо суспільства, визначити
реальні можливості державно-владного впливу на суспільні
відносини та ступінь його ефективності, встановити оптимальні
для функціонування суспільства межі державного втручання в
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його життєдіяльність і, в кінцевому підсумку забезпечити підконтрольність суспільству державних інститутів. Відтепер держава розглядається як інститут суспільства, за допомогою якого
воно набуває здатності концентрувати свої зусилля в національному вимірі для вирішення першочергових проблем.
Громадянське суспільство в процесі свого формування
потребує наявності базових компонентів, основними серед
яких є:
– незалежна особистість, що усвідомлює свої права та
обов’язки, а тому потребує взаємодії з іншими людьми;
– розвинуті самоврядні соціальні структури, здатні репрезентувати та відстоювати інтереси своїх членів перед іншими соціальними установами, органами державної влади;
– інститути ринкової інфраструктури, що забезпечують
економічну незалежність людей, їхню здатність самостійно,
відповідно до встановлених правил, задовольняти свої потреби;
– специфічний духовний та моральний суспільний
клімат, основу якого становить загальноприйняте переконання в самоцінності кожної людської особистості, непідпорядкованість її інтересів абстрактному «колективному інтересу», утвердження принципу особистої відповідальності за
наслідки власної діяльності.
Відомий український вчений, автор багатьох монографій і наукових праць з проблем історії філософії, методологічних аспектів суспільствознавства та культурно-світоглядних проблем академік НАН України В. Шинкарук,
зазначав, що між громадянським суспільством, притаманною йому державою та їхніми ідеологічними формами наявний глибокий взаємозв’язок і взаємоопосередкування, де
визначальним виступає громадянське суспільство, бо, зрештою, саме воно є дійсним суб’єктом і базисом держави та
ідеології [70, с. 53–56].
Не менш відомий фахівець у сфері національної безпеки, російський вчений А. Возженіков у своїй монографії,
присвяченій теоретичним, політичним і стратегічним питанням національної безпеки, також відносить питання ство– 37 –

рення стійких основ правового, демократичного, громадянського суспільства до життєво важливих інтересів держави
[71]. Хоча, на наш погляд, уявити собі дійсно громадянське
суспільство, в якому відсутні основи правового, демократичного суспільства і соціально орієнтована ринкова економіка, досить важко. Не випадково створення соціально орієнтованої ринкової економіки, відповідно до Концепції, віднесено до пріоритетних національних інтересів України.
Як відомо, під поняттям «громадянське суспільство»
розуміють сторону життєдіяльності суспільства і окремих
індивідів, яка перебуває поза сферою впливу політичних
інститутів, директивного регулювання та регламентації
державою [72]. Це своєрідна частина цілісного соціального
організму, яка більшою мірою характеризує соціальну, ніж
політичну сферу життя і включає певну сукупність існуючих у суспільстві неполітичних відносин (господарських,
соціальних, культурних, духовних, сімейно-побутових тощо), а також становище, роль, права і обов’язки особи в системі суспільних зв’язків та інститутів. Водночас притаманні
йому політичні та державні інституції повинні розглядатись у контексті економічних і соціальних структур громадянського суспільства, властивих йому суспільних відносин.
Сучасні дискусії довкола суті поняття «громадянське суспільство» та його місця в суспільній науці, аж до заперечення
його евристичної цінності [73, с. 58–61, 70–74] пов’язані насамперед із тим, що за кілька сот років своєї історії термін став
полісемантичним (тобто словам, що його утворюють, було надано різних значень). Інша причина полягає в користуванні
різною методологією при дослідженні та акцентуванні різних
сторін цього складного, багатоаспектного явища. Ще одна проблема, що може викликати певне непорозуміння, – це поки що
недостатня відмежованість теоретичної абстракції «громадянське суспільство», що використовується науковцями як ідеальний тип, від описових (емпіричних) характеристик реально
існуючих різновидів громадянських суспільств, що в певний
спосіб та до певної міри наближаються до цієї абстракції.
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На жаль, чимало авторів в Україні, не заглиблюючись
у складні теоретичні аспекти концепції громадянського суспільства, не звертають уваги на ту обставину, що своє аналітичне навантаження це поняття набуває лише у випадку
розгляду його як певної противаги (не обов’язково у конфронтаційному сенсі) або принаймні нетотожності поняттю держави та політичної системи суспільства – тобто усіх тих структур, які володіють політичною владою та застосовують її в
регулятивних цілях. Тому не слід змішувати «суспільство» як
людську спільність взагалі з категорією «громадянське суспільство», яке виникло на певному етапі розвитку західної
цивілізації [74, с. 277], зазнало певних змін у процесі своєї
еволюції і має історичні (часові) та національні (просторовогеографічні) різновиди, поширюючись у наш час на різні регіони та континенти. Воно займає певне місце в суспільній
системі, має свою структуру та культурні особливості.
У пошуках загальноприйнятного визначення громадянського суспільства, яке задовольняло б потреби дослідників як
західних так і посткомуністичних країн (де масові рухи кінця
80-х – початку 90-х років минулого століття уже позаду і стало
очевидним, що не вони складають основну форму інститутів
громадянського суспільства), доцільно звернутися до структурно-функціонального підходу [75, с. 11]. Саме спеціалісту в
цій галузі, соціологу-парсоністу із Каліфорнійського університету Дж. Александеру належить найкоротше за кількістю слів
і водночас найширше за значенням визначення даного феномена: «Громадянське суспільство – це сфера людської солідарності» [76, c. 646–647]. Близьким до цього є судження іншого
американця – М. Уольцера, котрий описує громадянське суспільство як «простір непримусової людської асоціації», а також
німецького соціального філософа Ю. Габермаса, який розглядає громадянське суспільство як публічну сферу суспільної
взаємодії та як життєвий світ людини [77, с. 54–55].
Підсумовуючи викладене в даному розділі можемо
зробити декілька висновків.
1. Громадянське суспільство – це історичний тип у
розвитку людського суспільства, його конкретна якісна ха– 39 –

рактеристика; це сфера самовиявлення і реалізації потреб
та інтересів вільних індивідів через систему відносин (економічних, соціальних, релігійних, національних, духовних,
культурних). Структурними елементами цієї системи є організації (політичні партії, громадські об’єднання, асоціації)
та різного роду об’єднання (професійні, творчі, спортивні,
конфесійні тощо), що охоплюють усі сфери суспільного життя та виступають своєрідним регулятором свободи людини.
Дане визначення громадянського суспільства поєднує
асоціативний, структурний та функціональний аспект розуміння громадянського суспільства. Але не слід забувати одного важливого моменту, що громадянське суспільство, незважаючи на його структурованість, це, насамперед, суспільство,
в якому пріоритетне значення мають інтереси людини.
2. Проблематика громадянського суспільства є доволі
складною, вона не обмежується структурними моментами в
його функціонуванні та розвитку. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що при дослідженні даного феномена особливу увагу належить приділяти тим особливостям, які притаманні громадянському суспільству, а саме:
По-перше, громадянське суспільство розглядається нами
як сукупність вільних індивідів. Це знаходить вияв у різних
аспектах, зокрема економічному, соціальному та політичному.
Суть економічного аспекту полягає в тому, що: кожний індивід є власником тих засобів, які необхідні для його
нормального існування; індивід має право на свободу вибору форм власності; на вільний вибір роду занять, професії
та користування її результатами.
Соціальний аспект розглядається як приналежність
індивіда до певної спільності (сім’ї, клану, класу) чи автономна самостійність з метою забезпечення своїх потреб.
Політичний аспект вимагає свободи індивіда, що виявляється у можливості бути членом партії, брати участь у виборах.
По-друге, громадянське суспільство, на нашу думку,
відкрите соціальне утворення, що зумовлюється: відсутністю
жорсткої регламентації з боку держави щодо забезпечення
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гласності, свободи слова, критики; правом вільного в’їзду в
країну та виїзду з країни; обміном інформаційними, науковими та освітянськими технологіями з іншими державами.
По-третє, громадянське суспільство – це складна структурована система (плюралістична), для якої характерна
повнота, стійкість та відтворюваність.
По-четверте, громадянське суспільство – це система, що
має свої механізми розвитку та управління, тобто: громадяни, які вступають у різного роду відносини, реалізують свої
потреби та забезпечують цілеспрямований розвиток суспільства без втручання державних структур; громадянська ініціатива, громадянський обов’язок створить можливості для
розвитку всіх структур громадянського суспільства.
По-п’яте, громадянське суспільство – це правове демократичне суспільство, для якого характерним є: визнання
та матеріалізація ідей верховенства права, а особливістю
останнього має бути поділ на публічне та приватне право,
єдність права та закону; правове забезпечення та розмежування діяльності різних гілок влади; розвиток і вдосконалення суспільства разом із розвитком та вдосконаленням
правової держави.
3. Громадянське суспільство – це розгалужена, багатоаспектна мережа різноманітних форм асоціативного життя, волевиявлення та формування громадської думки, забезпечених певною інфраструктурою й автономних стосовно
держави. Інститути громадянського суспільства виконують
наступні групи функцій:
По-перше, вони є засобом самовиразу індивідів, їх самоорганізації та самостійної реалізації ними власних інтересів. Значну частину суспільно важливих питань громадські спілки та об’єднання розв’язують власними силами або
спільно з органами місцевого самоврядування. Тим самим
вони полегшують виконання державою її функцій, бо зменшують тягар проблем, які їй доводиться розв’язувати.
По-друге, інститути громадянського суспільства виступають гарантом непорушності особистих прав громадян,
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дають їм упевненість у своїх силах, служать опорою у їх можливому протистоянні з державою.
По-третє, інститути громадянського суспільства виконують функцію захисту інтересів певної групи в її протиборстві з іншими групами інтересів. Завдяки їм кожна
отримує шанс бути почутою на вершині владної піраміди.
По-четверте, ці інститути створюють сприятливі умови
для функціонування демократичної влади, бо а) формують і
роблять відомою позицію громадян із різних проблем суспільного життя та публічної політики; б) систематизують, упорядковують, надають урегульованості протестам і вимогам людей,
пом’якшуючи, в такий спосіб конфлікти, допомагаючи знайти
основу для взаємних поступок і компромісів; в) у випадку потреби допомагають людям організовано протистояти неконституційним діям осіб при владі чи спробам узурпації влади.
4. Громадянське суспільство – це складне і багатогранне явище людського буття, воно є продуктом тривалого
історичного розвитку людства. Говорити про його становлення можна з того моменту, коли з’являється громадянин
як самостійний, індивідуальний член суспільства, який визнається суспільством і державою як найвища соціальна
цінність і, який наділений відповідним комплексом прав і
свобод і в такому статусі взаємодіє із суспільством.
5. Громадянське суспільство – це організація вільних і
рівноправних індивідів, сім’ї, класів, інших соціальних груп
і прошарків, кожному з яких держава забезпечує юридично
рівні можливості бути власниками, користуватися свободами у процесі виробництва та розподілу матеріальних благ,
мати надійний соціальний захист.
6. Важливою рисою громадянського суспільства є визнання рівності всіх громадян перед законом і стосовно
один одного; громадянське суспільство має за допомогою
права і закону реально забезпечувати здійснення принципу
рівних можливостей. Саме тому однією з основних ознак
громадянського суспільства виступатиме дія принципу верховенства права і верховенства закону.
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Розділ 2
ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

2.1. Методологічне обґрунтування діяльності
органів державної влади щодо створення
та забезпечення умов функціонування
громадянського суспільства
Розгляд найважливіших передумов, що визначають
особливості становлення демократичної політичної системи
в Україні, потребує одночасного звернення до вивчення
принципів формування та функціонування не тільки головного елемента політичної системи – інституту держави та
політичної влади в суспільстві (з якими іноді навіть ототожнюють саме поняття «політична система суспільства» [78,
с. 254], але й її іншої, не менш важливої складової – громадянського суспільства. Такий підхід зумовлений тезою, що
визначає сучасну правову державність як інститут вторинний, похідний від громадянського суспільства, як відповідну форму його самореалізації та буття [79, с. 52]. У вигляді
форми суспільства держава виступає одночасно структурою
і механізмом суспільного самоуправління. Інакше кажучи,
держава є публічно і легально (нормативно виражена) організована владна сила суспільства [80, с. 42–43].
Формування громадянського суспільства в західноєвропейських країнах відбувалося еволюційно, протягом
кількох століть. Це був складний процес не тільки економічної, соціальної та політичної, але й соціокультурної, духовної та морально-етичної трансформацій [78, с. 46]. Між
тим більш стрімкі, «форсовані» темпи становлення громадянського суспільства в Україні потребують швидкого зміцнення державності. Адже суспільство не може бути «громадянським» до тих пір, доки воно не керується політично під
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наглядом держави. Лише верховна публічна влада – конституційна держава може ефективно справлятися з можливими аномаліями його розвитку та забезпечувати рівний
захист усіх суспільних інтересів [81, с. 87].
Більше того, в умовах правової держави державна
влада стає найважливішим інструментом, за допомогою
якого громадянське суспільство забезпечує оптимальні умови для свого саморозвитку [82, с. 44]. Саме у такому контексті держава виступає як публічно-владний інститут, що
керує громадянським суспільством у цілому і покликаний
діяти у всезагальних інтересах.
З вищевказаної позиції розгляд двох основних моделей співвідношення громадянського суспільства і держави –
класичної ліберальної та неоліберальної, дає змогу сформулювати ряд загальних висновків. Класична ліберальна
концепція мінімальної держави – «нічного сторожа» передбачає відсторонення держави від здійснення активних координуючих соціальних функцій, вбачаючи в механізмах
саморегулювання громадянського суспільства найефективніший засіб задоволення суспільних потреб [83, с. 56, 59,
99]. Однак політичний розвиток західноєвропейських суспільств XX ст. переконливо засвідчив, що утвердження монопольних структур у виробничій сфері виявилося силою, що
руйнує громадянське суспільство та нівелює притаманні йому
механізми саморегуляції. Обмеження державного начала в
суспільному житті автоматично призводить до намагання
окремих домінуючих суспільних сил придушити механізми
саморегуляції громадянського суспільства, використовуючи з
цією метою державні інституції. Дана закономірність підтверджується і особливостями розвитку державності в сучасній
Україні. Неконтрольована матеріальна диференціація суспільства зумовила вихід на політичну арену окремих груп, які,
скориставшись політичною ситуацією, незаконно сформували
свій капітал і з метою закріплення свого соціального становища вдаються до спроб поєднати власність і владу, а значно частіше – кримінальну злочинність і владу [84, с. 648].
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Сучасна ж держава не ослаблює, а, навпаки, посилює
свою економічну функцію, яка полягає у створенні організаційно-правових передумов, необхідних для упорядкованої
та ефективної економічної діяльності суспільства [85, с. 50].
Вимоги сучасного демократичного державотворення в
Україні об’єктивно потребують відповідного демократичного
варіанту державного втручання у сферу громадянського суспільства з метою коригування його розвитку в правовому напрямку [86, с. 17]. Така форма обмеженого державного інтервенціонізму частково знаходила втілення в теорії та практиці
«держави загального добробуту». У даному випадку мова йде
про такий варіант етатизму, за якого параметри і межі державного втручання визначаються потребами самого громадянського суспільства, точніше, більшістю його суб’єктів. Водночас таке державне втручання повинно бути спрямоване на
прискорене формування тих механізмів саморегулювання
громадянського суспільства, які ще недостатньо розвинуті чи
були зруйновані радянською тоталітарною системою.
Держава не повинна при цьому заважати реалізації
приватних інтересів, що конкурують у сфері громадянського суспільства. В сучасній демократичній правовій державі
окрема людина, її права і свободи визнаються вищою цінністю і за загальновизнаним правилом мають пріоритет стосовно загальних, або державних інтересів. Зазначеному принципу відповідає формулювання ст. 3 Основного Закону
України: «Людина, життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави» [53]. Однак у конкретних випадках колізії
інтересів особи і загальних інтересів можуть розв’язуватися
і на користь останніх. Приватний інтерес (як індивідуальний, так і колективний) потребує не лише захисту з боку
держави та суспільства, але й забезпечення його суспільної
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спрямованості та соціальної відповідальності [87, с. 33].
Прикладом такого підходу можуть слугувати зокрема, положення абз. 3 ст. 13 Основного Закону про те, що «Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися
на шкоду людині чи суспільству», абз. 5 ст. 41 «Примусове
відчуження об’єктів права приватної власності може бути
застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності…», абз. 7 ст. 41 «Використання власності не може завдавати шкоди … інтересам суспільства…». У цілому норми
Конституції покликані забезпечувати оптимальне співвідношення держави і громадянського суспільства [88, с. 12].
Державу як публічно-владний інститут можна розглядати в якості керуючої системи стосовно громадянського
суспільства як системи керованої. Разом із тим громадянське суспільство – це саморегулююча соціальна система, що
детермінує державу [43, с. 214]. Саме від громадянського
суспільства залежать сутнісні та системоутворюючі характеристики політичної підсистеми. Таким чином можемо
стверджувати, що громадянське суспільство – це система,
яка саморозвивається та саморегулюється. Цілеспрямований
розвиток суспільства досягається без втручання держави як
політичної владної сили. В цьому відношенні воно має власні внутрішні джерела саморозвитку, незалежні від держави.
Громадянське суспільство саморегулюється, зокрема, так, що
само формує для себе керуючу систему, задає параметри і
межі державного втручання та визначає функції держави
[89, с. 629]. Останні завжди є об’єктивно зумовленими суспільними потребами, волею народу, яка виражається певними
структурами громадянського суспільства і опосередковується
та юридично оформляється державою [90, с. 9].
Відокремлення держави від суспільства та їх розмежування відображається у розрізненні структур, принципів
організації та побудови цих інститутів. Інститут держави
організований як керована єдиним центром вертикальна
система, ієрархія державних органів та посадових осіб,
пов’язаних відносинами підпорядкування та державної ди– 46 –

сципліни. Імперативні норми публічного права, що регламентують порядок організації та діяльності механізму державної влади, визначають чіткі завдання, цілі та функції
його складових. Завдання визначати цілі належить лише
організації. Тому такі норми цілком зайві в рамках спонтанного порядку, притаманного громадянському суспільству, де кожен реалізує свої власні інтереси та знаходить індивідуальні форми взаємозв’язку та взаємодії з іншими
суб’єктами [83, с. 83]. На відміну від держави громадянське
суспільство являє собою горизонтальну систему різноманітних зв’язків і відносин громадян, їх об’єднань, союзів, колективів, які ґрунтуються на рівності та особистій ініціативі. Постійне завдання і головне призначення держави – охорона
суспільства та координація його розвитку [91, с. 344] з метою
попередження виникнення тенденцій і спрямувань соціальної
практики громадян у відповідних сферах суспільного життя,
зорієнтованих на порушення усталеного балансу їхнього функціонування та створення об’єктивних передумов щодо виникнення диктаторського режиму [85, с. 30]. Тому конституційне
регулювання питань взаємодії громадянського суспільства та
держави в умовах становлення української державності відповідно до вимог європейського інституціонального розвитку
набуває особливої значущості [92, с. 273].
Один із найбільш відомих прибічників державного
мінімалізму у сфері виробництва і розподілу матеріальних
благ А. Хайєк указував, що досягнення соціальної справедливості неможливе без відповідної системи законодавства,
що повинно бути спеціально сконструйованим для охорони
та розвитку конкуренції [93, с. 132–133] з тим, щоб нормативно визначати та гарантувати дотримання «універсальних правил належної поведінки», за якими функціонуватиме громадянське суспільство. Таке законодавство повинно намагатися «так обмежити індивідуальні дії, щоб вони
в результаті слугували загальним інтересам» [94, с. 105],
забезпечити всім рівні та максимальні шанси. Твердження
А. Хайєка про те, що ефективне ринкове регулювання ви– 47 –

магає свідомої розробки системи дієвого законодавства, є
найважливішим вкладом представника континентальної
Європи в теорію економічного лібералізму. Саме це положення, що справило визначальний вплив на становлення
Європейського співтовариства, лежить в основі неоліберальної ідеї «соціально-ринкової економіки» [95, с. 107]. Для
юридичної теорії та практики важливо визначитися з поняттям «громадянське суспільство» саме у тісному взаємозв’язку з інститутом державної влади та завданням забезпечення прав особистості.
Політичний аспект громадянського суспільства, на
нашу думку, полягає в тому, що громадськість країни, самоототожнюючи себе з домінуючим фактором політичного розвитку держави та усвідомлюючи свою установчу зверхність
над останньою, примушує державну владу в головних аспектах внутрішньої та зовнішньої політики орієнтуватися на суспільний інтерес. Забезпечити таку сутнісну передумову демократичної державності громадськість може за допомогою певних засобів, найголовнішими серед яких є засоби юридичні –
нормативно визначені громадянські права [96, с. 78].
Взаємодія між державою і громадянським суспільством є важливим фактором при визначенні умов економічної, професійної, політичної та соціальної діяльності громадян. Хоча основною функцією громадянського суспільства є
захист індивідів від надмірного втручання держави в їх
справи, але його власний розвиток і сприятливі умови значною мірою залежать від основних характеристик держави.
Звучить парадоксально, але ефективне громадянське
суспільство вимагає сильної держави як свого партнера.
Однак сильна держава ще не означає держави, що поширює своє виключне право на усі сфери соціального життя та
докладає зусиль, спрямованих на отримання контролю за
будь-яким видом діяльності, що з’являється. Навпаки,
йдеться про державу, що концентрує свою діяльність на кількох напрямках (насамперед тих, що стосуються зовнішньої та внутрішньої безпеки, забезпечення громадського
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порядку тощо), але виконує їх ефективно та у повному обсязі. Усі інші державні справи повинні бути делеговані або
органам місцевого самоврядування, або так званому «третьому сектору» – недержавним організаціям. Таким чином,
процвітаюче громадянське суспільство потребує раціональної та ефективної держави як партнера при вирішенні багатьох проблем.
Уряди великих держав, із широким колом повноважень, які роблять спроби розв’язувати весь спектр соціальних та економічних питань і розпорошують свої ресурси між
великою кількістю завдань, створюють певні проблеми для
розвитку громадянського суспільства. Тому структурні риси
держави мають надзвичайно важливе значення для нормального функціонування громадянського суспільства. Не
можна визначити наперед чи відіграє держава роль прискорювача, чи уповільнювача соціального розвитку. Це залежить від того, в який спосіб державний апарат здійснює
завдання, віднесені до сфери його повноважень.
Система державного управління впливає на умови функціонування громадянського суспільства, насамперед, за допомогою визначення суспільного порядку. На нашу думку, до
характерних рис системи державного управління, що справляють своєрідний дискомфорт для повноцінного розвитку
громадянського суспільства, насамперед, належать:
– централізація – концентрація повноважень, відповідальності та ресурсів на центральному, найвищому рівні системи; усі процеси формування політики та більшість рішень
перебувають у сфері повноважень центральних органів;
– концентрація – віднесення більшої частини повноважень до вузького кола органів або службовців; зворотною
стороною цього феномена є відсутність делегування повноважень і низька ефективність нижчих рівнів системи державного управління;
– верховенство вертикального способу спілкування –
потік інформації всередині державної адміністрації превалює над обміном інформації з соціальним оточенням, І
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майже все спілкування відбувається із застосуванням біполярної системи «керівник – підлеглий»; таке спілкування
можна вважати швидше командним, аніж тим, за якого ведуться переговори та досягається взаєморозуміння;
– невідповідність сфери повноважень і спроможності –
стан справ характеризується значним дисбалансом між повноваженнями, визначеними для певних органів, та їх спроможністю виконувати поставлені завдання. Це випадок, у
якому орган, де приймаються рішення, відрізняється від того, що несе відповідальність за виконання цього рішення;
– дискретність у процесі формування та прийняття
рішень – ситуація, за якої процес прийняття рішень відбувається непрозоро і на основі завуальованих критеріїв залишається загальноприйнятою практикою, узаконеною на
підставі чинних нормативних актів або традицій;
– зловживання адміністративним втручанням – надмірне застосування інструментів адміністративного впливу з
метою регулювання або спрямування та контролю за ходом
різних соціальних, економічних і політичних процесів (відоме,
наприклад, як «використання адміністративного ресурсу під
час проведення виборчої кампанії»). Деякі із подібних практик беруть свій початок із законодавства (через уявлення ролі
системи державного управління, як такої, що є спільною для
більшості політичного класу) і знаходять відображення в політиці уряду. Але більшість із них була створена за власною
ініціативою посадових осіб на різних рівнях системи;
– надмірний контроль за процесами – обтяження діяльності великими деталізованими перевірками щодо відповідності виконання заходів згідно з формальними правилами та нормами бюрократії, які здійснюються багатьма
уповноваженими інспекціями та внутрішніми комісіями;
перевірки, що не розглядаються з точки зору отриманих результатів і критеріїв ефективності, ведуть до найгіршого
прояву бюрократії – навченого невміння;
– нечіткість процедур – довільний характер процесу
формування та прийняття рішень, що створює простір для
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арбітражних і сумнівних рішень; він спричиняє непевність
відносин із державною адміністрацією.
Цей перелік перешкод у системі державного управління, що унеможливлює розвиток громадянського суспільства, може разом із тим бути відправною точкою для твердження згідно з яким дана система може відігравати позитивну стимулюючу, заохочувальну роль у процесі розбудови
структур громадянського суспільства. Відповідь на запитання, чого в дійсності потребує громадянське суспільство від
системи державного управління, досить проста – партнерства. Різні соціальні групи та окремі індивіди, які представляють разом потреби громадянського суспільства, хочуть бачити в системі державного управління, передовсім партнера,
який є: надійним і передбачуваним; чесним і відкритим для
дискусії; відкритим для співробітництва та спілкування; таким, що спрямовує свою діяльність на вирішення проблем і
пошук компромісів; підзвітним і професійним.
Цих сподівань можна досягнути, якщо система державного управління побудована на цінностях і принципах,
протилежних до зазначених, і в яку вбудовано механізм самозахисту від запровадження неналежної практики. Існують
певні засади, які повинні забезпечувати систему державного
управління стабільною основою для ефективних відносин із
структурами громадянського суспільства. На нашу думку,
вони повинні включати: субсидіарність як основний принцип
структурної організації; відкритий і обґрунтований механізм
прийняття рішень; чітке розмежування повноважень і відповідальності; суспільний контроль і система підзвітності;
запровадження адміністративної юстиції; спрямування процесу надання державних послуг на результат і якість.
Взаємозв’язок громадянського суспільства і держави
проявляється ще й у тому, що чим розвинутіше громадянське суспільство, тим менш помітною є роль держави. Тому
нерозвинутість громадянського суспільства зумовлює надмірне посилення держави, котра поглинає це суспільство.
Становлення громадянського суспільства безпосередньо за– 51 –

лежить від ступеня розвинутості правових відносин, дієвості
механізму суспільного контролю за державно-владними
структурами [97, с. 90]. Важливо, щоб державні органи постійно знаходилися у полі зору недержавних структур, а
останні, своєю чергою, узгоджували свої дії з вимогами Конституції та законів України. Тому в сучасних умовах становлення демократичної державності в Україні особливої актуальності набуває проблема подолання відчуження держави від суспільства, посилення їх узгодженої діяльності
[98, с. 327]. Саме така система взаємовідносин держави зі
структурами громадянського суспільства забезпечує стабільність суспільства і держави, демократичний вектор розвитку останньої. У цьому аспекті ступінь розвитку структур
громадянського суспільства може слугувати показником
звільнення української державності від ознак авторитаризму. Правова державність – це водночас і результат розвитку
громадянського суспільства і умова його подальшого вдосконалення. Саме у формуванні та становленні громадянського суспільства в Україні слід вбачати одну з найважливіших передумов побудови правової демократичної держави. На це повинен бути спрямований зміст конституційноправової нормотворчості, насамперед – Основного Закону
України. Чим різноманітніші та розвинутіші інститути громадянського суспільства, чим більш воно структуроване,
тим помітніший його вплив на формування політичної влади, вагоміші можливості щодо контролю за її діяльністю.
Громадянське суспільство і правова держава взаємозумовлюють одне одного. Тому побудова в Україні правової державності можлива лише за умови формування повноцінного громадянського суспільства.
Особливість двостороннього взаємозв’язку держави і
громадянського суспільства полягає в тому, що визначальним є зворотний зв’язок від суспільства. Саме воно формує
державу, її інститути, спрямовує та контролює її діяльність
[56, с. 29]. Діяльність суспільних формувань України, насамперед, політичних партій, безпосередньо пов’язана і пе– 52 –

ретинається з функціонуванням владних структур. Показовим є саме нормативне визначення політичної партії як
«об’єднання громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають головною метою участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування та представництво в їх складі» [99].
Закріплення в конституційних нормах положення про
основи громадянського суспільства юридично забезпечує
його незалежність від держави, установлює гарантії від незаконного втручання у справи суспільства, визначає форми
і межі державного впливу на соціальні процеси. У цьому
полягає значна політична цінність норм Конституції, адже
в умовах становлення демократичної державності суттєво
зростає роль саме обмежувальної функції Конституції [92,
с. 292]. Тому, на нашу думку, дискусійним є питання про
доцільність відмови від нормативної регламентації взаємодії громадянського суспільства та держави на рівні Основного Закону, що було передбачено, зокрема, першим конституційним Проектом у редакції від 1 липня 1992 р. [100,
с. 136]. При цьому необхідно визнати, що хоча конституційно-правові норми прямо або опосередковано вчиняють регулятивний вплив на інші, «недержавні» відносини владарювання, а також регламентують деякі питання організації
та діяльності інших (ніж держава) елементів політичної системи, в цілому явище конституціоналізму кореспондоване
державі та її інститутам [101, с. 19] і є режимом, в якому
функціонують останні [102, с. 25]. Тому конституційна регламентація принципів функціонування громадянського суспільства може бути здійснена лише в негативний спосіб:
через покладання відповідних обмежень та зобов’язань на
державу в контексті її взаємодії з громадянським суспільством. Водночас слід наголосити, що визначення Конституції
України і формування її змісту як Основного Закону держави жодним чином не означає одержавлення суспільного
життя або прагнення до цього. Навпаки, зорієнтованість
– 53 –

нормативно-регулюючої ролі Конституції у суспільстві, насамперед на державу, засвідчує намір розвиватися у напрямі до формування реального громадянського суспільства. Відповідно до такого підходу громадянське суспільство
функціонує згідно загальноправового дозвільного принципу, що має стимулюючий характер: «дозволено все, що не
заборонено законом» [103, с. 27]. Стосовно ж держави, органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
то їх посадові особи повинні діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, як це передбачено Конституцією та чинними законами України (зокрема, ч. 2 ст. 19
Конституції України). Такий характер компетенції органів
державної влади зумовлений самою суттю правової держави та притаманним їй принципом верховенства права: право повинно домінувати над владою, не допускати можливого свавілля з боку останньої, забезпечувати можливість контролю зі сторони громадянського суспільства за державною діяльністю. В такому випадку повинен діяти інший
принцип (обмежувального характеру): «дозволено лише те,
що прямо передбачено законом». Саме на підставі цього основоположного принципу має визначатися публічно-правове регулювання, зокрема, сфера публічно-владних відносин. Відповідно до вказаного принципу органам законодавчої, виконавчої та судової влади дозволяються лише такі дії,
які безпосередньо передбачені законом, що визначає їх статус і компетенцію. Навіть приймаючи законодавчі заборони, держава може здійснювати лише такі обмеження суб’єктивних прав громадян, метою яких є сприяння забезпеченню інтересів суспільства в цілому і, що особливо важливо,
які визначені лише законом [104, с. 16].
Якщо визначити два «крайніх» варіанти співвідношення інститутів державної влади та громадянського суспільства, то один із них полягає в тому, що держава не просто відокремлюється, «відривається» від громадянського суспільства, але й активно протидіє йому, цілком підпорядковуючи його собі, перетворює на засіб задоволення власних
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бюрократично-корпоративних інтересів. Одержавлення не
тільки власності, але й всього громадянського суспільства,
яке поглинається державою, неминуче призводить до згортання сфери свободи, відчуження особистості не тільки від
власності, але й від влади [105, с. 4]. Можливість подібних
відносин корениться принаймні у двох властивостях будьякої держави. По-перше, держава, формально виступаючи
офіційним представником усього суспільства, насправді виражає та здійснює передусім інтереси домінуючої (найвпливовішої у політичній, економічній чи ідеологічній сферах) частини населення [106, с. 35].
Власне за допомогою держави відповідна соціальна
група знаходить можливості якісно посилити свій вплив на
інші суспільні прошарки і суспільство в цілому. По-друге,
будь-яка держава є організацією відносно самостійною –
навіть щодо тієї частини суспільства, інтереси якої вона
представляє та намагається здійснювати насамперед. Саме
з цієї причини внутрішні, власні інтереси держави (а точніше – корпоративні інтереси державних службовців, особливо їх вищого прошарку) здатні провокувати зазіхання
держави на громадянське суспільство.
Полярно протилежний наведеному варіант співвідношення держави і громадянського суспільства полягає в
тому, що останнє немовби «поглинає» державу, відсторонюючи її від вирішення владно-управлінських завдань, які
зумовлюють її соціальне призначення. У такому випадку
держава стає соціально та політично безсилою, втрачає здатність виконувати ряд своїх основних функцій [107, с. 29].
«Розчиняючись» у соціальному середовищі, держава існує
номінально, фактично суспільством керує, здійснює політичну владу певна наддержавна, позадержавна група. Хоча
за формою описаний варіант протилежний попередньому,
за соціальною суттю вони дуже близькі як різновиди тоталітаризованого політичного режиму. Різниця полягає лише
в тому, що в останньому випадку вже не держава виступає
безпосереднім носієм і реалізатором диктатури, яка є, про– 55 –

те, закономірним наслідком неспроможності держави виконувати свою соціальну функцію.
Наведені «крайні» варіанти співвідношення громадянського суспільства і держави тотожні у тому, що вони є
рівною мірою несумісними з вимогами дотримання прав
людини. З точки зору потреб формування правової державності оптимальним може вважатися лише певне поєднання,
баланс цих двох начал. Дана вимога формально забезпечується тим, що всі члени громадянського суспільства беруть,
згідно з Конституцією участь у формуванні державних органів, зберігають і використовують після цього конституційні засоби впливу на їхню діяльність.
Однак, попри визнання підпорядкованої, обслуговуючої ролі держави стосовно громадянського суспільства в
посттоталітарному українському суспільстві, де відсутня
відповідна соціальна сила, «середній клас», який би забезпечив достатню підтримку визначеному Основним Законом
напрямові демократичних перетворень, зробив би їх процесом неполітичного саморозвитку, кардинальні зміни у всіх
сферах життєдіяльності суспільства можливі лише «зверху»,
за активної підтримки держави. Не вдаючись до політичних і юридичних засобів державно-владного впливу швидке
формування розвинутого громадянського суспільства в
Україні по суті, неможливе [108, с. 18].
Разом із тим, на наше переконання, лише в розвинутому громадянському суспільстві виникає необхідність у
правовій державі, яка не тільки формально визнає, але й
реально забезпечує права і свободи людини та громадянина, створює відповідні інститути, зорієнтовані на демократичний розвиток державності [109, с. 10]. Одним із найважливіших завдань такої держави є забезпечення громадянам
реальної можливості самостійної політичної творчості, можливості вільного вибору такої моделі суспільних відносин,
яку обирає більшість. Саме така держава стає реальною
формою буття громадянського суспільства.
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За таких умов легітимації державної влади всі учасники громадянського суспільства вважають державну владу результатом свого спільного волевиявлення, а отже –
своєрідною владою свого власного об’єднання. Вони цілком
свідомо та добровільно підпорядковуються державі, дотримуються встановлених нею загальнообов’язкових правил
поведінки (юридичних норм), зокрема у випадку, коли
останні спрямовані на утвердження та захист прав людини.
При цьому необхідно зазначити, що надмірний етатизм
може бути подоланий лише при наявності сильного життєздатного громадянського суспільства, в якому домінують не
політичні лідери, групи осіб, політичні партії, а Закон. Сказане передбачає, що органи державної влади, спираючись
на конституційні норми, не тільки можуть, але й зобов’язані
стримувати антисоціальну спрямованість окремих структур
громадянського суспільства. Звідси також випливає, що сучасна демократична державність, яку належить побудувати
в Україні, повинна являти собою розумне поєднання начал
влади та свобод [110, с. 56]. Обмеження державного начала
в суспільному житті в жодному випадку не повинно унеможливлювати виконання державою притаманних їй завдань
і функцій. Існуючі в Україні реалії навпаки зумовлюють
об’єктивну необхідність посилення ролі органів державної
влади в наведенні порядку, в забезпеченні прав та свобод
особистості, визначають провідну роль саме держави у створенні необхідних передумов для формування розвинутого
громадянського суспільства.
Сильна держава в її демократичному розумінні – це
не сучасний «макіавеллізм» з його опорою політики і влади
на силові структури, не зв’язані правом, а влада правова,
мета якої – застосувати силу, ресурси влади на забезпечення
прав людини, її гідність, проявляючи себе в якості влади авторитетної, легітимної та передбачуваної. Держава повинна
знайти свою силу в праві: функції всіх гілок влади, інститутів
держави мають визначатися головною змістовною цінністю –
правами і свободами людини. Реальне ж забезпечення остан– 57 –

ніх повинно стати головним завданням державних структур, зокрема органів внутрішніх справ [111, с. 27].
Українська державність і політична практика в сучасних умовах значною мірою не відповідають моральним
критеріям тому, що не забезпечують захист прав людини.
Конституційна модель взаємостосунків людини і держави,
окреслена в ст. 3 Основного Закону, не знаходить належного втілення в реальній соціально-політичній практиці. І це
значною мірою зумовлено саме послабленням державності.
До характеристики української державності в даному аспекті варто додати, що коли влада виявляється неспроможною забезпечити дотримання суспільством певної норми
поведінки, вона перестає відповідати своєму основному
призначенню, тому право завжди несе в собі можливість
примусу. Об’єктивні характеристики права визначають його
як головний чинник, що покликаний забезпечити порядок у
суспільстві як протидію суспільному безладу та хаосу, в чому право і знаходить своє практичне застосування та реалізацію внутрішньо притаманних йому властивостей. У такому смислі право є вираз об’єктивної потреби суспільства в
певному порядку самоорганізації, що й зумовлює примусовий характер останнього [112, с. 59]. За цієї умови держава,
що має монополію на здійснення примусу, являє собою необхідний зовнішній фактор існування та функціонування
права. Саме держава придає праву у вищій мірі цінні властивості: розширює рамки його стабільності, визначеності,
забезпечуваності, а відповідно, і рамки свободи у сфері соціального життя [97, с. 229]. Це вказує на необхідність не
відсторонення держави від загальнозначущих суспільних
справ, а змістовної переорієнтації діяльності держави, насамперед на утвердження та забезпечення належних умов
свободи для реального здійснення прав людини і громадянина та виконання ними юридичних обов’язків перед суспільством [113, с. 17]. На нашу думку, сказане вище якраз і
підкреслює значущість інституту держави як інструмента,
за допомогою якого повинна забезпечуватися належна реа– 58 –

лізація норм Основного Закону та відповідне конституційноправове регулювання процесів суспільного саморозвитку.
Разом із розпадом Радянського Союзу значної підтримки набула ідея роздержавлення суспільства, звільнення його
від надмірного державного втручання. Така конструктивна
за своєю суттю ідея не мала належної програми реалізації
здійснювалася стихійно, що, закономірно, не сприяло створенню сильної державності. Прагнення зруйнувати тоталітарну державу в Україні не було підкріплене чіткими уявленнями про принципи, моделі створення нової демократичної державності. Неприйняття і негативне ставлення до
тоталітарної держави були розповсюджені на державу взагалі, що безумовно, призвело до її загрозливого ослаблення,
розрегульованості структур і механізмів, суттєвого зниження
можливостей позитивного впливу на соціальні процеси. При
цьому відбулася переоцінка саморегулюючих можливостей
громадянського суспільства, якому ще була невідома політична свобода і, яке не було підготовлене до автономного режиму,
оскільки були відсутні правові засади, в рамках яких повинні
функціонувати громадянські структури та інститути [114,
с. 115]. Останні знаходилися на стадії формування і виявилися нездатними до самокоригування. Це дає підстави вважати,
що без сильної державної влади, організованої відповідно до
основоположних природно-правових принципів, неможливо
забезпечити демократичний напрямок суспільного розвитку
[115, с. 22]. Нинішня практика державотворення свідчить, що
права людини не можуть бути забезпечені без сильної державності. Надмірно послаблена влада також виявляється беззахисною перед авторитарними суспільними тенденціями [116,
с. 10]. Слабка, недієздатна держава не спроможна забезпечити демократичний розвиток деморалізованого суспільства,
а ліберальним цінностям безсилля держави створить таку ж
загрозу, як і деспотична влада. Обмеження держави не
означає, що її можливості необхідно обмежувати до такої міри, за якої вона не зможе виконувати своє соціальне призначення. Сучасний конституціоналізм в Україні об’єктивно по– 59 –

требує активного сприяння держави в реформуванні суспільства, а не сприйняття держави як ворожої суспільству сили. Тож поряд із громадянським суспільством зміцненню
підлягає також і держава, всі її ланки, в тому числі законодавча, виконавча і судова влада. Реалізована в правовій
формі, державна влада повинна стати основоположним фактором відповідних соціальних перетворень, гарантом прав
і свобод особистості. А тому, встановлення громадянським
суспільством обмежень державній владі потребує вкрай виваженого підходу, а його нормативному закріпленню повинно передувати глибоке наукове опрацювання.

2.2. Забезпечення та захист прав і свобод людини
і громадянина – головна умова формування
громадянського суспільства
Права людини – одне із найбільш уживаних понять у
сучасному правознавстві, навколо якого і в наш час відбуваються гострі дискусії серед учених. Інтерес до концепцій
прав людини легко пояснити з урахуванням соціальноекономічної перебудови, що відбувається в Україні.
Кожне суспільство мало свої уявлення про справедливість, гідність і повагу. Майже в кожній давній спільноті
людей існувала точка зору, що її провідники повинні правити мудро та керуватися при цьому інтересами загального
добробуту. Джерелом таких поглядів були заповіді Божі,
закони природи, традиції, а часом і політичні рішення, але
вони не випливали із розуміння того, що кожна людина наділена правом мати справедливих керівників. У добре упорядкованому суспільстві народ неодмінно користався з того,
що його еліта брала на себе певні політичні зобов’язання.
Проте у нього не було жодних природних чи людських прав,
які він міг би протиставляти несправедливому керівництву.
Століттями проходив процес поступового визнання індивідуальної свободи та обмеження влади уряду.
– 60 –

Історично першою формою розуміння прав людини
була ліберальна концепція. Приблизно до XVII ст. не було
розуміння суспільства як області об’єднання особистих неполітичних інтересів, як не було і розуміння держави як
особливого апарату примусу, відособленого від людини. Поняття свободи було сформульовано ще давньогрецькими
мислителями, зокрема Арістотелем, а потім Августином і
Фомою Аквінським. Вони виходили з того, що свобода –
право повноправних членів громади бути керованими в їхніх власних інтересах. Ідея свободи в той час не співвідносилася з ідеєю юридичного захисту прав людини. Катастрофа традиційного, заснованого на патріархальних, общинних зв’язках суспільства, і його традиційної влади вперше
чітко виявила існування розбіжностей між громадянським
суспільством і державою. Це розходження поставило на порядок денний також і проблему: як суспільство, члени і соціальні групи якого знаходяться в постійному русі, конфлікті, може все ж таки зберігати соціальну згуртованість, з
одного боку, визнаючи законність існування державної
влади, а з іншого боку – юридичний захист прав людини.
Обґрунтування такого розуміння цих питань ґрунтується на
ідеї природних прав людини та теорії суспільного договору.
Основоположником лібералізму справедливо вважають англійського політичного діяча та філософа Дж. Локка,
тому що він у числі перших заговорив про примат прав людини і громадянина, назвавши державу його слугою. Він
уважав, що при укладанні суспільного договору зберігаються всі природні права людини, під якими він розумів право
на життя, свободу та приватну власність, а межі влади
держави окреслені тими самими правами громадян, для
охорони яких вона і створювалася. Пізніше ці ідеї, доповнені вченням Ш. Монтеск’є про громадянські права, були
сприйняті в Новому Світі, де Т. Джефферсон оголосив їх
самоочевидними (замінивши, щоправда, право власності на
прагнення до щастя). Декларація прав людини і громадянина 1789 р. проголосила, що свобода, власність, безпека та
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опір насильству – природні, невідчужувані та священні
[117, с. 84]. Ці ідеї виступають основоположними засадами
західної ліберальної концепції прав людини.
Дещо пізніше, у другій половині XVIII ст., погляди
французького просвітника Ж.-Ж. Руссо поклали початок
другому підходу щодо проблеми співіснування державної
влади, громадянського суспільства і прав людини. Його розуміння проблеми можна визначити як народницьке (авторитарне) або колективістське, що потім було підхоплене і
розвинуте в умовах нових історичних реалій марксистами
та соціал-демократами.
Людина згідно з Ж.-Ж. Руссо завжди перебуває у природному стані добра. Внаслідок обману сильних і заможних
люди укладають суспільний договір, що стає можливим через перекручення людської природи після виникнення власності. Створене у такий спосіб суспільство протиприродне,
але його можна облаштувати на справедливих началах.
Для цього воно повинно стати єдиним цілим і отримати усі
права, властиві людині в природному стані. Окрім того,
остання може насолоджуватися своїми правами лише як
частина цілого. У такій ситуації індивідуальні права набували юридичного характеру, оскільки вони забезпечувалися взаємною згодою та сукупною силою всіх громадян. Свобода та рівність учасників договору забезпечували об’єднання народу в єдине ціле (колективну особистість), інтереси
якої не могли суперечити інтересам окремих осіб. Звідси
цілком закономірно випливав висновок про можливість цілого (суспільства) диктувати свою волю окремим своїм складовим – індивідам [118, с. 42–45].
Учення просвітників Дж. Локка і Ш. Монтеск’є про поділ влади та забезпечення прав і свобод громадян поряд з ідеями, відображеними в нормативних документах у період становлення буржуазного ладу в Англії, були пізніше розвинуті в
Новому Світі в ході боротьби північноамериканських колоній
проти своєї метрополії. Так, у Декларації незалежності США
1776 р. було заявлено: «Ми вважаємо самоочевидним ті істи– 62 –

ни, що всі люди створені рівними і наділені Творцем визначеними невідчужуваними правами, що до них відносяться життя, свобода, прагнення до щастя, що для забезпечення цих
прав серед людей утворюються держави, що черпають свої розумні повноваження у згоді керованих» [119, c. 9].
Вже з початку свого виникнення концепція прав людини у юридичному сенсі забезпечувала недоторканність сфери
індивідуальної свободи та створювала своєрідний феномен,
який інший відомий англійський філософ С. Мілль назвав
«персональним суверенітетом». Це означає, що людина є сувереном над собою, над своїми вчинками та діями у цій сфері та
забезпечується існуванням юридичних гарантій реалізації
прав людини. Концепція прав людини та персонального суверенітету мала, безумовно, політичне забарвлення та виникла
в Англії всупереч офіційній доктрині суверенітету Корони та
командній теорії у праві (згідно якої індивіди виступають
тільки пасивними об’єктами державної влади, засобами для
досягнення державних цілей). Хоча в Англії завжди існувала
сфера імунітету особи, в яку ніколи не втручалася світська
влада навіть шляхом правотворення, що дозволило Т. Гоббсу
стверджувати у своїх «Діалогах про загальне право»: Моє право – це свобода, яку залишає мені закон.
Ця фраза передає суть типу правового регулювання
«все, що не заборонено законом, – дозволено» [120, с. 49], у
той час, коли державним органам дозволяється робити лише
те, що безпосередньо визначено законом. Тому сферою свободи для приватних осіб виступає «простір для дій», не заборонених законом. Саме такий підхід щодо трактування свободи зустрічається ще у пам’ятці права Давнього Риму – Інституціях Юстиніана, в якій під свободою розумілася «природна можливість робити те, що до вподоби, якщо цьому не
перешкоджає будь-яка сила або будь-яке право» [121, с. 21].
Власне на існування природної свободи звертає увагу
видатний науковець та історик права У. Блекстоун у своїх
Коментарях законів Англії: «Абсолютні права людини, яка
вважається вільною, асоціюються з можливістю відрізняти
– 63 –

добре від поганого та з волею обирати ті засоби, яких вона
найбільше прагне, звичайно виступають як природна свобода людства» [122, с. 125]. «Ці права походять із резервуару природної свободи, до якої належить те, що не може бути
принесено у жертву публічним інтересам законами суспільства; або ті громадянські привілеї, які суспільство ставить
як умову обміну на природні свободи, яких зрікаються індивіди» [123, c. 128].
У. Блекстоун під природними правами розуміє «опціонні права», або ті права, які особа обирає для досягнення
власних цілей, що становлять сферу індивідуальної свободи
(персонального суверенітету). Для характеристики саме такої ситуації підходять слова англійського економіста А. Сміта: «Кожна людина, доки вона не порушує закони справедливості, залишається абсолютно вільною, дбаючи про свої
цілі своїми засобами» [124, с. 204]. Під законами справедливості звичайно мається на увазі природне право.
До речі, Конституція США 1787 року не містила переліку прав людини, оскільки вважалося, що природні права, які
належать людині, не потребують подальшого закріплення.
Позитивна фіксація одних прав, на думку батьків-засновників
США, могла призвести до ущемлення інших прав людини, які
не отримали позитивного конституційного визнання – безпосередній вплив англійської правової традиції на існування
депозитивного «резервуару природної свободи», який не може
бути вичерпний позитивною фіксацією окремих прав людини.
Наприклад, у чинній Конституції України у ч. 1 ст. 22 міститься посилання на зазначений «резервуар». У статті записано, що «права і свободи людини і громадянина, закріплені
цією Конституцією, не є вичерпними» [53].
Свобода у демократичних країнах розуміється як відсутність державного свавілля при встановленні легітимних,
розумних та пропорційних обмежень реалізації людиною
своїх основних прав. Вона завжди ґрунтувалася на індивідуалістичному припущенні, що особа повинна сама вирішувати, що їй треба робити, а що – ні. Свободи, що належать
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людині, яка здатна до самостійних дій, не залежать від
державного визнання та належать усім та назавжди. Таким
чином, природні права (права людини) забезпечують «сферу індивідуальної та суспільної свободи» від свавільного
державного втручання.
Класична правова думка ґрунтується на індивідуалістській філософії «персонального суверенітету, що не втрачає своєї актуальності і сьогодні. Як зауважував з цього
приводу австро-американський конституціоналіст Г. Кельзен: «Індивідуалістська філософія XVIII та XIX століть дістала свій розвиток з ідеї, що людина-індивід є сувереном,
тобто має найвищу цінність. З цього доходять висновку, що
соціальний порядок зв’язує індивіда лише тоді, коли він
сам це визнає» [125, с. 69]. Звичайно, що це твердження є
вірним за умов існування незалежної судової влади, яка
визначає у процесі захисту фундаментальних прав пропорційність та необхідність державних обмежень, інакше виникає величезна загроза посилення у суспільстві анархічних або тоталітарних тенденцій.
Природно-правова (ліберальна) концепція прав людини також визнає пріоритет певних сфер індивідуальної свободи щодо охорони колективних або суспільних інтересів,
які оформляються у вигляді прав чи захищаються законами. Якщо головною складовою детермінантою авторитарного або тоталітарного режиму є страх, то засадою конституційно-демократичного (ліберального) режиму є основні права людини. Права людини не захищають індивіда від суспільства, навпаки, – вони забезпечують крихкі канали обміну ідеями, суспільні ніші від зруйнування владою, формуючи водночас критерій та опозицію владі [126, c. 90].
Із позицій ліберальної концепції прав людини, фундаментальні принципи (особливо ті, що встановлюють зміст
прав людини), мають вищу юридичну силу, ніж звичайне
законодавство, що приймається шляхом визначення «простого політичного пріоритету парламентської більшості»
[127]. Адже, щоб здобути згоду більшості виборців, яким на– 65 –

лежать конституційні права, парламентська більшість повинна гарантувати дотримання основних прав і свобод та тих
фундаментальних принципів, які не можуть бути порушені
чи скасовані шляхом парламентського волевиявлення.
Звідси і походить право особи заперечити закон, якщо
вона вважає, що її фундаментальне право порушується.
Суть ліберальної ідеї розрізнення принципу та політики
полягає в тому, що право про права людини не є політичним правом, тобто не формується або приймається під час
політичного процесу. Тому зміст прав людини не може бути
вичерпно визначений шляхом закріплення міркувань політичної (парламентської) більшості у текстах законів.
У правовій науці найбільш суперечливим є питання
визнання провідною однієї з теорій походження прав людини: природно-правової чи позитивістської. Існування цієї
дилеми визнавалося не тільки у конституційному праві,
але й у філософії права. Так, німецький філософ І. Кант
пов’язує свою класифікацію прав людини з поділом права
на природне та позитивне. Як уважає цей видатний науковець, джерелом природного права виступає чистий раціональний принцип a priori, або веління розуму (категоричний імператив), оскільки кожна людина є метою у собі. Своєю чергою, позитивне або статутне право походить від волі
законодавця. Тому свобода, за І. Кантом, є незалежність від
примусової волі (свавілля) іншого. Вчення І. Канта про апріорність людського розуму («чистий розум») можна також
уважати доктринальною основою вчення про права людини
як обґрунтування наявності існування певних прав людини, які не залежать від будь-яких державних рішень, а тому
й обмежують державну владу. У зв’язку з цим цікавою видається думка французького філософа Ж. Марітена: «Людина має права з огляду на той факт, що вона є особистістю,
господарем над собою та над своїми вчинками; отже, вона
не є засобом для досягнення будь-якої цілі, вона є ціллю
сама по собі. Людська гідність? Цей вислів нічого не означатиме, якщо з нього не випливає висновок, що згідно з
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природним правом людина має право на повагу, на те, щоб
бути суб’єктом прав, щоб у неї були права. Всі ці речі належать людині саме тому, що вона людина» [128, с. 37].
Природно-правова теорія походження прав людини
стверджує, що право особи щодо іншої може бути як позитивного, так і морального характеру. Для аналізу та визначення обов’язковості реалізації цього права, з позицій зазначеної теорії, необхідно визначити його зміст, який має
бути арґументований, виходячи з критеріїв справедливості,
розумності та моральних цінностей. Адже тільки за таких
умов моральні вимоги є обов’язковими у юридичному сенсі.
Суть цієї теорії полягає у тому, що перелік позитивно закріплених конституційних прав не є вичерпним (ч. 1 ст. 22 Конституції України), тобто вони можуть бути «виведеними» та
сформульованими, виходячи з необхідності захисту певних
інтересів правничими засобами. Вона також визнає позадержавне походження прав людини та виводить їх зміст безвідносно до встановленого правопорядку. Яскравим прикладом
такого підходу може бути право особи на «прайвесі» (державне
невтручання у приватне життя), яке Верховний Суд США
«вивів» із природи та духу Конституції США та у результаті
застосування концепції «належної правової процедури».
У сучасному публічному праві набув поширення третій підхід, який знаходить своє виявлення у комбінації
природно-правового та позитивістського підходів. Як зазначив з цього приводу колишній Голова Федерального Конституційного Суду (ФКС) та президент ФРН Р. Герцог: «Поняття прав людини несе навантаження й у сенсі їх походження та захищеності. Позитивізм уважає, що права діють
у тому обсязі, у якому вони гарантуються державно-правовими нормами (нормативістська теорія Кельзена). Від
цих прав відрізняються ті, джерелом яких є християнські
цінності, які не потребують державного визнання, а діють
як надпозитивні права. Але такий підхід не має особливого
практичного значення у ФРН, оскільки Основний Закон і
без цього містить широкий перелік прав і не було особливої
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необхідності проголошувати або вдаватися до поняття надпозитивних прав, хоча на початку своєї діяльності ФКС використовував таке поняття. Основний Закон виключає конфлікт діючої Конституції та надпозитивних прав. Додержавні права – це ті ж самі права людини, санкціоновані
державою» [129, с. 15].
Таким чином, у принципі, можна дійти висновку, що
конфлікту між цими двома підходами не існує, оскільки сучасна наука та відповідна практика не визнають тих прав
людини, які не закріплені позитивно у нормативному вигляді. Фундаментальний, персоніфікований (невідчужуваний від особи) та природно-правовий характер першого покоління прав людини отримав усебічне визнання. Вони закріплювалися у конституційних документах періоду ліберально-демократичних революцій (право на свободу та
особисту недоторканність, право на свободу слова, на людську гідність, на власність, на справедливий суд тощо) та
практично без змін перейшли у сучасні конституційні тексти та міжнародні договори (конвенції).
Права другого покоління – позитивні права, що закріплювались у конституціях першої половини XX століття
(право на працю, на соціальний захист та інші), а також
права третього покоління – колективні права, що закріплювались у конституціях другої половини XX століття (право на безпечне для життя та здоров’я довкілля тощо), не
мають такого природно-правового характеру, оскільки надаються державою та залежать від здійснення її соціальноекономічної функції, на відміну від прав першого покоління, які вимагають від держави утримуватися від свавільного втручання у сферу індивідуальної свободи.
Таким чином, треба визнати необхідність існування
розумного та необхідного співвідношення прав людини між
собою у демократичному суспільстві, на що було чітко вказано англійським філософом С. Міллем: «єдиною метою, з якою
влада може бути легітимно застосована до будь-якого члена
цивілізованого суспільства проти його волі, – це запобігання
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завдавання шкоди іншим. Його власне благо, фізичне чи
моральне, не є вагомою гарантією. Частина його поведінки
підконтрольна суспільству, – це те, що стосується інших. Та
частина поведінки, яка стосується лише власне його самого,
його право на незалежність – абсолютне. Індивід є сувереном
над собою, над власним тілом та розумом» [130, с. 7].
Розвиток природно-правових підходів щодо походження
основоположних прав людини, а отже, й встановлення суддівського критерію щодо пропорційності їх обмежень позитивним
законодавством, залежить від ступеня української інтеграції у
європейську правову систему, активної підтримки цього процесу українською юридичною елітою, принципово новою,
«творчою» діяльністю Конституційного Суду України щодо
захисту цих прав та визначення їх змісту, а також визнання
судового прецеденту джерелом права про права людини.
На нашу думку, враховуючи зазначений вище аналіз
західної концепції прав людини, можна виділити її основні
елементи:
По-перше, у сучасній правовій теорії та на практиці
не визнається у чистому вигляді ні природно-правовий, ні
позитивістський підходи щодо походження основоположних
прав та свобод людини і громадянина. У практиці конституційного судочинства визнається так знаний «третій
шлях»: ці права та свободи мають бути обов’язково зафіксовані у конституційному тексті з метою їх юридичного захисту та гарантій, але зміст цих прав (принаймні першого покоління) не може визначатися виключно лише у текстах
законів. Окрім того, обмеження щодо здійснення цих прав,
встановлені позитивним законодавством, повинні відповідати критеріям природного права, тобто не бути свавільними, та відповідати критеріям розумності, суспільної необхідності та пропорційності. Для їх належної гарантії найбільш пристосована діяльність конституційних судів та
міжнародних юрисдикційних органів (Європейського суду з
прав людини), яка сприяє усебічному визнанню судового
прецеденту джерелом права.
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На підтвердження цього висновку можна навести висловлювання відомого правознавця сучасності М. Кеппелетті: «… сучасний конституціоналізм з його основним елементом – ліберальним біллем про права та його суддівським захистом – є єдиною реалістичною імплементацією
цінностей природного права у нашому сучасному світі. У
цьому сенсі наша епоха є епохою природного права. Більш
точніше я хочу сказати, що сучасний конституціоналізм є
спробою зняти суперечність між позитивним та природним
правом. Сучасні конституції, біллі про права, які їх складають, та судовий контроль є синтезом позитивного та природного права. Вони відображають найвиваженішу спробу тисячоліть щодо «позитивації» цих цінностей, але без їх абсолютизації або їх передачі під повний контроль ситуативних бажань
парламентської більшості, що змінюються» [131, c. 210].
Разом із тим, цей природно-правовий підхід, тобто віра
в існування деяких природних прав людини, не закріплених
у правових нормах, ще зберігається, про що наголошує, зокрема, ч. 3 ст. 5 «Фундаментальні права» проекту Конституційного Договору для Європейського Союзу: Фундаментальні
права, які гарантуються Європейською конвенцією про захист прав людини та основних свобод, а також які походять з
конституційних традицій, що є спільними для державучасниць, складають загальні принципи права Союзу.
По-друге, фундаментальні права та свободи природно-правового походження обмежують державну владу у
правовому сенсі, встановлюють межі її реалізації, а також
виступають самостійним критерієм визначення правового
характеру законів та «становлять основу «стримувань та
противаг» державній владі, що завжди має тенденцію до
виходу з-під контролю суспільства; це той бар’єр, який у
державі, що претендує іменуватися демократичною і правовою, не може бути подолано на власний розсуд ні законодавчою, ні виконавчою, ні судовою владою» [132, с. 10].
По-третє, фундаментальні права та свободи не тільки
визначають характер та порядок індивідуальних дій, але й
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встановлюють певні обов’язки держави. У сучасних демократіях вони також виступають певним обмеженням на законодавчу діяльність держави та юридичною гарантією захисту від свавілля парламентської більшості. Законодавець
не може скасувати ці права та свободи, а також встановити
у текстах законів свавільні (у розумінні «диспропорційні»)
обмеження щодо їх реалізації.
Як слушно зауважує з цього приводу відомий український дослідник М. Козюбра, «права людини є безпосередньо діючим правом і можуть застосовуватися (з посиланням,
звичайно, на відповідні міжнародні пакти, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України)
«соntra legem» – всупереч закону, якщо закон суперечить
фундаментальним правам людини: не відображає природно-правові основи; не відповідає міжнародно-правовим
принципам і нормам про права людини та громадянина;
прийнятий нелегітимним органом державної влади; не використовується весь комплекс правових засобів і прийомів,
що вироблені світовою практикою тощо» [132, с. 10].
На думку О. Лукашової, вирішальний вплив на становлення прав людини справила природно-правова доктрина,
яка ствердила пріоритет прав людини, визначивши нові параметри взаємовідносин між індивідом та владою [119, с. 9].
Головною особливістю природного права є те, що в основі його лежать загальнолюдські цінності. Природно-правові теорії
розглядають права людини як вираження об’єктивних потреб і цінностей людського буття. Проте не слід забувати, що
розуміння походження та суті прав людини постійно оцінювалося з урахуванням двох протилежних позицій, природноправовій доктрині у великій мірі протистояв позитивістський
підхід до розуміння прав людини та взаємовідносин індивідуума та держави. Позитивістський напрям підходить до
прав людини як до категорій, що встановлюються державою,
держава здійснює акт «дарування» людині її прав.
Протистояння цих позицій триває упродовж тривалого часу і зберігається в сучасних правових системах. Прак– 71 –

тика держав, які визнають природно-правову доктрину походження прав людини, зовсім не заперечує її позитивного
оформлення. Як випливає із зауваження О. Лукашової,
природно-правова доктрина та позитивістський підхід слід
розуміти як відносини протилежностей, тобто відносини, що
взаємно доповнюють, обумовлюють одні одних [119, с. 14].
Природно-правова концепція ставить права людини над
державою, запобігаючи їх довільному обмеженню. Держава не
може не визнавати прав людини на життя, гідність, недоторканність тощо. Поряд із цим держава, спираючись на закон,
зобов’язана виконувати функцію їх захисту і забезпечення.
Таким чином, юридичне закріплення прав людини, вбираючи
в себе природно-правові начала, що містяться у них,
пом’якшує протистояння природно-правових та позитивістських підходів. Ідучи шляхом позитивного закріплення природних права і принципів, які за змістом є етично-політичними
настановами, що набувають під час закріплення певної конструктивної юридичної форми, можна стверджувати, що права
та свободи людини і громадянина виступають одним із найважливіших інститутів теорії держави і права.
Із самої словесної конструкції «права людини» випливає, що вони можуть належати лише людині, або хоча б колективу людей. Отже, необхідно знайти певну ознаку, яка б
належала усім людям без винятку; це дасть змогу відповісти на питання про природу належних їм прав.
У середньовічній Європі проблема винятковості людини розкривалася через тлумачення текстів Священного
писання. На відміну від тварин, людина була моральною
істотою, що уклала завіт з Богом. Лише в епоху Просвітництва важливою особливістю людини стали також визнавати
наявність розуму. Люди домоглися певної автономії від
природи, вивівши себе з-під дії ряду природних законів, що
діють щодо інших груп живих істот. Людина сама врегулювала питання, пов’язані з правилами свого співжиття. Очевидно, моральні настанови – це перші загальнообов’язкові
норми, що виникли із системи табу і заборон примітивного
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суспільства. На нашу думку, відмінною рисою людини є її
здатність до моральних дій, тобто здатність мати уявлення
про моральні права, робити висновки, що ґрунтуються на
моральних уявленнях, а значить нести моральну відповідальність. Таким чином, права на життя, свободу і задоволення природних потреб є невідчужуваними, оскільки в протилежному випадку моральне суспільство не існуватиме.
Наведене вище твердження цікаве й тим, що більшість теорій розглядають права людини, насамперед як
права моральні. Як пише А. Бережнов [133, с. 27], уявлення
про право виникає як домагання індивіда визначеного соціального блага і тому споконвічно є суб’єктивним уявленням про ідеальне, справедливе. Спочатку це буде моральне
право, дотримання якого буде підтримуватися силою суспільної думки, пізніше воно може стати вже юридичним правом, що знаходиться під захистом держави.
Тут слід звернути увагу насамперед на те, що для
української правосвідомості завжди був характерний нерозривний зв’язок права з моральними духовними началами,
більше того – із християнською чеснотою.
Право, права і свободи людини для української правосвідомості не існують виключно у практичному, прагматичному розумінні як засіб забезпечення свободи і безпеки
окремого індивіда. Їхнє розуміння та втілення пов’язуються
з реалізацією глибинних цілей людської природа, самого
змісту її існування.
Принципове значення має і те, що відношення до
права, до прав і свобод людини для української правосвідомості неможливе інакше як через усвідомлення певного морального ідеалу як мети у власному житті. Тому будь-яка
правова проблема для української ментальності нерозривно
пов’язана з цінностями добра і справедливості, правди і
людяності. Так, у преамбулі діючої Конституції України зазначено, що Верховна Рада України приймає цю Конституцію, «усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною
совістю, попередніми та прийдешніми поколіннями». У цих
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словах виражаються такі цінності, як добро, любов та совість, що є дзеркалом людської справедливості.
На нашу думку, спроби перемістити українську правову систему в площину інших цінностей та чисто механічно перенести на український ґрунт західноєвропейську
концепцію прав і свобод людини, засновану на природноправовій доктрині, може призвести до кризи в українській
правосвідомості, а у кінцевому рахунку – навіть до применшення самої ідеї прав і свобод людини і громадянина. Тому, визнаючи значення системи прав і свобод людини і громадянина, яка розроблена західноєвропейською правовою
думкою, треба шукати її власне обґрунтування, доповнювати її тими ідеями, насичувати тими ідеалами, що визначаються особливостями українського менталітету.
XIX ст. стало свідченням розширення ідеї про права
людини, а сама концепція прав людини після Другої світової війни поступово набуває глобального характеру. Проте
слід відзначити, що поряд із глобалізацією проблеми прав
людини, закріпленням всесвітніх універсальних поведінкових стандартів, у міжнародно-правових документах відсутня дефініція поняття прав людини. Зважаючи на такий
факт, можна зробити висновок, що це пов’язано із політичними, культурними, соціальними особливостями країн, що
брали участь у розробці та прийнятті Загальної декларації
прав людини та інших важливих міжнародно-правових документів у галузі прав людини.
Серед науковців також відсутня єдина позиція щодо
дефініції поняття прав людини. Так, І. Фарбер, А. Лопатка,
В. Кучинський, дотримуються думки, що права людини – це
соціальні можливості індивіда мати певні блага [134, с. 13].
Вже цитована нами О. Лукашова, пом’якшуючи протистояння природно-правових та позитивістських поглядів на
права людини, відзначає, що права людини – це визначені
нормативно структуровані властивості та особливості буття
особи, що виражають її свободу і є невід’ємними та необхідними способами і умовами її життя, її взаємовідносин із су– 74 –

спільством, державою, іншими індивідами [134, с. 13]. М.
Вітрук формулює права і свободи людини як матеріально
зумовлені, юридично закріплені та гарантовані можливості
індивіда володіти та користуватися конкретними соціальними благами [134, с. 14].
При визначенні поняття «права людини» у науковій
літературі та законодавстві доволі часто вживається формулювання «права і свободи людини». Хоча в більшості випадків терміни «права» і «свободи» вживаються як синоніми, все ж таки певна різниця між ними існує. Якщо йдеться
про наявність у особи права, то цьому протиставляється
обов’язок влади здійснити певні дії, спрямовані на реалізацію цього права. Якщо йдеться про свободу, то це означає,
що існує окрема сфера життя індивіда, якої влада не повинна торкатися, тобто це можна розуміти як заборону втручатися у певну сферу життя індивіда.
У юридичній науці права людини найчастіше визначаються як гарантовані демократичним суспільством можливості для кожного індивіда, певних спільностей на належний рівень життя, ефективну соціальну систему охорони
та захисту від свавілля держави у відповідності зі встановленими міжнародними та національними стандартами і
процедурами [134, с. 14]. Або ж «певні можливості людини,
необхідні для її повноцінного існування та розвитку в конкретно-історичних умовах, що об’єктивно зумовлюються досягнутим рівнем розвитку людства і мають бути загальними та рівними для всіх людей» [135, с. 16].
Не викликає жодних сумнівів той факт, що проблема
прав людини вже давно вийшла за межі однієї країни і набула характеру світової. Тому у запропонованому визначенні
йдеться про «рівень розвитку цивілізації». Права людини –
це права не тільки громадянина конкретної держави, але й
члена світової спільноти. Це твердження найбільш повно
проявляється у концепціях, що проголошують універсальність прав людини. «Всі права людини носять універсальний
характер, вони неподільні, взаємозалежні та взаємопов’я– 75 –

зані. Міжнародне співтовариство повинно відноситися до
прав людини неупереджено та об’єктивно» [136].
У Конституції нашої держави гарантіям прав та свобод людини і громадянина приділяється найбільша увага.
Слід відзначити, що інститут «Права, свободи і обов’язки
людини і громадянина» має ширше коло гарантій, ніж інші
інститути Конституції. Підтвердженням тому є той факт, що
в розділі II практично всі 47 статей містять у собі конституційно-правові гарантії прав і свобод людини та громадянина. Усю сукупність як конституційно-правових гарантій,
так і гарантій, закріплених в інших галузях законодавства
варто розглядати у цілісності як систему юридичних гарантій, прав та обов’язків громадян, кожної особистості.
Оскільки Конституція, як Основний Закон держави,
вносить системність у право і є ефективним системоутворюючим фактором правової системи, закріплює вихідні засади
формування та дії національного права, наповнює його своїм змістом, пронизує єдиними принципами та ідеями [137,
с. 12], постільки конституційно-правові гарантії виступають
основою для формування гарантій, що містяться в усіх галузях права, тобто конституційно-правові гарантії перетворюються в гарантії інших галузей права.
Положення Конституції, в яких закріплюються і гарантуються права та свободи людини і громадянина найбільш
конкретно та детально розкриваються та отримують свій
розвиток у нормативно-правових актах, що прийняті державними органами (Кодексах, Законах), підзаконних актах
(Указах Президента та Постановах Уряду), а також у локальних нормативних актах.
Конституційно-правовим гарантіям властива імперативність, однак існує тісний зв’язок між конституційноправовими гарантіями та гарантіями інших галузей права.
Так. ст. 41 Конституції України проголошує: «Кожен має
право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності. Право приватної власності є непорушним» [53]; ст. 440
– 76 –

ЦК України закріплює виконання цієї гарантії: «Шкода, що
заподіяна особистості або майну громадянина, а також
шкода, що заподіяна організації, підлягає відшкодуванню
особою. яка заподіяла шкоду у повному обсязі» [138, с. 637].
Тісний зв’язок конституційно-правових гарантій існує
також з гарантіями, закріпленими кримінальним правом,
оскільки Конституція України визначає зміст і принципи
кримінальної політики, її мету та соціальну спрямованість.
Своєю чергою, кримінально-правові гарантії здійснюють
охорону багатьох конституційно-правових норм. Так, Кримінальний кодекс України передбачає конкретні міри покарання за небезпечні злочини, спрямовані проти життя і
здоров’я людини, захист яких гарантується Конституцією.
Удосконалення законодавства про забезпечення прав
і свобод людини і громадянина відбувається в нашій державі шляхом збільшення переважної ваги законів у системі
нормативно-правових актів, що безпосередньо визначають
порядок реалізації основних прав та свобод людини і громадянина; сприяння приведенню цього законодавства у
відповідність із Конституцією України та міжнародними
стандартами у цій галузі; доведення норм, уміщених у законах, присвячених гарантуванню основних прав та свобод
людини і громадянина, до високого рівня конкретизації;
посилення юридичних гарантій захисту цих прав та свобод,
зміцнення правових засобів їх реалізації.
Деякі права в найзагальнішому вигляді сформульовані в Конституції, проте на рівні законів вони дотепер так і
не дістали належного або й узагалі ніякого закріплення.
Прикладами тут можуть слугувати ще недавно існуючий
антиконституційний інститут прописки, відсутність окремого закону про порядок проведення мирних зборів, мітингів,
походів і демонстрацій тощо [139, с. 234].
На нашу думку, якщо з одного боку і відбувається помітне розширення переліку та поглиблення змісту існуючих
гарантій прав і свобод на рівні чинного законодавства, то з
іншого – відчутно скорочуються можливості їх реалізації,
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особливо в соціально-економічній та екологічній сферах.
Виникає парадокс: деталізація регулювання законом можливостей здійснення того чи іншого права може не збігатися з можливостями його реального використання в повсякденній практиці, тобто часто гарантії конституційних прав
та свобод людини не діють.
Особливе місце гарантій прав і свобод людини та громадянина визначається ще й тим фактом, що процес гарантування виступає складовим елементом у системі національної безпеки України, яка передбачає три рівні основних
об’єктів безпеки: на першому місці – громадянин (людина) –
його права та свободи; на другому – суспільство, його духовні та матеріальні цінності; на третьому – держава, її суверенітет, конституційний лад, територіальна цілісність і недоторканність кордонів.
Пріоритетними національними інтересами України
на сучасному етапі визнаються розвиток демократичних
інститутів для забезпечення прав та свобод людини, гарантування прав української нації та національних меншин
України, захист прав яких розглядається як невід’ємна частина міжнародно-правового захисту прав людини, важливий елемент забезпечення стабільності, демократії та миру
в Європі, один із найважливіших напрямів міжнародного
співробітництва [140, с. 28]; забезпечення екологічно та технологічно безпечних умов життєдіяльності суспільства, зміцнення генофонду Українського народу, його фізичного та
морального здоров’я та інтелектуального потенціалу тощо.
Як загрозу національній безпеці України держава визнає
низький рівень життя та соціальної захищеності значних
верств населення, наявність великої кількості громадян
працездатного віку, не зайнятих суспільно корисною діяльністю, падіння рівня здоров’я населення, незадовільний
стан системи його охорони тощо [75, с. 138].
З метою забезпечення захищеності громадян у межах
національної безпеки розробляється система нормативноправових актів, визначаються правові основи діяльності
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державних органів влади та управління, формуються органи забезпечення безпеки та механізм контролю за їх діяльністю. Для виконання цих функцій створюються державні
органи забезпечення національної безпеки, які керуються в
своїй діяльності Конституцією України, Законами України
«Про Раду національної безпеки і оборони України» [141],
«Про службу безпеки України» [142], «Про міліцію» [143], «Про
правовий режим надзвичайного стану» [144], «Про захист
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» [145], «Про оперативно-розшукову діяльність» [146] та іншими нормативно-правовими
актами, а також міжнародними договорами та угодами.
З огляду на принцип, за яким людина, її життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, Конституція чітко визначає, що навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану не можуть бути обмежені права та
свободи людини, тобто зберігається система загальнонаціональних і правових гарантій, усі основні правові інститути,
що гарантують захист і оборону прав і свобод, передбачених
Конституцією. Навіть у досить складних для країни умовах
повинні продовжувати свою діяльність Конституційний
Суд, суди загальної юрисдикції, органи внутрішніх справ,
прокуратура та інші органи, від діяльності яких залежить
захист прав і свобод людини.
Основоположний принцип побудови правової системи
взагалі та системи юридичних гарантій прав і свобод людини та громадянина, зокрема – загальність захисту прав,
свобод і законних інтересів усіма способами, які не суперечать законові. Державному гарантуванню прав і свобод людини та громадянина слугує те, що їх регулювання відноситься до виключного ведення України, а це покликано забезпечити єдиний правовий статус особи, котра проживає
на території України. Саме тому проблема гарантій прав і
свобод людей у сучасній Україні виходить за межі суто
юридичної практики. Постає надзвичайно складне завдан– 79 –

ня: не зафіксувати нормами права та законодавчими постановами існуючу правову ситуацію в країні (як це було у
провідних європейських країнах у період буржуазних революцій, коли відбувалося становлення сучасної системи права), а, навпаки, привести існуючу правову ситуацію до світових стандартів гарантій людських прав, скоригувати особливості сприйняття права громадянами, ліквідувати негативні стереотипи тощо [147, с. 19–20].
Як випливає із викладеного вище в останні роки проблема прав людини стала предметом серйозного наукового
аналізу. Але реальних, суттєвих зрушень, незважаючи на
те, що влада весь час говорить про права людини, немає.
Гострота проблеми зумовлюється й тим, що в нашому суспільстві склалася традиція зневажливого ставлення до окремого громадянина, особи, її прав, свобод, інтересів [148, с. 5].
Разом із тим, на наше глибоке переконання, існуюча
ситуація не виглядає зовсім безнадійною. З метою поліпшення ситуації у частині забезпечення гарантій прав та свобод особи в Україні необхідно прийняти такі заходи, як прийняття комплексної Концепції державної політики в галузі
прав та свобод особи, Програми забезпечення прав та свобод
людини і громадянина, активізувати роботу з метою підвищення правосвідомості громадян. Ми підтримуємо пропозицію К. Волинки, яка пропонує здійснювати відповідні зміни і
в економічній сфері Україні: забезпечувати зростання виробництва, переорієнтувати економіку на загальносоціальні
потреби, забезпечувати її стабільність та поєднувати ринкові
перетворення з виваженою соціальною політикою держави
[149, с. 30]. Необхідним є створення механізму реалізації передбачених у законодавстві прав, свобод та обов’язків громадян, під яким треба розуміти сукупність різних гарантій і
дій, процес, у результаті функціонування якого особи, котрі
мають певні права, свободи та обов’язки, досягають цілей,
благ, передбачених Конституцією України [150, с. 29].
На нашу думку, перш за все, потрібні реальні гарантії
прав людини. При цьому повинні діяти не тільки ті гаран– 80 –

тії, що закріплені нормами права, але й гарантії, які визначаються іншими соціальними нормами: нормами моралі,
моральності, корпоративними нормами, нормами-звичаями
тощо. Якими б не були стабільними та забезпеченими з боку держави конституційно-правові гарантії, вони не зможуть у відірваності від інших соціальних норм достатньою
мірою створити сприятливі умови для повного забезпечення
прав та свобод людини.
Безумовно, потрібен досить тривалий час для подолання інерції мислення українців, для того щоб стосунки в
суспільстві стали глибоко моральними, відповідали вимогам етики і, разом з тим, вимогам закону.

2.3. Основні засади взаємодії правової держави
та інститутів громадянського суспільства
Дослідження проблем взаємодії та взаємозв’язку демократичної, правової держави і громадянського суспільства протягом тривалого періоду мали суперечливий та неоднозначний характер. Це пов’язано, насамперед із тим, що
раніше правова держава і громадянське суспільство розглядалися майже як антагоністи. Поступово в наукових
підходах почала набирати ваги тенденція, відповідно до
якої суперечність між громадянським суспільством і правовою державою зникає шляхом поступового перебрання громадянським суспільством на себе більшості функцій, що
належали державі. Вихідною тезою зазначеного погляду є
визнання протилежності між державними інститутами та
інститутами громадянського суспільства.
На підставі порівняння цих удавано протилежних
явищ робився висновок про «позитивність» громадянського
суспільства та негативність державної влади, яка асоціюється з бюрократизмом, нехтуванням людськими потребами, примусом, насильством, усілякими утисками тощо. Побутувала думка, що за умови зникнення одного з цих
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«явищ» одразу всі його ознаки разом із функціями перейдуть до іншого, і ми отримаємо такий політико-правовий
витвір, який уже не буде ні державою, ні громадянським
суспільством. Усе це свідчить про те, що без держави не
може бути громадянського суспільства, а без останнього неможливе існування повноцінної правової держави, оскільки
вони є органічними сторонами одного цілісного життя людини і сучасного цивілізованого суспільного буття [151,
с. 174]. Громадянське суспільство зовсім не заперечує державу чи наявність та необхідність державної влади: перше
може активно формуватися та діяти лише тоді, коли цьому
сприятимуть відповідні державні засади, державна організаційна діяльність, яка прокладатиме шлях для втілення у
практику суспільного життя найефективніших чинників
його розвитку. Фактично правова держава постає політичним інструментом формування громадянського суспільства,
оскільки лише вона здатна вжити всіх необхідних заходів
щодо його становлення та розвитку [152, с. 144]. Більше того, вона виступає гарантом громадянського суспільства.
Але суперечність між громадянським суспільством і
державою не означає також аполітичності самого громадянського суспільства та його протиставлення політичній владі
взагалі. Адже політичні відносини, які за своїм вихідним
визначенням є відносинами з приводу влади, характеризують і громадянське суспільство з тією лише відмінністю
[153, с. 80], що вони не мають державно-політичного характеру. Ті взаємовідносини, що виникають у сфері взаємодії
громадянського суспільства та держави як політичного інституту, завжди мають політично забарвлений характер. У
громадянському суспільстві, своєю чергою, наявні такі політичні інститути, як політичні партії, громадсько-політичні
організації, засоби масової інформації, органи місцевого самоврядування, через які, власне, здійснюється взаємодія
громадянського суспільства та правової держави [64, с. 8].
На нашу думку, досліджуючи інститути правової держави та їх взаємодію з громадянським суспільством, не мо– 82 –

жна залишити поза увагою таке поняття як «правова система», адже правова система як інституціональне утворення виникає та функціонує за наявності певних умов соціального і юридичного порядку. Активну роль у розвитку та
функціонуванні правової системи відіграє держава, адже
саме державні структури надають правовим положенням і
цінностям якості формальної визначеності, загальної обов’язковості, гарантованості тощо. Державна публічна діяльність установ, наділених владою і засобами щодо її реалізації, має для позитивного права вагоме значення – вона
формулює, створює, затверджує даний об’єкт.
Питання про співвідношення права, правової системи
і держави є одним із основних у правознавстві. Держава і
право являють собою складні за своєю природою, структурою, формою та функціями суспільні явища. Розкриття поняття кожного з них потребує цілого ряду взаємопов’язаних
між собою досліджень, жодне з яких окремо не розкриє повністю предмета дослідження.
Так, М. Палієнко зазначає, що при вивченні відношення права до держави на перший план висувається основна проблема цього відношення, а саме – питання про
зумовленість держави як владного союзу обов’язковою силою права [154, с. 283–284]. При цьому автор стверджує, що,
оскільки джерелом влади виступають «підвладні» (тобто
народ), то держава не може ігнорувати правові імперативи,
які вона сама створює, саме тому закон є імперативом владарювання та імперативом підвладних [154, с. 321; 342].
Співвідношення держави і права включає три основних аспекти: єдність, відмінність, взаємодію. Єдність знаходить вираз у їх походженні, типології, детермінованості
економічними, культурними та іншими умовами, спільності
історичних доль; у тому, що вони виступають засобами соціальної регуляції та упорядкування, акумулюють і збалансовують загальні та індивідуальні інтереси, гарантують
права особи. Єдність держави і права виражена в певній
формулі: держава – правова форма організації та функціо– 83 –

нування публічної, політичної влади. Водночас між ними
існують і певні відмінності, що випливають із визначень
цих понять, їх онтологічного статусу та суспільної природи.
Якщо держава виступає особливою організацією політичної
влади, формою існування класового суспільства, то право –
це соціальний регулятор. Якщо держава виражає силу, то
право – волю, якщо первинним елементом держави є державний орган, то первинним елементом права – норма, а
саме право – це система офіційно встановлених і охоронюваних норм, що виступають регуляторами поведінки людей.
Взаємодія держави і права виражається в різному їх
впливі один на одне. Вплив держави на право полягає перш
за все в тому, що вона його створює, вдосконалює і змінює,
охороняє від правопорушень, утілює в життя. Зрозуміло, що
першопричини права знаходяться не в державі як такій, а в
соціальній необхідності, соціальних потребах. Держава усвідомлює їх, перекладає їх на мову закону, юридичних норм,
створює, засновує право. Роль держави і права в сучасному
суспільстві може знаходити прояв тільки через засоби їх взаємодії. Структуру та функції держави не можна уявити поза
правовою системою. Своєю чергою, остання значною мірою
залежна від правової діяльності держави [155, с. 8–10]. Таким
чином, взаємодія державних і правових механізмів породжує
їх відносну самостійність і, водночас – залежність, яка, безумовно, повинна містити їхній контроль.
Соціальне призначення права полягає у регулюванні
поведінки людей. Однак встановлені державою правові норми не можуть виконувати регулювальної ролі без складного механізму їх реалізації. Без утілення правових приписів
у життя норми права мертві. Інакше кажучи, вони втрачають своє соціальне значення. На думку В. Нерсесянца, логічним, первинним, базовим, визначальним, предметоутворюючим у науці про право і державу виступає поняття права та відповідне поняття держави [156, с. 3].
У реальному житті функціональні взаємозв’язки держави і права постійно розвиваються та видозмінюються.
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Вони можуть визначатися верховенством держави над правом або пріоритетом права над державою. Також вони можуть характеризуватися станом рівноваги. Принцип верховенства права підпорядковує державу громадянському суспільству, яке за умови його реальності само вирішує
питання про форму, зміст і соціальне призначення держави. Він є основою визнання народного суверенітету і його
первинності щодо суверенітету нації та держави. На нашу
думку, саме у цьому полягає нерозривність процесу верховенства права та розвитку демократії.
Визначення характеру співвідношення прав і свобод потребує врахування природи самої держави, її сутності, розгляду конкретно-історичних форм держав та засобів реалізації
державного життя. Значна частина сучасних концепцій виходить із розуміння держави як публічно-правового союзу народу, а права як основи цього союзу. Таке уявлення спрямоване
на встановлення органічного зв’язку держави і правової системи з демократичними принципами, формами і методами
суспільного та державного життя, за якими гарантуються
права і свободи людини та громадянина [157, с. 192–203].
При розгляді співвідношення держави і права слід
також ураховувати і різні підходи щодо розуміння природи
і ознак держави.
Окремі вчені зазначають, що держава існує одночасно
на різних рівнях суспільства, що доволі часто призводить до
виникнення декількох «модулів» державності: а) субстанціонального – сукупності взаємозв’язаних і взаємодіючих індивідів; б) атрибутивного – групові, класові, етнонаціональні відносини тощо; в) інституціонального – сукупність норм і установ, які опосередковують соціальну діяльність держави. Тому
співвідношення держави, права і правової системи слід розглядати не тільки на інституціональному, але й на субстанціональному та атрибутивному рівнях, адже право, не можна
обмежувати тільки його нормативною основою [158, с. 50–53].
Особливості взаємозв’язку права та держави випливають із самої природи права як примусової вимоги, кате– 85 –

горичного імперативу, владного регулятора людської поведінки, засобу належного, необхідного. Саме з владного характеру правових норм випливає вольовий характер права.
Ряд учених, зокрема С. Алексєєв, підкреслюють, що
зв’язок державної влади з правом – це органічний зв’язок,
що створює сам феномен права і надає йому значення реального фактора в публічному житті суспільства. Значення
державної влади для права знаходить виявлення у двох
основних площинах: по-перше, в тому, що саме державна
влада своїми актами (нормативними, судовими тощо) надає
певним нормам і принципам якості позитивного права,
перш за все загальну нормативність, можливість чіткої
юридичної визначеності змісту регулювання, з більш широких позицій – якість інституціональності, а в цьому зв’язку –
публічне визнання і загальнообов’язковість; по-друге, в тому, що саме державна влада забезпечує необхідними повноваженнями та належними засобами відповідні владні
органи, правосуддя, а також через закони, інші юридичні
форми, визначає підстави та порядок їх діяльності, що і надає значні гарантії реалізації правових настанов.
На нашу думку, саме держава надає певної визначеності загальним правилам – юридичним нормам. Вона перетворює юридично обов’язкове в реальний правопорядок. Досліджуючи питання про вплив права на державу необхідно також ураховувати, що право – це не тільки і не стільки норма,
що встановлюється державою, не судова практика і навіть не
звичаєве право. Справжні витоки права, що визначають його
соціальний зміст, кореняться не в державі, не в перерахованих джерелах права, а в системі реально існуючих суспільних
відносин, у відносинах власності [107, с. 30].
Правова система регулює всю сукупність відносин, що
складаються у суспільстві, у їх багатоманітності та специфіці. Правова система – це активне, творче начало, вона
формує та змінює суспільне життя, визначає напрямки і
форми поведінки учасників суспільних відносин. Вона повинна забезпечувати, зміцнювати законність як конкрети– 86 –

зацію ідеалів свободи у поєднанні з ідеєю людської солідарності [93, с. 128].
Саме через право втілюється основне призначення культури – потенціал розумово накопичених духовних багатств
творчості, покликаних обмежити та захистити людину від
руйнівних сил природи і суспільство від тенденцій, пов’язаних
із розпадом. Багатостороння залежність держави від права
розкривається у внутрішній організації, структурі держави, її
органів, в «зовнішніх» проявах. Право створює юридичні гарантії запобігання узурпації влади однією з її гілок. Демократична держава не може поза правом здійснювати свою діяльність. Без права воля держави не може бути загальнообов’язковою. Залежність держави від права розкривається при
реалізації функцій держави у різних сферах життя. Тут на
перший план виступає опосередкований правом активний
вплив держави на різні суспільні відносини [159, с. 147–150].
Так, держава впливає на поведінку особи засобами
права і в рамках права, а громадяни, своєю чергою, впливають на державу за допомогою права. Право закріплює
специфічні інтереси націй і народностей у багатонаціональних державах.
Аналізуючи проблему співвідношення держави і права,
треба виходити з сутності та змісту принципу верховенства
права. Ряд дослідників уважають, що він випливає із недержавного підпорядкування права, легітимованого суспільством. Як вважає А. Колодій, верховенство права це офіційне
визнання того факту, що право може існувати і поза інституціональною формою (нормативно-правовими актами) – у вигляді рівного і справедливого масштабу свободи, який дістає
виявлення саме у принципах правосвідомості, що є загальнозрозумілим, і таким, що використовується для самоврегулювання суспільних відносин [160]. Принцип верховенства права означає, що право є основою організації та життєдіяльності
держави у вигляді її органів, посадових осіб, організацій тощо.
Складність взаємовідносин права, правової системи,
держави, державної влади обумовлена характером самої вла– 87 –

ди. С. Алексєєв, оцінюючи його, вказує на певний парадокс:
саме державна влада робить право правом, в той же час являє
собою явище, до деякої міри з ним, з правом не сумісне. Вона
знаходить вираз щодо права як супротивний, а інколи, і ворожий фактор [157, с. 196–197]. Ця парадоксальність, на думку С. Алексєєва, породжується внутрішньою суперечливістю
самої влади, що виступає необхідним і конструктивним елементом оптимального способу життя людей, управління суспільними справами та водночас має підступну, потенційно
небезпечну якість – тенденцію до «самозростання».
Політологи звертають увагу на той факт, що влада без
наміру до свого постійного зміцнення втрачає динамізм і
соціальну силу. Водночас спрямування до соціально невиправданої концентрації влади може призвести до досягнення нею критичної маси, перетворити її на самодостатню силу [161, с. 48–51].
На цьому шляху самозростання та поглиблення жорсткості влади основною перепоною, фактором, певною мірою
здатним запобігти негативним тенденціям влади, забезпечити її ефективність, стає близький до влади соціальний
інститут, або породження самої влади – право, правова система. Це пояснюється тим, що закони, правові системи мають водночас своє призначення, яке далеко не завжди співпадає з улаштуванням влади, здатної вирішувати життєві
проблеми вольовим наказом і адміністративним приборканням [162, с. 185–186]. Окрім того, право належить до тих
зовнішніх соціальних факторів, які, завдячуючи своїм властивостям, здатні зробити владу соціально визначеною величиною, «приборкати» владу, зняти напругу або обмежити
її крайні, соціально небезпечні руйнівні прояви.
Людина завжди відчуває тиск з боку влади, відмічає
Б. Рассел, але, якщо в якості останньої виступає держава зі
своєю розгалуженою системою правоохоронних органів, то
необхідність приборкання влади висувається на перший
план, оскільки від її зловживань, що мають найрізноманітніші прояви, страждає перш за все громадянин [163, c. 192–
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194]. В умовах авторитарних і тоталітарних режимів влада
проявляє нестійкий характер, нетерпимість до правових
постулатів і принципів, має намір перетворити їх на придаток державних і політичних установ для виправдання та
підтримання свавільних акцій влади. У такому суспільстві
правова система як нормативно-ціннісний регулятор не
може зайняти гідного місця, її пригнічує авторитаризм влади, заснований на групових, вузько класових, кланових,
етнічних чи ідеологічних інтересах.
Таким чином можемо констатувати, що правова система виконує специфічну функцію обмеження влади. Це
необхідно, оскільки одні владні суб’єкти прагнуть до розширення своїх функцій, задовольняючи честолюбство, інші
прагнуть до надмірного збагачення, адже влада, як ніщо
інше, легко переплавляється у власність. Правова система
сприяє підвищенню раціонально правової або легітимної
влади, що спонукає громадян до правослухняності, до дотримання законів, в рамках яких обираються та діють представники влади [164, с. 37–42; 247].
Владне панування в суспільстві не окремої особи, а закону захищає суспільство від можливої волюнтаристської діяльності урядовців, здатних завдавати йому великих збитків.
Право регулює поєднання владою обох її сторін – примусу як
силового панування та примусу як усвідомленої підлеглості
громадян законові. Демократичне суспільство, як показує багатовіковий досвід, не можна побудувати лише на одному насильстві чи на самих позитивних стимулах [165, с. 10–15].
Право впливає на державу, упорядковуючи діяльність
державного апарату, встановлюючи компетенцію її органів
[166, с. 275–276]. Так, конституційний принцип поділу влади передбачає різні форми правового забезпечення: розподіл функцій і компетенції між державними органами, закріплення певної самостійності кожного органу влади для
визначення своїх повноважень, неприпустимість втручання
в прерогативи один одного і їх сполучення, наділення кожного органу можливістю протиставляти свою думку рішен– 89 –

ню іншого органу, виключення приналежності всієї повноти
влади одній із гілок, наявність в органів влади дієвого контролю дій один одного і неможливість зміни компетенції органів держави неконституційним шляхом. Право забезпечує,
одночасно єдність і гармонійність влади; органи державної
влади у сукупності мають компетенцію, необхідну для здійснення функцій і виконання завдань держави; різні органи
держави не можуть надавати одним і тим же суб’єктам за
тих самих обставин правила поведінки, що виключають одне
одного [167, с. 58–70]. Право в демократичному суспільстві
виступає нормативним утворенням, що займає визначне місце в політичній та державній владі. З огляду на це право
повинно гарантувати надійно впорядковане життя, справляти інформаційний, ціннісно-мотивувальний і безпосередній
регулювальний вплив на суспільні відносини в межах певного простору, часу, кола осіб [156, с. 414–415].
Значною мірою співвідношення держави і права залежить від ступеня прогресивності суспільного устрою, розвитку
демократії та правової культури, особливо в умовах розвиненого громадянського суспільства. У країнах із автократичними режимами влада навпаки намагається підкорити собі правові інститути, зробити їх слухняною іграшкою у своїх руках.
За таких умов правовий розвиток не має надійної оптимістичної перспективи. Тільки боротьба за право веде до плідного
процесу становлення та розвитку всього комплексу інститутів
сучасного громадянського суспільства [157, с. 196–203].
Історична еволюція права веде до зростання та зміцнення закладених в нього глибинних природно-правових
гуманітарних начал, його глибинного суто людського змісту, істинного призначення. Розглядаючи питання про співвідношення держави і права, слід виходити також із історичної еволюції держави і права в напрямі історичного
розвитку принципу гуманізму. С. Алексєєв розрізняє чотири основні сторони позитивного права: право сильного,
право влади, право держави, право громадянського суспільства [157, с. 222].
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Принцип пов’язаності держави правами і свободами
людини і громадянина, їх інтересами пронизує всю політикоправову надбудову суспільства [168, с. 109–110]. Цей принцип не може абсолютизуватися або розглядатися у відриві
від інших принципів. Він передбачає можливість для особи
будь-якими не забороненими законом засобами захищати
свої права і свободи від порушень і протиправних посягань,
необхідність якомога повного законодавчого врегулювання
прав і свобод людини з тим, щоб усі важливі сфери прав
людини в суспільстві були врегульовані, також потребу його
розгляду у нерозривному зв’язку з вимогою не завдавати
шкоди правам інших осіб, необхідністю утримання від неправомірних дій, можливістю обмеження прав і свобод людини у визначених Конституцією межах.
Таким чином, при всій генетичній єдності державної і
правової систем, вони розвиваються як уособлені, що мають
власну природу і призначення підсистеми суспільства. Правова система виступає як інструмент забезпечення державного владарювання і управління, що здійснює державну
діяльність, забезпечує реалізацію державних завдань і функцій. З іншого боку, держава і її органи створюють необхідні умови функціонування правової системи, сприяють
правовому упорядкуванню різних сторін суспільного життя,
сприяють утіленню вимог соціального прогресу в поведінці
членів суспільства.
Саме завдяки чіткому конституційному закріпленню
та правовому забезпеченню прав і свобод людини і громадянина стає не лише можливою, але й цілком реальною
ефективна взаємодія між громадянським суспільством та
правовою державою, що утворюють органічну єдність.
У результаті правового забезпечення розвитку приватної сфери, плюралізму ідей, цінностей та соціальних ініціатив, самого існування цих різних і суперечливих інтересів
у громадянському суспільстві виникає ідея правової держави як втілення загального інтересу та гаранта захисту прав
людини, свободи особи, пріоритету громадянських прав по– 91 –

рівняно з державними законами; відокремлена від держави
структура суспільства, яка утворюється різними асоціаціями та добровільними об’єднаннями людей; відповідна вільним ринковим відносинам політична система, де держава є
похідною від громадянського суспільства та процесів, що
відбуваються в ньому; сфера вільної реалізації безпосередніх різноманітних інтересів громадян.
У контексті вищезазначеного доречно навести загальну політико-правову характеристику взаємодії держави та
громадянського суспільства.
Громадянське суспільство має значні резерви активізації взаємодії з державою, що пов’язані насамперед зі сферою соціальної активності держави [169, с. 36]. У відносинах із громадянським суспільством правова держава постає
як сукупність специфічних, певним чином ієрархізованих
організацій, які вбачають свою мету в реалізації інтересів
суспільства і надають людям конкретні послуги. Інакше
кажучи, правова держава у своїй взаємодії з громадянським
суспільством постає у формі певної адміністративної структури, що діє відповідно не до законів влади чи принципів соціального макрорегулювання, а до логіки партнерства. Тобто
правова держава є державою громадянського суспільства,
оскільки це поняття включає цілу низку позитивних рис, характерних саме для громадянського суспільства [152, c. 121].
Ці риси можна розглядати у трьох аспектах. По-перше, у правовій державі: громадянам забезпечується гідне життя в плані матеріального забезпечення та соціального захисту; подруге, їм гарантується особиста свобода; по-третє, в суспільстві
культивується та забезпечується соціальна злагода та мирне
розв’язання будь-яких соціальних суперечностей.
При цьому традиційний поділ, здійснюваний вищими
органами державної влади на пануючих і тих, ким управляють, зазнає суттєвих змін [170, с. 57]. Громадянське суспільство контактує із правовою державою як клієнт, який
отримує від неї певні послуги. Оскільки ж державні організації здебільшого є монополістами в наданні послуг лише у
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деяких галузях, то за всіма членами та інститутами громадянського суспільства юридично визнається право самостійного розв’язання широкого кола питань. Відтак громадянське суспільство конституюється рівно настільки, наскільки у всіх громадян з’являється реальна можливість вибору та свобода звернення до різних засобів та джерел
задоволення своїх потреб.
Хоча щодо засобів задоволення потреб громадян слід
зробити одне зауваження: правова держава визнає будь-які,
окрім протиправних, тобто таких, які, наприклад, згідно зі
ст. 7 Кримінального Кодексу України є передбаченими кримінальним законодавством суспільно небезпечними діяннями, що посягають на суспільний лад країни, його політичну і
економічну системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші права і свободи громадян, а також іншими передбаченими кримінальним законодавством суспільно небезпечними діяннями, які посягають на правопорядок [171].
Тому, за наявності у правовій державі різних можливостей
задоволення суспільних потреб громадянське суспільство
набуває законного конституційного права на змістовне виявлення своєї громадянської активності та самостійності.
Таким чином, на нашу думку, при взаємодії з громадянським суспільством соціальна, правова держава повинна гарантувати і юридично забезпечувати наступні правові норми: свободу партій та асоціацій; обмеження монополії
держави (зокрема, щодо об’єктів природного походження та
засобів масової інформації державна власність не визнається взагалі, а щодо окремих видів діяльності державна монополія можлива виключно в межах здійснення безпосередніх функцій держави, але таким чином, щоб державна
власність ніколи не перевищувала власності громадянського суспільства); розширення меж правового регулювання
допускається лише за умов одночасного розширення свободи індивідів; заборону цензури, з чого випливає те, що
оприлюднення достовірної інформації, що компрометує
державу чи її посадових осіб, не може бути підставою для
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притягнення розповсюджувачів цієї інформації до відповідальності; право петицій, зборів та мітингів, обмеження на
які можуть мати виключно процедурний характер.
Разом із тим, найважливішою передумовою правової
держави є формування громадянського суспільства, в якому
б реально та ефективно забезпечувався вільний та усебічний розвиток кожної особистості, функціонування демократичних громадянських інститутів, що забезпечують свободу
слова та інформації, гарантують силою громадської думки і
суспільною мораллю вільні вибори, існування легальної
опозиції та багатопартійність, унеможливлюють узурпацію
влади [168, c. 236].
Згідно зі сучасними поглядами, поряд із правовою
державою повинно розвиватися громадянське суспільство,
але так, щоб ці дві сили перебували у діалектичному взаємозв’язку, а не підпорядковувалися одним і тим же керівникам [172, с. 141]. Головне для держави – здатність установлювати норми для плюралізму державних і приватних
суб’єктів. Тобто потрібна така держава, яка б більше гарантувала соціальні права і менше займалася управлінням.
Ось чому метою правової держави є не стільки підтримка
плюралістичної структури громадянського суспільства, скільки саме її створення [173, с. 135].
Ще одна, необхідна умова розвитку демократичної,
правової держави – наявність громадянського суспільства,
що постає як сфера реалізації економічних, соціальних, етнонаціональних, культурних, релігійних, екологічних та
інших громадських інтересів, які перебувають поза безпосередньою діяльністю держави, що опосередковує її відносини
з індивідами. Відповідно чим розвинутіша є ця сфера громадянського суспільства, тим ефективніша соціальна та
правова захищеність індивіда.
Екстраполюючи отримані результати на сучасні політико-правові реалії в Україні, слід визнати, що ми лише
стали на шлях розбудови громадянського суспільства. І це
не дивно, адже громадянське суспільство є продуктом три– 94 –

валого історичного розвитку, тому було б нереальним очікувати, що українське суспільство одразу ж після досягнення
політичної незалежності зможе створити всі необхідні передумови для формування громадянського суспільства та відповідної йому правової держави. Маючи на увазі взаємозв’язок правової держави та громадянського суспільства і
наголошуючи на існуванні дієвої системи контролю над
державною владою, слід чітко усвідомлювати два аспекти. З
одного боку, йдеться про саме громадянське суспільство, яке
покликане запобігати пантократичним тенденціям державної влади. Хоча контроль у громадянському суспільстві не
зводиться до простої схеми «одні працюють – інші контролюють». Ідея контролю, здійснюваного громадянським суспільством, значно глибша: вона ґрунтується на прозорості
та відкритості всієї системи функціонування владних інститутів, їх відповідного правового забезпечення, що в кінцевому підсумку унеможливлює приховування «невигідної»
інформації, завдяки чому контролюючими за цих умов стають якщо не всі, то переважна більшість [174, с. 82].
З іншого боку, слід пам’ятати про соціальну, правову
визначеність такої держави. З позиції конституційного права не так уже й важко вирішити питання щодо конституційної відповідальності посадових осіб державної влади.
Проте коли йдеться про притягнення до відповідальності
вищих посадових осіб держави та народних депутатів за
прийняття ними рішень, неадекватних принципам правової держави, то виникають змістовні проблеми. У даному
контексті варто згадати розробки таких вітчизняних учених,
як А. Заєць, А. Селіванов, М. Козюбра, Ю. Тодика, В. Копєйчиков, П. Рабінович, котрі, визначаючи поняття правової держави, вказують на те, що вже за своєю дефініцією ця
держава не є зразком класичного етатизму, а є, так би мовити, державою другого рівня, тобто такою, що свідомо
шляхом конституційно-законодавчого процесу накладає на
свою діяльність значні обмеження та обов’язки. Тому є всі
підстави стверджувати, що правова держава та громадян– 95 –

ське суспільство значною мірою знаходяться «на одному боці» у тому сенсі, що сама концепція правової держави виступає тією формою діалектичного політико-правового синтезу, який знімає суперечності між державою та суспільством, державною владою та правом, загальними та індивідуальними інтересами.
Констатація цього положення логічно приводить до
необхідності дослідження не просто інститутів громадянського суспільства, а насамперед їх зв’язку з тими формами
самообмеження влади, які виникають у результаті запровадження принципів правової держави. Обмеження держави
та контроль над владою виявляється насамперед у конституційних чинниках, які формують основу конституційноправового ладу та надають тій чи іншій державі структурної визначеності. Щоб підтвердити цю тезу, необхідно звернутися до безпосередньої сфери права і продемонструвати
цей зв’язок на прикладі України. Адже, прийняття нової
Конституції та проголошення України соціальною, правовою державою визначило не лише нові загальні засади організації державної влади, але й зумовило необхідність
створення нових правових інститутів [174, с. 82]. Обмежувальна роль принципів правової держави, закріплених у
Конституції України, полягає в тому, що ці норми «виконують обмежувальну роль щодо безпідставного втручання
держави в життя людини і суспільства, у функціонування
громадянських об’єднань та політичних партій» [174, c. 82].
Особливе місце в системі чинників унормування держави,
обмеження державної влади та забезпечення юридичних
механізмів її функціонування [168, c. 97] посідаєть поняття
«правова». Отже, що ж це за принципи правової держави,
що дають змогу розглядати її не як опонента громадянського суспільства, а як союзника в процесі гарантування та захисту громадянських прав?
Розглянута у своєму соціальному аспекті правова держава згідно з Конституцією України бере на себе зобов’язання забезпечити кожному громадянину гідні умови жит– 96 –

тя (ст. 48) [168, с. 21], соціальну рівність (ст. 24) [168, с. 10],
здійснювати соціальний захист та надавати соціальну допомогу. За виконання цих зобов’язань держава відповідає
як політично, так і юридично, а тому виконання державою
своєї соціальної функції, з точки зору конституційного права, є однією з найважливіших умов легітимації влади. Що
ж до забезпечення основних прав людини, що гарантуються
правовою державою і мають вагоме значення для успішного
функціонування громадянського суспільства, то слід указати на юридичну та методологічну потребу в такій сукупності суб’єктивних прав, правових механізмах та інституціях,
які давали б можливість людині захистити свої права перед
державою, її органами та посадовими і службовими особами, висунути правові вимоги до держави з метою юридично
примусити її виконувати Конституцію та державні закони.
Аналізуючи глибинний характер взаємодії та взаємозв’язку між правовою державою та громадянським суспільством, ми обов’язково фіксуємо дві складові цього співвідношення. З одного боку, сама правова держава не є певною суспільно-політичною формою переходу до чогось досконалішого.
Вона ніколи не є засобом, а завжди – необхідною політикоправовою оболонкою демократичного, громадянського суспільства, якої останнє не може позбутися [175, с. 17], на кшталт
«старого одягу». З іншого боку, ми є свідками зворотного логічного зв’язку: як тільки фіксуємо правову форму організації
державної влади, паралельно відзначаємо елементи громадянського суспільства. Ці два поняття не просто взаємно доповнюють одне одного, а зумовлюють, тобто це передбачає необхідність існування «свого іншого», як писав Г. Гегель.
Визначаючи специфіку взаємозв’язку громадянського
суспільства та правової держави, під громадянським суспільством ми насамперед розуміємо структуру недержавних самоорганізованих груп, які, за визначенням Ф. Шміттера
[176, с. 16], володіють наступними чотирма ознаками: 1) повинні планувати та реалізовувати колективні акції щодо захисту чи досягнення своїх інтересів; 2) є незалежні як від ор– 97 –

ганів державної влади, так і від приватних корпоративних
об’єднань; 3) не прагнуть підмінити державні структури, захопити державну владу; 4) завжди згодні діяти у межах легітимно встановлених законом політико-правових норм.
У будь-якому суспільстві має бути вільне співробітництво між усіма секторами: державним, недержавним, підприємницьким та науковим, оскільки пов’язаний із цим діалог створює всім секторам рівні можливості для конструктивного розвитку демократії та політико-правових засад
правової держави. Ч. Вайз пропонує розглядати цю структуру самоорганізованих груп, що утворюють найважливішу
ознаку громадянського суспільства як реально діючу систему неурядових організацій. Останні є неприбутковими, покликаними надавати соціальні послуги або представляти
конкретні інтереси у суспільстві. Неурядові організації зазвичай, як зазначає Ч. Вайз [177, с. 59], мають невеликий
апарат, що нерідко складається з добровольців, та незначний поточний бюджет. Їхні кошти, як правило, утворюються
з пожертвувань приватних осіб та компаній. Хоча неурядові
організації, за своїм визначенням, діють незалежно від
уряду, але як правило, вони широко застосовують практику
конструктивної співпраці з урядом.
Усі теоретичні здобутки західної науки щодо правового забезпечення державою вільної діяльності основних інститутів громадянського суспільства в українських умовах
мають зазнати певного коригування. Це зумовлено, насамперед специфікою історико-правового та політичного розвитку України. Політична організація нашого суспільства
тривалий час не забезпечувала правового задоволення інтересів громадянського суспільства та окремо взятих громадян. Що ж до сучасної ситуації, то реально в Україні існує
не правова держава, а «механістична демократія», яка діє
за принципом «все купується і все продається» [178, с. 77].
Тому слід пройти через надзвичайно важливе та відповідальне випробування зрілості української державності, а саме – розбудову соціальної, правової держави. Для цього не– 98 –

обхідна організація управлінських структур, які абсолютно
не залежать від політичної боротьби і діяльність яких повинна бути спрямована на забезпечення та захист інтересів
громадянського суспільства. Ці структури повинні надавати
допомогу інститутам громадянського суспільства, знаходити
з ними компроміси з метою запобігання виникненню суспільних потрясінь. Хоча, згідно із засадничими принципами
юридичної науки, розвиток будь-якого суспільства і будьякої держави завжди супроводжується суперечностями, однак політико-правова концепція правової держави передбачає, що остання бере на себе обов’язок нагляду за тим,
щоб боротьба інтересів, навіть усередині самого громадянського суспільства, завжди відбувалася у цивілізованих рамках правового життя, які визначають автономію і абсолютну цінність кожної окремої людини.
Суттєвою складовою успішної розбудови в Україні правової держави є увага до проблем громадянського суспільства.
Адже воно розуміється не як сфера панування приватних інтересів, а як уся сукупність позадержавних суспільних відносин. Для громадянського суспільства характерна не лише наявність приватних, індивідуальних чи групових інтересів, але
й здатність до саморегулювання, готовність і бажання підпорядковувати власні інтереси загальним. Державна влада у
громадянському суспільстві – це не примус, а загальна воля,
властива будь-якій спільноті, яка може зобов’язувати вільну
людину до чогось, підпорядковувати її собі [179, с. 57]. З огляду на це приватна власність та визнання приватного інтересу
не завжди і не обов’язково призводять до становлення громадянського суспільства.
Ще один суттєвий висновок, який випливає з аналізу
взаємозв’язку між суспільством та правовою державою полягає в тому, що критерій загального блага, проголошений
соціальною державою, по суті є невід’ємною складовою поняття правової держави, оскільки остання повинна піклуватися не просто про захист прав та свобод особи, розвиток
ринку та приватної власності, але й про виховання грома– 99 –

дянського світогляду. Правова держава завжди опікується
й справедливістю, що набуває втілення у соціальних функціях держави. У зв’язку з цим достатньо пригадати бодай
одне з програмних положень німецької соціал-демократії
про нерозривну єдність між соціальною державою, правовою державою, громадянським суспільством та демократією: ні демократія, ні дотримання прав людини не забезпечені доти, доки вони не підкріплені соціальним добробутом
та прагненням до реалізації суспільної справедливості. Результатом взаємозв’язку громадянського суспільства і правової держави є створення системи загального добробуту та
соціального захисту, яка конституюється як з боку правової
держави, так і з боку громадянського суспільства. Щодо
правової держави, то її діяльність включає наступні моменти: 1) забезпечення членам громадянського суспільства високого прожиткового мінімуму та надання матеріальної допомоги тим, кому вона об’єктивно необхідна; 2) усебічний
правовий захист громадян від злочинних дій, адміністративної сваволі, ідеологічного тиску та будь-якої політичної цензури; 3) забезпечення максимальної стабільності правового,
політичного та економічного життя суспільства; 4) захист
громадянських, політичних, економічних прав і свобод, які
відповідають принципам правової держави; 5) забезпечення
екологічної безпеки членів суспільства; 6) створення умов, за
яких громадяни отримують необхідні засоби для гідного існування будь-якими шляхами, що не суперечать закону;
7) удосконалення умов праці для працюючих членів суспільства та їх захист від негативного впливу ринкової економіки.
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про те,
що діяльність громадянського суспільства реалізується в таких напрямах: 1) забезпечення функцій контролю установчої
влади над правомірністю дій органів державної влади; 2) стимулювання громадянської активності; 3) досягнення дієвого
консенсусу між інститутами державної влади та широкими
колами громадськості; 4) створення сприятливої соціальнопсихологічної атмосфери як у суспільстві в цілому, так і в його
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окремих структурах; 5) репрезентація інтересів усіх громадян
як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні; 6) контроль за розподілом привілеїв у суспільстві.
Питання розбудови в Україні правової держави та
громадянського суспільства перш за все викликають глибинну необхідність проведення відповідних змістовних теоретико-правових досліджень, які дали б змогу реформувати
відносини влади, систему законодавства та державні механізми на змістовній науково-теоретичній основі. Адже ставлячи за мету побудову правової держави, ми наражаємося
на небезпеку, що кожен тлумачитиме цей термін на власний розсуд, виходячи не з історичної доцільності та світового політико-правового досвіду, а з партійних чи навіть популістських інтересів. Неузгодженість дій і позицій різних
гілок державної влади в Україні, як зазначають В. Тацій та
В. Тодика [180, с. 34], а іноді відверто конфронтаційний стиль
взаємовідносин між ними зумовлені значною мірою відсутністю чіткої концепції реформування суспільства, невизначеністю до кінця внутрішніх і зовнішніх пріоритетів у державотворенні, хаотичністю реформування правової системи.
Не викликає жодних сумнівів теза про те, що громадянському суспільству повинна відповідати і держава нового типу – правова держава, активне формування якої відбувається паралельно з розбудовою громадянського суспільства. Тому завданням Української держави є створення
міцних передумов громадянського суспільства, з одного боку, і перетворення самої держави на соціально-політичний
інститут із новими функціями, які б відповідали потребам
громадянського суспільства, – з іншого. Своєю чергою, поступ до правової держави залишатиметься фіктивним доти,
доки держава вважатиме громадянське суспільство, як пише О. Винніков [181, с. 4], «некерованою і небезпечною масою». Тому будь-які політико-правові чи економічні перетворення ніколи не досягатимуть мети без підтримки громадянського суспільства, участі громадян у процесі прийняття та реалізації суспільно важливих рішень з економіч– 101 –

них, соціальних та культурних проблем. Адже незалежно
від того, про яке «диво» йдеться, ретельний політико-правовий аналіз завжди фіксує, по-перше, чітко обраний соціальний напрям розвитку правової держави, по-друге, свідому настанову на тісну співпрацю і взаємодію з громадянським суспільством.
На нашу думку, розбудова в Україні правової держави, як і становлення всієї сукупності форм та механізмів
громадянського суспільства, – це тривалий процес, у якому
мають взяти участь як державні органи та установи, так і
самі громадяни. Основною метою цих дій повинна стати
розбудова справді самоврядної громади, де жоден громадянин не буде відчужений від знарядь та результатів своєї
праці, де основні принципи самоврядування реалізовуватимуться у політиці та економіці, де сама держава виступатиме надійним гарантом від авторитарної сваволі.
Проте така «перспективність» правової держави та
громадянського суспільства не повинна впливати на сам
підхід щодо дослідження відповідних понять і концепцій
[182, с. 43]. Адже те, що доволі часто здається нам лише теоретичним ідеалом, не означає, що воно ніколи не стане реальністю. І в цьому сенсі ми можемо приєднатися до слів
Ламартіна: «Ідеали це не що інше, як передчасні істини».

2.4. Правові засади взаємодії
органів внутрішніх справ та інститутів
громадянського суспільства
Проблема відносин держави та громадянського суспільства безпосередньо стосується облаштованості та стабільності українського соціуму. Звідси стає все більш очевидною
нагальна потреба у розробці системи, що визначатиме майбутню взаємодію правоохоронних органів і громадянського
суспільства в Україні – адже саме сьогодні формуються основні соціальні умови та передумови, необхідні та достатні
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для того, щоб успішно вирішити це завдання. Однак розвиток взаємин правоохоронних органів і громадянського суспільства в Україні ускладнюється тим, що досі не існує чіткого переліку органів, які належать до правоохоронних, а
також широко використовувані поняття взаємодії як принцип відносин у державному управлінні ще не визначено.
Однак у результаті змін суспільних потреб сформувалися умови, коли діяльність української системи державного
управління стала відставати від рівня та обсягів соціальноекономічних проблем. Виникла так звана «проблема зростання», з якою на певному етапі свого розвитку стикається будьяка управлінська система. Проявами цієї проблеми є низький
рівень координації та погодженості дій влади і суспільства,
зниження виконавчої дисципліни, недостатній рівень соціально-економічного розвитку [183, с. 7–8]. У цих умовах вектори суспільного розвитку та державного управління усе більше
розходяться, що породжує в системі стан нестійкості.
Відсутність системного підходу при формуванні правоохоронних органів зумовлює те, що сьогодні діюча в Україні структура цих органів вже не відповідає функціональним завданням, що стоять перед українським суспільством.
Колишній підхід не забезпечує ефективного реформування,
оскільки його основним принципом виступає локальна зміна окремих інститутів правоохоронних органів, що не змінює структури та змісту діяльності цих органів у цілому.
Саме поняття «правоохоронні органи» в наукових дослідженнях трактується сьогодні по-різному. Це, на нашу думку,
пов’язане з тим, що за короткий період становлення державного управління в Україні не сформувався єдиний підхід щодо розуміння сфери їх діяльності. Існують різні погляди на це
питання. Так, деякі науковці відстоюють думку, що правоохоронні органи – це органи, що уповноважені державою здійснювати контроль і нагляд за дотриманням законів, охорону
правопорядку та боротися з правопорушеннями. Зокрема,
Р. Тевлін уважає необхідним розрізняти поняття правоохоронних, органів у вузькому (спеціальному) та широкому розу– 103 –

мінні [184, с. 52–53]. Перше, на його думку, охоплює державні
органи, які спеціально створені для забезпечення законності
та правопорядку, боротьби з правопорушеннями та злочинністю і, яким з цією метою надані повноваження застосовувати
передбачені законом заходи державного примусу та перевиховання правопорушників. У вузькому розумінні термін «правоохоронні органи» вживається тоді, коли йдеться про координаційні наради керівних працівників правоохоронних органів, в яких беруть участь представники органів прокуратури, юстиції, суду та внутрішніх справ. О. Бандурка зазначає, що правоохоронні органи – це державні заклади і організації, що функціонують у суспільстві, основною метою
діяльності яких є забезпечення законності, боротьба зі злочинністю та іншими правопорушеннями [185, с. 21–23].
Критерієм виконуваних функцій виступає Закон
України «Про демократичний цивільний контроль над воєнною організацією і правоохоронними органами держави»
[186]. Стаття 1 цього Закону визначає правоохоронні органи
як «державні органи, які відповідно до законодавства здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції». Однак,
визначення правоохоронних органів за названим критерієм є
очевидно недосконалим і не дозволяє чітко встановити коло
існуючих у країні правоохоронних органів – оскільки, поперше, чинне законодавство не містить визначення понять
«правоохоронні» і «правозастосовні» функції, по-друге, немає
жодного державного (і недержавного) органу, який би у своїй
діяльності не застосовував правові норми, тобто не виконував
правозастосовні функції [187, с. 23]. Відсутність чіткого
юридичного визначення поняття правоохоронних органів
ускладнює формування як загальних вимог до їх діяльності, так і єдиної узгодженої системи взаємодії з громадянським суспільством. Більшість законів формувалися в різний
час, з різною метою, вони часто ґрунтуються на різних підходах, що зумовлює наявність у загальному законодавчому
масиві певних недоліків, що ускладнюють взаємодію громадянського суспільства та правоохоронних органів.
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В Україні дослідження взаємодії правоохоронних органів і громадянського суспільства як бази для створення
ефективної системи державного управління є відносно новим питанням, вивченню теоретичних засад якого поки що
приділяється незначна увага.
У багатьох дослідженнях присутнє традиційне уявлення
про правоохоронні органи як про механізм впливу на суспільство, тобто функціонування дихотомії держава – громадянське
суспільство на основі механізму прямих зв’язків. Однак із позицій взаємодії правоохоронних органів і громадянського суспільства як перспективна форма управлінських відносин виступає механізм зворотних зв’язків. Механізм зворотного
зв’язку можна розглядати як громадянський, демократичний
контроль за діяльністю держави і її органів, «який би нейтралізував антигромадянську діяльність держави та запобігав їй»
[56, с. 24–25]. Відсутність сталих засад демократичного контролю над правоохоронними органами створює передумови для
їх політизації, масових порушень прав і свобод громадян, корупції, все це перешкоджає розвитку демократії в Україні, наближенню її до європейських стандартів. Міжнародні зобов’язання України у сфері демократичного цивільного контролю над правоохоронними органами можна умовно поділити
на загальні та спеціальні. Загальні зобов’язання стосуються
всієї сфери безпеки, в т.ч. діяльності правоохоронних органів;
спеціальні – правоохоронних органів безпосередньо. Оскільки
сфера внутрішнього правопорядку є тією частиною суверенітету, до якої жодна держава не бажає надмірного втручання
третіх сторін, то міжнародний правовий доробок у цій сфері
містить переважно зобов’язання політичного характеру та загальні принципи. Україна має міжнародні зобов’язання у
сфері демократичного контролю над правоохоронними органами в рамках членства та співробітництва з ООН, ОБСЄ,
Радою Європи, НАТО та ЄС.
Доволі часто криза влади пояснюється «відсутністю ефективних механізмів зворотного зв’язку між суспільством та
державою», тому «такий механізм має бути законодавчо ви– 105 –

значений і закріплений, у тому числі й на конституційному
рівні» [56, с. 27–28]. Аналогічно як механізм оцінки діяльності
державного управління зворотні зв’язки розглядає В. Тертичка [188]. На нашу думку, в контексті взаємодії правоохоронних органів і громадянського суспільства механізм зворотних
зв’язків – це, насамперед, механізм постановки суспільних
проблем перед владою, і тільки потім – оцінки її діяльності.
Оскільки у випадку постановки суспільної проблеми у влади
виникає можливість спільного з громадянським суспільством
її розв’язання, консолідуючи тим самим суспільство та підвищуючи ефективність державного управління.
Показовими у цьому відношенні можуть бути події
квітня 2007 року, коли Президент України В. Ющенко видав указ про розпуск Верховної Ради. Усі правоохоронні органи та силові структури держави зайняли позицію нейтралітету щодо політичних аспектів протистояння між гілками влади. Разом із тим, вони виконували свій безпосередній конституційний обов’язок – забезпечення дотримання правопорядку, тобто сприяли повному, вільному
народному волевиявленню, що безумовно може трактуватися як дотримання певних правових засад взаємодії органів
внутрішніх справ і громадянського суспільства.
У демократичній державі влада функціонує на всіх
рівнях соціальної структури суспільства як сукупність можливостей формування суспільних відносин в інтересах суспільства [189]. Звідси державну владу можна розглядати як
засіб соціального спілкування (комунікації), що дає змогу
регулювати групові конфлікти та забезпечувати інтеграцію
громадянського суспільства.
Водночас сьогодні в українському соціумі не існує сталих правил або структур політичних механізмів, що визначають формування механізму взаємодії правоохоронних органів
і громадянського суспільства. На наш погляд, це пов’язано з
тим, що взаємодія держави в особі правоохоронних органів і
громадянського суспільства виникає тільки тоді, коли державне управління функціонує як суспільний інститут.
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Слід ураховувати, що широке залучення громадськості можливе лише за умови політичної структурованості суспільства та активної діяльності різноманітних організацій
громадянського суспільства. Адже саме переважно через
незалежні (від влади в тому числі) самоврядні осередки
громадянського суспільства (у розмаїтті їх форм) відбувається взаємодія влади з громадськістю.
Побудова незалежної, демократичної Української держави пов’язана із вирішенням складних політичних, економічних, соціальних і правових проблем. Однією з таких проблем
є забезпечення конституційних засад демократичного цивільного контролю над правоохоронними органами України. Конституція України визначає, що Україна є демократичною,
правовою державою, в якій людина, її життя та здоров’я, честь
і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою
соціальною цінністю, утвердження та забезпечення прав і
свобод людини є головним обов’язком держави (ст. 3); народ є
носієм суверенітету і єдиним джерелом влади (ст. 5); визнається і діє принцип верховенства права (ст. 8); закріплений розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову (ст. 6). Демократичний цивільний контроль над правоохоронними органами визначається як комплекс здійснюваних відповідно до
Конституції і законів України правових, організаційних, інформаційних заходів для забезпечення неухильного дотримання законності та відкритості в діяльності правоохоронних
органів держави, сприяння їхній ефективній діяльності та
виконанню покладених на них функцій [186].
Це свідчить, що при побудові системи цивільного демократичного контролю над правоохоронними органами України
вирішальне значення має Конституція України, яка має найвищу юридичну силу, задає суспільним відносинам цільову та
цілісну структуру. Основний Закон України закріплює принципи організації державної влади, діяльності органів влади
(законодавчої, виконавчої, судової). Тому ці принципи є базовими щодо побудови та організації демократичного цивільного контролю над правоохоронними органами, які структурно
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належать до системи органів виконавчої влади: принцип розподілу влад (ст. 6 Конституції України); принцип демократизму; принцип верховенства права (ст. 8); принцип законності
(ч. 2 ст. 6 та ч. 2 ст. 19); принцип пріоритету прав і свобод людини та громадянина у діяльності правоохоронних органів
України (ч. 2 ст. 3); принцип відповідальності держави (посадових осіб) за свою діяльність перед громадянами (ч. 2 ст. 3);
принцип гуманізму; принцип соціальної справедливості.
Значення принципу розподілу влад означає, насамперед, багатофункціональність державної влади та рівноправність і незалежність органів державної влади між собою, їх
взаємоконтроль. Цей принцип може постійно діяти лише за
наявності законодавства про кожний вид органів державної
влади і всебічне визначення в ньому як повноважень кожного
з них, так і порядку діяльності, як гарантії діяльності кожного
з них, так і відповідальність за свою діяльність [190, с. 14].
Норми, якими врегульовується діяльність правоохоронних органів України, в основному зобов’язальні та заборонні. Конституція України, як джерело адміністративного
права [191, с. 39], вказує на те, що «Органи … виконавчої
влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією
Конституцією межах і відповідно до законів України» (ч. 2
ст. 6 Конституції України), а також «Органи державної влади …, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі,
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» (ч. 2 ст. 19). Зобов’язаннями
(ч. 2 ст. 19) та заборонами (діяти тільки так, як передбачено
законом, – ч. 2 ст. 6) встановлений імперативний метод правового регулювання діяльності органів виконавчої влади, у
тому числі – правоохоронних. Норми Конституції України є
основою для прийняття законів та підзаконних нормативно-правових актів. Розподіл влади виступає невід’ємною
частиною демократії, що, своєю чергою, забезпечує співпрацю між гілками влади та їхній взаємний контроль.
Проголошений у ст. 8 Конституції України принцип
верховенства права означає що вся діяльність правоохорон– 108 –

них органів і службових осіб повинна відповідати вимогам
права, що є втіленням вищої справедливості. При цьому
верховенство в системі правових норм повинно належати
саме нормам Конституції. Її найвища юридична сила полягає в тому, що їй повинні відповідати усі закони, інші нормативно-правові акти, а також укладені та ратифіковані
Україною міжнародні договори. Справжня свобода громадян неможлива без дотримання ними законів. За своїм змістом закони повинні бути правовими, тобто втілювати вимоги справедливості.
Безумовно, слід пам’ятати, що уся діяльність органів
внутрішніх справ у період побудови громадянського суспільства повинна ґрунтуватися на певних принципах. Одним
із найважливіших принципів є демократизм. У ст. 1 Конституції України зазначено, що Україна є суверенною та
незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Поняття демократичної держави означає, що джерелом влади у країні є народ, який безпосередньо або через
представників здійснює владу, а також контролює діяльність влади через своїх представників. Звідси випливає
право громадян контролювати діяльність владних, зокрема
правоохоронних органів, а відповідний обов’язок державних
органів інформувати громадян про свою діяльність, тобто
діяти прозоро. Природно, що визначальна риса держави
виявляється у найважливіших умовах успішної побудови
демократичної, правової соціальної держави, через забезпечення реальної участі громадян у вирішенні всієї різноманітності питань державного та суспільного життя. Саме
тому участь населення в діяльності держави є неодмінним
принципом керівництва державою, закріпленим у Конституції, законах України і багатьох підзаконних актах.
Так ст. 5 Конституції України фіксує положення про
те, що народ України, будучи єдиним джерелом влади в
державі, здійснює її як безпосередньо, так і через систему
органів державної влади та місцевого самоврядування;
ст. 38 Конституції надає громадянам право участі в управ– 109 –

лінні державними справами; ст. 140 – визначає місцеве самоврядування як право територіальної громади (жителів сіл,
селищ, міст) самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України. Зазначені
конституційні положення набувають розвитку у преамбулі
Закону України від 02.10. 1996 р. «Про звернення громадян»
[192], де підкреслюється, що цей Закон забезпечує громадянам можливість участі в управлінні державними і громадськими справами, а також впливу на поліпшення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування.
Принцип законності. Цей принцип має найбільш загальний, всеосяжний характер. Його значення виражається у
вимозі суворого та повного здійснення розпоряджень правових норм усіма суб’єктами права. Забезпечуючи реалізацію
норм права, вказаний принцип одночасно сприяє втіленню в
практику правового регулювання інших загальних принципів: справедливості, соціальної свободи, гуманізму. Потрібно
зазначити, що всі загальні принципи тісно взаємопов’язані.
Якщо діє принцип соціальної справедливості, то встановлюються і гуманні відносини між людьми, і навпаки, реалізація
принципу гуманізму означає, у той же час, встановлення
справедливих відносин у суспільному житті. Ще Арістотель
зазначав, що справедливість тісно пов’язана з поняттям законності та рівності людей, оскільки справедливість виступає
як законне і рівне, а несправедливість – як протизаконне та
нерівне ставлення до людей [193, с. 83].
Правоохоронні органи України наполегливо працюють
над створенням сприятливого правового клімату для забезпечення успішної реалізації реформ щодо трансформації суспільного устрою та економіки держави. Реформи, що здійснюються сьогодні, головною метою мають посилення захисту
прав і свобод людини та громадянина. Захист цих прав і свобод визначає значення діяльності правоохоронних органів.
Діяльність правоохоронних органів здійснюється публічно,
відкрито та зачіпає інтереси багатьох громадян. Отже, будьякі порушення законності, де б вони не скоювалися, завдають
збитків інтересам громадян і всій державі.
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Законність – важливий конституційний принцип, він
полягає як у правоохоронному характері самої діяльності,
так і в тому, що ця діяльність здійснюється на основі суворого дотримання законів і підзаконних актів. Забезпечення
законності в діяльності правоохоронних органів – це створення такого адміністративно-правового режиму в суспільстві, за якого вся система органів, виконуючи функції щодо
охорони громадського порядку, громадської безпеки та боротьби зі злочинністю, зобов’язана, з одного боку, суворо дотримуватися вимог законів, а з другого – вимагати від посадових осіб та громадян безумовного виконання цих законів
та інших правоохоронних і правозастосовчих заходів з метою зміцнення правопорядку в державі. Найважливішими
формами реалізації законності в діяльності правоохоронних
органів є: здійснення нагляду за виконанням посадовими
особами і громадянами законів та інших нормативних актів; точне і неухильне виконання та дотримання співробітниками правових актів, що регулюють застосування заходів
адміністративного примусу; дотримання службової дисципліни. Принцип законності в діяльності правоохоронних органів означає, що вони є не тільки одним із гарантів точного і неухильного виконання законів, віднесених до їхнього
відання, але й самі у своїй діяльності зобов’язані суворо виконувати нормативні розпорядження. Неналежне виконання своїх службових обов’язків, допущені при цьому службові
проступки переслідуються згідно чинного закону.
Принцип соціальної справедливості. Цей принцип має
морально-правове значення. Справедливість як багатогранна,
багатокомпонентна категорія знаходить свій вияв у всіх сферах суспільного життя, інтегрує в собі економічні, політичні,
етичні, правові та духовні аспекти. Принцип соціальної справедливості забезпечує відповідність між практичною роллю
індивідів у житті суспільства та їхнім соціальним положенням, між їхніми правами та обов’язками, між працею та винагородою, злочином і покаранням. Особливість юридичної
справедливості полягає в тому, що вона у правовій сфері но– 111 –

сить найбільш чіткий, формально визначений характер, часто
пов’язаний із державним примусом. Вся правова система покликана стояти на варті справедливості, служити засобом її
вираження та закріплення, охорони і захисту. Принцип справедливості має нормативно-оціночний характер, закладений у
самому значенні права та знаходить своє втілення у правах і
обов’язках, заходах заохочення та покарання тощо.
Принцип гуманізму. Перш, ніж говорити про цей принцип, звернемося до історії його походження. Поняття гуманізму як суспільного явища вперше з’явилося в епоху Відродження. На той час людство накопичило досить вагомі надбання в культурі, мистецтві, природничих та суспільних
науках. Це була епоха заперечення норм життя Середньовіччя з його жорстокістю людей один до одного, до природи, міждержавними війнами, переходу до нових стосунків. Отже, в
історії людства з’явилася нова ідеологія, що почала відстоювати найкращі сторони у стосунках між людьми, яка заперечувала нерівність людей у фінансових, майнових та інших відносинах. Ідея гуманізму полягає в закріпленні норм людяності в суспільстві, у звільненні людини від рабського, феодального способу мислення. Надалі поняття гуманізму розповсюдилося і на міжнаціональні, міжрасові та міждержавні
відносини людей. Ідея гуманізму на той час не була новою.
Багато тез, що відстоює гуманізм, втілювалися в релігійних
ученнях різних народів світу. Про це, наприклад, свідчать
славнозвісні заповіді Біблії (не вбий, не вкради тощо). У результаті сучасного розвитку історії ми спостерігаємо збільшення впливу ідей гуманізму на міжнародне життя та життя
народів нашої країни. Значення цих ідей дуже важливе у
внутрішньому житті кожної країни. Усвідомлення цього владою нашої країни дозволяє уникнути серйозних конфліктів
між різними прошарками населення, різними націями, перевести стосунки між людьми в цивілізоване русло.
Для того, щоб ідея гуманізму приносила свої плоди та
була життєздатною, необхідно зробити так, щоб вона стала
нормою життя кожної людини. Для цього кожна людина по– 112 –

винна керуватися ідеєю гуманізму в побуті, у стосунках із друзями, з батьками, вчителями. У чому ж полягає дотримання
вимог гуманізму в повсякденному житті? Відповідь проста: це
доброзичливість, ввічливість, людяність, повага до старших,
співчуття чужому горю, взаємодопомога, шанобливе ставлення до природи. Адже, якщо кожний буде керуватися цими
принципами на роботі, вдома та на вулиці, то це стане звичною поведінкою для нас. Це й буде запорукою розвитку нашого суспільства в бажаному напрямку – напрямку злагоди в
суспільстві, миру в усьому світі. Якщо розглядати принцип
гуманізму в діяльності правоохоронних органів, то це, перш за
все, – захист життя, здоров’я, прав і свобод людини, інтересів
суспільства та держави від протиправних посягань, а також
він означає шанобливе ставлення до людей, у тому числі й до
правопорушників. У всіх випадках забороняється застосування методів виливу, що принижують людську гідність. Ідея гуманізму розкриває одну з найважливіших ціннісних характеристик діяльності правоохоронних органів. Закріплює та реально гарантує природні невід’ємні права і свободи кожної
людини: право на життя, здоров’я, особисту свободу та безпеку, право на охорону своєї честі та репутації, захист від будьякого свавільного втручання в особисте життя тощо.
Принцип поваги прав людини. У законодавстві України знаходить своє відображення визнане міжнародним співтовариством положення про охорону фундаментальних прав
людини (Загальна декларація прав людини), їх порушення
переслідується згідно закону. Діяльність правоохоронних
органів ґрунтується на принципах поваги прав і свобод людини і громадянина, законності, гуманізму, гласності. Пріоритетне місце «поваги прав і свобод людини та громадянина»
в системі принципів діяльності правоохоронних органів зумовлене тим, що в Україні «людина, її права і свободи є вищою цінністю». Визнання, дотримання та захист прав і свобод людини та громадянина – обов’язок держави (ст. 2 Конституції України). Оскільки діяльність правоохоронних органів, на відміну від інших органів виконавчої влади, пов’я– 113 –

зана із застосуванням примусу, вона може містити в собі істотну загрозу правам і свободам людини та громадянина.
Звідси та особлива значущість, яку законодавець надає
принципу поваги та дотримання прав і свобод людини і громадянина щодо діяльності правоохоронних органів.
Принцип гласності. Принцип гласності означає забезпечення доступності обговорювання тих чи інших державних рішень на основі широкої інформованості та врахування громадської думки. Гласність включає правдиву, своєчасну і широку інформацію про дійсний стан справ у державі
та виражає довіру і повагу до людей, їхню здатність розібратися в поточних подіях, виробити правильне рішення,
свідомо брати участь у їх здійсненні. Поступово гласність
стає інструментом популяризації діяльності правоохоронних органів і в Україні. Згідно із Законом України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» [194] передбачається забезпечення широкої
інформованості суспільства через висвітлення діяльності
органів державної влади такими засобами, щоб вони були
доступні, зрозумілі та об’єктивні для всього населення.
Таким чином, вже зараз можна говорити про певний досвід запровадження «паблік рілейшнз» у системі правоохоронних органів, який ще потребує узагальнення та розвитку.
Гласність дає змогу громадянам бачити механізм формування
та реалізації всіх сторін державної політики та здійснення
всіх процесів діяльності органів державної влади. Цей принцип ґрунтується на: доступності механізмів управління для
громадян; відкритості функціонування органів правопорядку;
громадському контролі, у тому числі через засоби масової інформації; судовому контролі та контролі прокуратури згідно із
Законом України «Про демократичний цивільний контроль
над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави». Громадська думка відображає уявлення (оцінки, судження) найактивнішої частини населення щодо ефективності, корисності, правильності державних рішень. Вона виступає
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масивом інформації для суб’єктів державної влади. Урахування громадської думки – це канал зворотного зв’язку в системі державної діяльності, використання інформаційного простору для вироблення і прийняття найбільш обґрунтованих та
ефективних державних рішень. Держава забезпечує дотримання принципу гласності двома способами. По-перше, вона
вимагає від державних органів гласності та відкритої діяльності для широкої громадськості. По-друге, держава стимулює
прагнення населення до висловлювання суджень щодо діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, а
також підприємств, установ та організацій.
Принцип взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями та населенням дуже важливий і
складається, на думку автора, з підгруп принципів. У даному контексті, потрібно зазначити, що взаємодія – це не
тільки принцип діяльності правоохоронних органів, але й
вимога до них. На основі наукових досліджень і багатьох
практичних експериментів останнім часом було доведено,
що для успішної боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку правоохоронним органам України необхідно залучитися більшою підтримкою з боку суспільства.
Аналіз положень Конституції України та базових законодавчих актів свідчить про те, що ці документи загалом
передбачають певні правові засади взаємодії органів внутрішніх справ та інститутів громадянського суспільства на
основі універсальних демократичних принципів: верховенства права, поваги до прав людини і громадянина, законності, гласності. Навіть сьогодні не втратило актуальності доручення Президента України від 03.02.2003 р. керівництву
Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Генеральної прокуратури щодо вжиття заходів із удосконалення діяльності цих відомств і критеріїв оцінки їхньої роботи. Керівникам правоохоронних відомств та силових структур доручено доопрацювати проекти концепцій правоохоронних
органів щодо необхідності докорінної переорієнтації їхньої
роботи. Основою її має бути захист прав і свобод людини,
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безумовне поновлення цих прав у випадку порушення, відкритість і доступність усіх ланок, тісна взаємодія з населенням. Зокрема, головним критерієм оцінки роботи правоохоронних органів повинна бути довіра людей до них.
Підсумовуючи викладене вище, можемо стверджувати, що вплив на суспільство може здійснюватися тільки в
умовах дотримання прав та обов’язків у відносинах керуючого і керованого. В основу цього процесу покладено виникнення цілей державного управління знизу, від громадянського суспільства, що визначає зміст державної влади, а характер державної влади, своєю чергою, впливає на розвиток
громадянського суспільства. Така взаємозалежність відображена в Конституції України, однак необхідно визнати,
що існуючі відношення «держава – громадянське суспільство» – це нормативно-правова схема, яка поки що, на жаль,
не наповнена реальним змістом.
Таким чином, тільки з формуванням державного
управління як суспільного інституту, що спостерігається
зараз в Україні, набуває актуальності дослідження взаємодії правоохоронних органів і громадянського суспільства.
Безумовно така, взаємодія є комплексною: вона стосується і
структури, і функцій, і механізмів діяльності правоохоронних органів, а тому не може бути зведена лише до відносин
яких-небудь окремих елементів сторін, що взаємодіють. Повномасштабна взаємодія стане можливою тільки у випадку
розгляду правоохоронних органів в Україні як динамічної
системи, що реагує на зміни соціально-економічної ситуації.
Розробка такої системи правоохоронних органів та їх законодавче визначення та закріплення дасть змогу вчасно та адекватно реагувати на зміни суспільної ситуації, та дозволить
забезпечити стабільний довготерміновий розвиток українського соціуму, що будує громадянське суспільство.
Підсумовуючи викладене у даному розділі, можемо
зробити деякі висновки.
По-перше, громадянське суспільство є досить автономним суб’єктом соціальної дії, який самоорганізується та само– 116 –

регулюється без участі держави, перетворюючись на могутню
сферу суспільного життя. Воно безпосередньо виступає виразником інтегрованої суспільної думки та водночас породжує
своєрідні форми прояву суспільної публічної влади.
По-друге, інтерес до проблем розвитку громадянського
суспільства виявляє багато соціальних наук. Історією вивчаються конкретні національно-історичні форми громадянського суспільства; правова наука бачить в ньому об’єкт правового
регулювання та коло суб’єктів реалізації цивільного чи приватного права; соціологія досліджує громадянське суспільство
як соціальну систему, особливу форму суспільної організації
та аналізує специфіку участі громадян у соціальному житті.
Проте особлива роль у науковому дискурсі щодо феномену громадянського суспільства належить політології. У межах політологічної парадигми аналізуються сутність і роль
громадянського суспільства в соціально-політичних процесах
минулого та сучасності, характер і форми його взаємодії з політичними та соціальними інститутами – державою та її органами влади в центрі та на місцях, економікою, політикою,
культурою, соціальним контролем тощо; політологами досліджуються конкретні умови формування громадянського суспільства, процес структурування та чинники, що визначають
напрямки його еволюції. Більшість сутнісних трактувань громадянського суспільства дозволяє стверджувати, що це – людська спільнота, яка формується та розвивається у демократичних державах і представлена сукупністю недержавних
відносин (економічних, соціальних, політичних, правових,
етнічних, духовних, культурних, релігійних тощо) та мережею добровільно створених у різних сферах життєдіяльності позадержавних структур – об’єднань, організацій, спілок,
асоціацій, клубів, центрів, фондів тощо.
По-третє, різноманітні об’єднання, що становлять
структуру громадянського суспільства і характеризують багатоманітність його соціальних практик, відображають найширшу палітру господарських, правових, сімейних, культурних та інших потреб та інтересів людей (соціальних
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груп), створюються вони єдино з метою задоволення чи реалізації цих інтересів. Громадянське суспільство є тим середовищем, у якому сучасна людина законним шляхом задовольняє свої потреби, розвиває свою індивідуальність, приходить до усвідомлення цінності групових акцій і суспільної
солідарності. Крім того, специфіка організацій, які входять
до структури громадянського суспільства, полягає в тому,
що вони створюються не державою, а самими громадянами,
підприємствами, корпораціями та існують автономно від
неї, але відповідно до вимог чинного законодавства.
Сучасні дослідники виділяють декілька загальних
об’єктивних чинників, що генерують процес формування та
розвитку громадянського суспільства. Спробуємо охарактеризувати найголовніші з них.
Передусім це історико-економічний фактор, пов’язаний зі становленням ринкової економіки у будь-якій країні.
Демократичне суспільство, розвиваючись, поряд з іншими
свободами передбачає встановлення такої системи господарських відносин, що діє за власними економічними законами, і тільки дотримуючись їх, може успішно вести підприємницьку діяльність. Головним інтегруючим моментом
виступає те, що протистояти об’єктивним «законам ринку»
поодинці дуже важко, у зв’язку з чим і почали виникати
різного роду об’єднання чи організації підприємців та інших господарюючих суб’єктів громадянського суспільства,
що були покликані полегшити це завдання.
Наступним чинником можна вважати існування та стан
приватної власності. Саме приватна власність у всьому розмаїтті її конкретних форм є найбільш розвинутим інститутом
демократичного громадянського суспільства що, визначає та
робить необхідним його існування. У такому суспільстві більша частина населення – приватні власники, серед яких представники великого, середнього та малого бізнесу чи наймані
працівники, які також мають прибуток від обігу своїх власних
накопичень, відповідно розвинутим і численним є середній
клас. Для цих людей приватна власність виступає головним
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засобом отримання доходів та основою добробуту їхніх родин.
Не дивно, що енергійні зусилля власників спрямовані на збереження своїх матеріальних ресурсів і створення оптимальних умов щодо їх примноження. Світовий досвід показує, що
найбільш ефективними стають колективні зусилля, тобто різного роду об’єднання власників із однаковими інтересами; наприклад, спілки підприємців, банкірів, асоціації фермерів,
юристів, будівельників, домовласників тощо. Їх представники
регулярно взаємодіють із урядом і відповідними комітетами
парламенту, легітимно лобіюючи свої інтереси та домагаючись оптимізації умов функціонування власності, що належить членам даних організацій.
Нарешті, ще одна причина, що сприяє процесам суспільної консолідації свідомої громади, полягає у розвитку
демократії як суспільного стану та політичної технології, що
безпосередньо створює можливості для виникнення та всестороннього розвитку громадянського суспільства в країні.
На нашу думку, важливо не лише усвідомлювати необхідність громадянського суспільства для реалізації ідей демократії, але й розкривати його потенційні можливості. Адже
основна функція громадянського суспільства – найбільш повне задоволення матеріальних, соціальних і духовних потреб
суспільства. Перш за все, це виявляється у забезпеченні соціальної свободи, демократичного державного управління, в
існуванні громадської сфери політичної діяльності та публічних політичних дискусій. Вільний громадянин – це альфа і
омега громадянського суспільства, а соціальна свобода якраз і
створює можливості для максимальної самореалізації людини
в суспільстві. Не менш важливою умовою функціонування
громадянського суспільства в Україні виступає гласність і
пов’язана з нею висока інформованість громадян, що дозволяє
реально оцінювати господарську кон’юнктуру, бачити соціальні проблеми та вживати заходів щодо їх вирішення. І нарешті, визначальною умовою успішного функціонування громадянського суспільства є наявність відповідного законодавства
і конституційних гарантій щодо його існування.
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Розділ 3
РОЛЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
3.1. Вдосконалення законодавчої бази,
що регламентує діяльність органів
внутрішніх справ в умовах формування
громадянського суспільства
Характеризуючи специфіку функціонування державних органів в умовах формування громадянського суспільства ми упритул підходимо до розкриття ролі органів внутрішніх справ. Дійсно, погоджуючись із тим, що забезпечення дотримання прав і свобод людини та громадянина
виступає одним із базових елементів правопорядку, ми тим
самим приходимо до обґрунтованого висновку, що всі елементи системи органів внутрішніх справ, підтримуючи правопорядок (вживаючи поняття «правопорядок», маємо на
увазі «систему правовідносин, що встановлені у результаті
реалізації норм позитивного права» [195, с. 111]) та сприяючи реалізації режиму законності, тим самим, здійснюють
суттєвий вплив на загальні процеси охорони та захисту
прав людини. Тому не можна не погодитися з тезою, що
правоохоронна діяльність завжди органічно включає в себе
й такий напрям, як захист прав і свобод людини та громадянина [196, с. 8]. Разом із тим, наголошуючи на «специфічності» завдань органів внутрішніх справ в умовах формування громадянського суспільства [197, с. 329], було б не
зовсім правильно виключати з контексту наукового аналізу
й таке завдання (і водночас – функцію органів внутрішніх
справ), як охорону та захист прав і свобод людини та громадянина. Адже за своїм змістом боротьба зі злочинністю та
охорона правопорядку виступають, по суті, лише засобами
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досягнення більш широкого завдання, яким є охорона і захист прав людини та громадянина [198, с. 5–6].
Таким чином, будь-яке дослідження, що ставить за
мету всебічний аналіз місця та ролі органів державної влади у сфері захисту прав людини, повинно включати в себе у
якості однієї з необхідних складових частин звернення до
проблем, пов’язаних із функціонуванням органів внутрішніх справ, оскільки, як цілком справедливо стверджує
О. Негодченко, діяльність органів внутрішніх справ є суттєвою складовою діяльності органів державної влади в галузі
забезпечення прав людини та громадянина [199, с. 103].
Обґрунтування цього положення знаходимо і в Є. Макаренка, який серед основних завдань органів внутрішніх справ
називає захист прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб від протиправних посягань [200, с. 87]. Про це
пишуть також інші автори, які характеризують захист конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян як пріоритетне завдання органів внутрішніх справ [201, с. 364]. При
цьому, як зазначає Е. Кулага, процес охорони та захисту
прав людини, здійснюваний органами внутрішніх справ, відноситься до базових складових процесу забезпечення та
утвердження прав людини в Україні [202, с. 92–96].
Однак, на нашу думку, подібна суто теоретична зумовленість аналізу ролі органів внутрішніх справ в умовах
формування громадянського суспільства в Україні доповнюється ще низкою причин, пов’язаних зі специфікою протікання сучасних державотворчих процесів, станом правопорядку в нашій державі, а також практичними потребами
повсякденного гарантування захисту прав громадян незалежно від їх майнового, соціального або будь-якого іншого
становища. Серед найбільш значимих причин, що суттєво
підвищують науково-практичну актуальність ролі органів
внутрішніх справ в умовах становлення громадянського суспільства, назвемо наступні.
По-перше, на думку багатьох учених-правників, в системі правоохоронних органів, що забезпечують охорону пра– 121 –

вопорядку та безпеку особи, суспільства і держави, одне з
центральних місць посідають саме органи внутрішніх справ
[203, с. 80]. Тому, якщо захист прав людини постає невід’ємним елементом дотримання правопорядку, то, очевидно, що
розбудова ефективної системи захисту прав людини і громадянина неможлива поза включенням до неї такого специфічного виду діяльності, як та, що здійснюється органами внутрішніх справ (причому ця теза справедлива не лише для
України, а для будь-якої сучасної демократичної держави).
По-друге, серед усіх правоохоронних органів органи
внутрішніх справ мають доволі широкі повноваження,
пов’язані не лише із захистом прав людини, але й з обмеженням цих прав, що можуть мати місце у процесі реалізації ними передбачених законом завдань. Тому надзвичайно
важливо, щоб у повсякденному функціонуванні органів
внутрішніх справ постійно підтримувався своєрідний позитивний баланс, і щоб ці органи сприймалися громадськістю
не як каральні елементи держави (як це буває за умов авторитарних або тоталітарних режимів), а саме як необхідні
складові загальної інституційної структури її охорони та
захисту прав людини і громадянина в Україні.
І нарешті, по-третє, зважаючи на доволі неоднозначне
ставлення громадян до органів внутрішніх справ (скажімо,
за даними соціологічного опитування, що проводилось Інститутом політики наприкінці 1999 року, рівень довіри громадян до органів внутрішніх справ з точки зору здійснюваного ними захисту прав і свобод людини та громадянина
виявився найнижчим серед усіх правоохоронних органів
[204, с. 23]; така ж тенденція спостерігалася і наприкінці
2004 року), суттєвого значення набуває діяльність, яка б
сприяла підвищенню довіри громадян до органів внутрішніх справ, формуванню їх сприйняття в суспільній свідомості як надійних суб’єктів, які здатні успішно реалізовувати функцію охорони та захисту прав людини. Вирішальна
значущість підвищення рівня довіри до органів внутрішніх
справ і формування їх стійкого сприйняття в суспільній сві– 122 –

домості як органів охорони та захисту прав людини і громадянина зумовлена тим, що діяльність органів внутрішніх
справ щодо захисту прав людини, за словами О. Негодченка, «залежить не тільки від самовідданості їх працівників,
але й від ступеня довіри до них з боку широких верств населення» [205, с. 95–96]. Про важливість та значимість роботи в цьому напрямі свідчить і те, що зазначена тенденція
зниження довіри до органів внутрішніх справ як органів,
що захищають та охороняють права громадян, не була подолана упродовж останніх років. Так, за результатами опитування громадян, яке проводилося наприкінці 2003 року
фахівцями Інституту соціології НАН України серед усіх правоохоронних органів, до органів внутрішніх справ рівень недовіри був найвищим [206, с. 120–121], а серед усіх органів
державної влади, що найбільше порушують права людини,
органи внутрішніх справ зайняли «почесне» друге місце (більше за них, на думку громадян, права людини порушуються тільки органами місцевої влади) [206, с. 152]. До речі, про
необхідність посилення взаємозв’язків між органами внутрішніх справ і громадянами, формування їх позитивного образу пишуть і самі працівники цих органів [207, с. 80].
До речі, нині у вітчизняній юридичній науці можна
відзначити яскраво виражену позитивну тенденцію до збільшення кількості досліджень, які ставлять за мету висвітлення ролі органів внутрішніх справ щодо захисту тих чи
інших конституційних прав людини і громадянина (мова
йде як про окремі конституційні права, так і про цілі групи
прав, як-от: політичні права, соціальні, економічні, екологічні тощо). Зокрема, цій проблематиці було присвячено дві
монографії відомого вітчизняного юриста О. Негодченка
«Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх
справ» та «Організаційно-правові засади діяльності органів
внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини», а також цілу низку його статей [208]. Разом із тим вселяє оптимізм підвищення уваги молодих науковців до цих
питань, про що свідчить поява декількох надзвичайно ціка– 123 –

вих дисертаційних робіт з даної проблематики. Серед них
слід назвати насамперед дослідження В. Букача [209] та
С. Грицкевича [210], присвячені специфіці захисту органами внутрішніх справ відповідно політичних та екологічних
прав людини та громадянина в Україні. Також привертає
до себе увагу цікава праця Н. Ілларіонової, в якій автор
розглядає роль органів внутрішніх справ у забезпеченні та
реалізації права на охорону здоров’я [211]. Хоча, навіть
зважаючи на ці тенденції, не можна не визнати того, що
значною мірою питання захисту органами внутрішніх справ
прав і свобод людини та громадянина в умовах формування
громадянського суспільства в Україні ще потребують свого
подальшого змістовного висвітлення.
Так само, на нашу думку, чимало недостатньо досліджених моментів залишається й у сфері висвітлення ролі
органів внутрішніх справ в охороні та захисті прав людини
і громадянина у зв’язку з тематикою забезпечення ними
режиму законності та правопорядку. Серед російських юристів на це звернув увагу В. Афанасьєв, який наголошував,
що, реалізуючи функції охорони громадського порядку та
боротьби зі злочинністю, органи внутрішніх справ не тільки
підтримують режим законності та належний рівень правопорядку в державі та суспільстві, але й виступають органічним елементом загальної системи охорони і захисту прав
людини [212, с. 308–309]. Тобто попри широке визнання ролі органів внутрішніх справ у забезпеченні реалізації принципу законності та підтриманні правопорядку, які тлумачаться в термінах «суворого та неухильного виконання громадянами, посадовими особами та різноманітними організаціями норм права» [213, с. 143], далеко не завжди робиться логічний перехід до аналізу тієї діяльності органів внутрішніх справ, яка, по суті, виявляється нічим іншим, як
захистом прав людини та громадянина.
Констатація приналежності органів внутрішніх справ до
системи виконавчої влади дає змогу запобігати своєрідному
«дискримінаційному» ставленню до них деяких юристів, коли
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йдеться про питання охорони та захисту прав людини та громадянина. Водночас відзначення цього положення означає й
те, що властива органам виконавчої влади специфіка переноситься й на функціонування органів внутрішніх справ. Як і
будь-які органи виконавчої влади, органи внутрішніх справ
побудовані за системно-ієрархічним принципом, а їх повсякденна діяльність регламентується відповідними законодавчими актами. Тобто серед цих органів існує центральний орган державної виконавчої влади у сфері внутрішніх справ.
Згідно з чинним законодавством, таким органом є Міністерство внутрішніх справ України. На сьогодні специфічні завдання, функції та методи діяльності МВС встановлюються Постановою Кабінету Міністрів України від
04.10.2006 р. № 1383 «Про затвердження Положення про
Міністерство внутрішніх справ України», де зазначається,
що МВС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод
громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних
посягань, ведення боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, охорони та оборони особливо важливих державних об’єктів [214]. Згідно з цим положенням, основними завданнями МВС України є: 1) організація і
координація діяльності органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки; 2) участь у розробленні та реалізації державної політики щодо боротьби зі
злочинністю; 3) забезпечення запобігання злочинам, їх
припинення, розкриття і розслідування, розшуку осіб, які
вчинили злочини, вжиття заходів щодо усунення причин і
умов, що сприяють вчиненню правопорушень; 4) організація охорони та оборони внутрішніми військами особливо
важливих державних об’єктів; 5) забезпечення реалізації
державної політики з питань громадянства; 6) забезпечення
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проведення паспортної, реєстраційної та міграційної роботи;
7) організація роботи, пов’язаної із забезпеченням безпеки
дорожнього руху; 8) здійснення на договірних засадах охорони майна всіх форм власності; 9) визначення основних напрямів удосконалення роботи органів внутрішніх справ, надання їм організаційно-методичної та практичної допомоги;
10) забезпечення дотримання законності в діяльності осіб
рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ,
працівників і військовослужбовців системи Міністерства;
11) підготовка органів внутрішніх справ та внутрішніх військ
для інтеграції України до Європейського Союзу.
Серед інших законодавчих актів, що регламентують
окремі напрямки правоохоронної діяльності в умовах формування громадянського суспільства необхідно назвати Закони України «Про оперативно-розшукову діяльність» [146],
«Про боротьбу з корупцією» [215], «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» [216] та інші.
Крім того, правоохоронної діяльності безпосередньо стосуються окремі положення Кримінально-процесуального [217]
і Кримінально-виконавчого [218] кодексів України, Законів
України «Про правовий режим надзвичайного стану» [144],
«Про правовий режим воєнного стану» [219], «Про державну
таємницю» [220] та інші. Нарешті, слід вказати і на підзаконні акти, такі як: Державна програма боротьби зі злочинністю, затверджена постановою Верховної Ради України
від 25.06.1993 р. № 3325 [221]; Комплексна цільова програма боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки, затверджена
указом Президента України від 17.09. 1996 р. № 837 [222];
Комплексна програма профілактики злочинності на 2001–
2005 роки, затверджена указом Президента України від
25.12.2000 р. № 1376 [223]; Указ Президента України «Про
заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони
прав і свобод громадян» від 18.02.2002 р. № 143 [224]; Перелік відомостей для термінового інформування Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України та їх
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регіональних органів міністерствами, відомствами, іншими
державними установами з питань державної, громадської
безпеки та боротьби зі злочинністю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.1994 р. № 847
[225]; постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.1992 р.
№ 555 «Про вступ України до Інтерполу» [226]; постанова
Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 р. № 220 «Про
Національне центральне бюро Інтерполу» [227]; постанова
Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 109 «Про хід
виконання Програми заходів щодо запобігання злочинності
у сфері економіки, затвердженої розпорядженням Президента України від 10.02.1995 р. № 35» [228]; постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.1996 р. № 1201 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення законності і правопорядку» [229]; Інструкція про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі зі злочинністю,
затверджена наказом МВС, Голови СБУ, Голови Держкомкордону, Голови Держмиткому, Командуючого Національною
гвардією, Міністра оборони, Міністра юстиції України від
10.08.1994 р. № 4348/138/151/ 11-2-2870/172/148-407/2-90-442
[230]; Інструкція про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального
бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затверджена наказом МВС, Генеральної прокуратури, СБУ, Держкомкордону, Держмиткому, Державної податкової адміністрації України від 09.01.1997 р.
№ 3/1/2/5/2/2 [231] та інші.
До цього переліку можна віднести і акти про органи і
установи, діяльність яких безпосередньо пов’язана з діяльністю правоохоронних органів. Насамперед, це Закони
України «Про Вищу раду юстиції» [232], «Про державну виконавчу службу» [233], «Про адвокатуру» [234], Положення
про Міністерство юстиції України, затверджене Указом Президента України від 20.12.1997 р. № 1396 [235], Указ Президента України «Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури» від 30.09.1999 р. № 1240 [236] тощо.
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Разом із тим, доводиться констатувати, що на сьогодні
ще не прийнято багато базових законів, які безпосередньо
стосуються діяльності правоохоронних органів і, які могли б
суттєво покращити роботу в умовах формування громадянського суспільства. На нашу думку, найбільш актуальним в
нинішніх умовах є прийняття Кримінально-процесуального, Кодексу про адміністративні правопорушення, а також Адміністративно-процесуального кодексу, законів «Про
конституційне судочинство», «Про органи дізнання і досудового слідства», «Про профілактику злочинності», «Про забезпечення громадського порядку в Україні», «Про правову
та кримінологічну інформацію», «Про статистику злочинності та корупції», «Про легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом», «Про надання інформації правоохоронним
органам суб’єктами господарської діяльності», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про приватну детективну та охоронну діяльність», «Про професійну охоронну діяльність».
Особливо це стосується тих законів України, що випливають безпосередньо із положень Конституції України.
Йдеться, зокрема, про закони, які б урегулювали: порядок
проникнення до володіння особи у невідкладних випадках
(ст. 30); винятки із права на втручання в особисте та сімейне життя (ст. 31 і ст. 32); обмеження права на свободу пересування, вільний вибір місця проживання і права вільно
залишати територію України (ст. 33); порядок надання правової допомоги (ст. 59); умови виконання наказів та розпоряджень (ст. 60) тощо.
На нашу думку, існує нагальна необхідність у прийнятті нової Державної програми боротьби зі злочинністю, а
також Концепції реформування правоохоронних органів і
Закону України «Про правоохоронні органи та правоохоронну діяльність».
Водночас, входячи до системи виконавчої влади та реалізуючи завдання охорони та захисту прав і свобод людини
та громадянина в умовах формування громадянського суспільства, органи внутрішніх справ активно взаємодіють з
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іншими органами виконавчої влади (серед яких слід згадати насамперед такі, як: Служба безпеки України, Державна
митна служба України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна податкова адміністрація
України, обласні та міські державні адміністрації тощо). До
речі, саме на цьому моменті взаємодії органів виконавчої
влади у процесі охорони та захисту прав і свобод людини та
громадянина було наголошено в Указі Президента України
«Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян» від 18.02.2002 року [224], в якому постановлялося, що МВС повинно: а) розглядати не рідше одного разу на півріччя та при ускладненні оперативної обстановки разом з іншими правоохоронними органами,
за участю керівників центральних органів виконавчої влади питання щодо ефективності заходів, які вживаються для
забезпечення правопорядку в регіоні, конкретному населеному пункті, та визначати напрями поліпшення ситуації;
б) систематично проводити комплексні заходи та спеціальні
операції, спрямовані на викриття вчинених злочинів, знешкодження озброєних злочинних угруповань, виявлення
місць можливого перебування злочинців; в) визначити заходи щодо забезпечення правопорядку в громадських місцях, захисту прав і свобод, законних інтересів, життя і здоров’я мешканців кожного міста, району; г) зміцнити підрозділи міліції, що працюють безпосередньо із населенням,
насамперед дільничних інспекторів і патрульно-постової
служби міліції, шляхом перерозподілу штатної чисельності
та введення додаткових посад.
Утім, кажучи про здійснювану органами внутрішніх
справ діяльність з охорони та захисту прав громадян, не
можна не акцентувати увагу на функціонуванні такого органу державної влади, як міліція. Це зумовлено тим, як зазначає В. Колпаков, що міліція виступає найважливішою
складовою частиною органів внутрішніх справ [237, с. 526].
Цієї ж думки дотримуються А. Колодій та А. Олійник, які
характеризують міліцію як найважливіший елемент у
– 129 –

структурі механізму забезпечення органами внутрішніх
справ прав і свобод людини та громадянина [238, с. 293].
Про ключову роль міліції в процесі охорони та захисту органами внутрішніх справ прав і свобод громадян пише
С. Тараненко [239, с. 417]. Свої аргументи на користь цього
положення пропонує й І. Кириченко, який на підставі ретельного аналізу чинного законодавства демонструє, що головне призначення міліції – це ніщо інше, як охорона та захист людини, її прав, свобод, особистої та майнової безпеки [240, с. 5].
Власне, зазначене центральне становище міліції в системі органів внутрішніх справ у процесі охорони та захисту
прав і свобод людини та громадянина вбачається й у випадку звернення до чинного законодавства. Так, наприклад, у
Законі України «Про міліцію» сказано, що міліція в Україні –
це державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність,
природне середовище, інтереси суспільства і держави від
протиправних посягань, основними завданнями якого є:
забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і
свобод, законних інтересів; запобігання правопорушенням
та їх припинення; охорона і забезпечення громадського порядку; виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх
вчинили; забезпечення безпеки дорожнього руху; захист
власності від злочинних посягань; виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень; участь у наданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у
межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на
них законом обов’язків [143].
При цьому особливого значення, з точки зору нашого
дослідження, набуває зміст ст. 5 Закону, в якій сказано про
діяльність міліції та права громадян і встановлюються базові принципи, що лежать в основі всієї системи взаємодії
органів міліції та громадян (за своїм змістом ці принципи
відрізняються від викладених у ст. 3 норм, що пов’язані з
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організаційною специфікою діяльності міліції як такої). До
них слід віднести наступні п’ять принципів. По-перше міліція виконує свої завдання неупереджено, у точній відповідності із законом, жодні виняткові обставини або вказівки
службових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності міліції. По-друге, міліція
поважає гідність особи і виявляє до неї гуманне ставлення,
захищає права людини незалежно від її соціального походження, майнового та іншого стану, расової та національної
приналежності, громадянства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань.
По-третє, міліція не розголошує відомостей, що стосуються
особистого життя людини, принижують її честь і гідність,
якщо виконання обов’язків не вимагає іншого. По-четверте,
міліція тимчасово, в межах чинного законодавства, обмежує
права і свободи громадян, якщо без цього не можуть бути
виконані покладені на неї обов’язки та зобов’язана дати їм
пояснення з цього приводу. І, по-п’яте, міліція забезпечує
право на юридичний захист та інші права затриманих і
взятих під варту осіб, не пізніше, ніж через 24 години повідомляє про їх місцеперебування близьким родичам, адміністрації за місцем роботи чи навчання, а у випадку необхідності вживає заходів щодо негайного надання їм медичної та іншої допомоги.

3.2. Основні напрями та етапи реформування
органів внутрішніх справ в сучасних умовах
Проблеми реформування системи органів виконавчої
влади останнім часом гостро постають перед нашим суспільством. Особливо актуальною виступає ця проблема для
системи органів внутрішніх справ України.
Зокрема, Указом Президента України «Питання Міжвідомчої комісії з питань реформування правоохоронних
органів» від 23.05.2005 р. було затверджено Положення про
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Міжвідомчу комісію та затверджено її склад. Міжвідомча
комісія з питань реформування правоохоронних органів є
консультативно-дорадчим органом при Раді національної
безпеки і оборони України [241].
Основні завдання Комісії полягають у: здійсненні
аналізу організації та діяльності правоохоронних органів,
визначенні рівня їх відповідності викликам і загрозам національній безпеці України; підготовці з урахуванням загальновизнаних міжнародних норм і стандартів пропозицій
щодо вдосконалення та оптимізації системи правоохоронних органів в Україні, їхньої структури, організації діяльності; організації підготовки та розгляду проектів законів,
актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
програм, заходів із питань удосконалення організації та
діяльності правоохоронних органів, координації їхньої роботи щодо посилення боротьби зі злочинністю, корупцією,
захисті прав і свобод громадян.
Органи внутрішніх справ є одним із органів виконавчої влади. На них поширюються всі загальні риси поняття
державних органів.
Це означає, що органи внутрішніх справ створюються з метою безпосереднього здійснення конкретного виду
державної діяльності, виконують завдання, що характеризуються чітко визначеною державою спрямованістю,
цілями, завданнями та функціями; наділяються певним
обсягом компетенції; реалізовують свою діяльність за допомогою визначених державою методів і форм; мають певну організаційно-правову форму, внутрішню структуру
та зовнішні зв’язки.
Органи внутрішніх справ утворюють власну систему
органів, яка характеризується відокремленістю відповідної
групи цих органів, що входять до конкретної системи, від
решти видів органів держави, чітко визначеним складом
даної системи, наявністю в сукупності органів певних ознак,
притаманних складним соціальним системам, зокрема таких, як єдність цільового призначення, функціональна са– 132 –

модостатність, ієрархічність організації, субординаційність
взаємозв’язків між структурними ланками тощо.
Кожний орган внутрішніх справ сам є системою і
складається з власних елементів: структурних підрозділів
і посад.
Таким чином, якщо первинним елементом усієї системи органів виступає окремий орган, то для кожного органу
аналогічну роль виконує окрема посада, яку обіймає службовець даного органу.
У межах системного підходу структура будь-якої системи розуміється як її внутрішня побудова, що утворюється
сукупністю елементів цієї системи та взаємозв’язків між
ними [242, с. 212].
Принагідно зазначимо, що Кабінет Міністрів України
постановою від 14 жовтня 1994 р. № 712 затвердив загальну
штатну чисельність органів внутрішніх справ, що утримуються за рахунок державного бюджету (але без урахування органів пожежної безпеки), в кількості 257 261 одиниці, зокрема
установ кримінально-виконавчої системи 40 009 одиниць, міліції – 168 745 одиниць, а також підрозділів міліції, що здійснюють охорону об’єктів за договорами, – 53 900 одиниць, внутрішніх військ у кількості 36 263 одиниці. Тобто, загальна штатна чисельність міліції – 222 645 одиниць, що становить 86,5%
загальної штатної чисельності органів внутрішніх справ [243].
Згодом Законом України «Про загальну структуру і
чисельність Міністерства внутрішніх справ України» від
10.01. 2002 р. [244] було затверджено наступну загальну
структуру Міністерства внутрішніх справ України:
– Міністерство внутрішніх справ України – центральний орган управління;
– державні департаменти у складі Міністерства внутрішніх справ України як урядові органи державного управління за окремими напрямами службової діяльності, визначеними Кабінетом Міністрів України;
– головні управління, управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, обла– 133 –

стях, містах Києві та Севастополі, управління, відділи Міністерства внутрішніх справ України на транспорті;
– міські, районні управління та відділи, лінійні управління, відділи, відділення, пункти;
– підрозділи місцевої міліції;
– з’єднання, військові частини, підрозділи, установи
внутрішніх військ;
– навчальні заклади, науково-дослідні установи, підприємства та установи забезпечення.
Тим же Законом затверджено загальну чисельність
Міністерства внутрішніх справ України у кількості
324400 осіб, у тому числі 240200 осіб рядового і начальницького складу. За рахунок Державного бюджету України утримуються 190500 працівників органів внутрішніх
справ.
Також затверджено загальну чисельність внутрішніх
військ Міністерства внутрішніх справ України у кількості
44000 осіб, зокрема 42300 військовослужбовців, передбачивши,
що їх чисельність становитиме станом на: 30.12.2004 р. – 36800
осіб, у тому числі 35200 військовослужбовців; 30.12. 2005 р. –
33300 осіб, у тому числі 32700 військовослужбовців [245, с. 203].
Звідси випливає, по-перше, що нагальною причиною
реформування системи МВС України є невідповідність існуючої системи потребам сучасності. По-друге, об’єктом реформування слід визнати систему МВС України, а предметом реформування – форми і методи роботи системи МВС.
По-третє, принаймні, потрібна нова Концепція реформування системи МВС України – адже існуюча до цього часу
занадто вже застаріла; по-четверте, треба визначитися із
суб’єктом реформи, надати йому нові владні повноваження;
по-п’яте, першочерговим пріоритетом при реформуванні
системи слід визнати вироблення сучасного професіоналізму працівника [246, с. 8–17]; по-шосте, підвести відповідну
економічну базу під проведення реформ, по-сьоме, «не виривати» реформи системи МВС України з контексту загальної судово-правової реформи держави. По-восьме, потріб– 134 –

на повна консолідація та підтримка владних структур і
суб’єкта реформування системи МВС України щодо ідей та
нової Концепції реформування; по-дев’яте, повне відсторонення МВС України від втручання у вирішення будь-яких
політичних проблем. І, як ми вважаємо, після виконання
зазначених пунктів цієї програми-мінімум виникнення
позитивних наслідків дозволить стверджувати, що реформування системи МВС України нарешті зрушилось із мертвої точки.
Сьогодні, на думку В. Шакуна, і ми повністю її поділяємо, негаразди системи МВС України починаються з «неякісного відбору кандидатів на навчання, недоліків в організації навчально-виховного процесу, недостатньої уваги до
молодих спеціалістів»; адже «практично припинила існування система ступеневої освіти…, що привело до втрати
підготовки молодших спеціалістів»; відсутності «кадрових
та інформаційних (можливостей) для якісної організації
навчального процесу»; невиправданої підготовки фахівців
за непрофільними для МВС напрямками; дублювання відомчих ВНЗ [247].
На нашу думку, заслуговує на увагу теза Е. Єгорової
про те, що «реформування системи органів внутрішніх
справ (призначене) для наближення її до европейських
стандартів» [248, с. 48].
Разом із тим, слід пам’ятати, що реформування системи МВС України – це надзвичайно складна проблема, яка
суттєво і навіть жорстко зачіпає понад 1 мільйон людей –
працівників системи із їх сім’ями. Але станом на сьогодні
цілком очевидна повна відсутність будь-яких надійних, апробованих часом, методик реформування.
Основою реформування системи МВС України повинно стати створення механізму ефективного захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства та держави, підтримання режиму законності
та правопорядку в державі. Рішенням цього, як ми вже казали [249, с. 13–14], є поетапність – чітко спланована стра– 135 –

тегія підготовки системи МВС до реформування, стратегія з
розгортання проекту реформування системи та його впровадження. І здебільшого, найбільш прийнятним видається
саме той проект реформування, в якому закладені можливості адаптування процесу реформування системи МВС до
таких, що змінюються, суспільних умов.
Сьогодні, мабуть, доцільним буде проведення ретельного аналізу усіх негараздів та пропозицій, що висуваються
щодо поліпшення роботи в системі МВС України. І тут найбільш цінним буде, на нашу думку, не «офіціоз» вже відпрацьованих великовагових відшліфованих рішень, що колись
народилися у надрах Міністерства і тепер знову з’являються
на світ, а тих яскравих, дійсно оригінальних новацій, що висуваються практиками або на потребу практикам.
До того ж відомо, що «стратегічні рішення завжди є не
тільки прерогативою, але й обов’язком керівництва, а їх
втілення повністю залежить від колективу» [250, с. 81]. На
нашу думку, при реформуванні системи МВС є також значний ризик, що пов’язаний із можливим прихованим небажанням начальників управлінь і відділів МВС різних рівнів переходити на нові методи роботи, що викликано необхідністю зміни звичних, але не завжди оптимальних
службових процедур і процесів, а також недостатньою кількістю кваліфікованих працівників. Адже, як стверджують
фахівці, одними бажаннями вищого керівництва системи
МВС її оптимізувати недостатньо – завжди при цьому присутній ризик необгрунтованих очікувань «реакції низів» на
ці заклики та вимоги. Взагалі, важливим є «не створювати… ілюзій миттєвої віддачі від запровадження системи» [251, с. 21] …
У контексті сказаного вище, виникає логічне запитання, які саме очікувані надбання реформування системи
МВС можна віднести до тактичних, а які до стратегічних?
Мабуть, тактичні – це, насамперед, зменшення кількості
людських ресурсів за рахунок якісного підвищення рівня
професіоналізму працівників; скорочення часу реагування
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на потреби суспільства за рахунок більш високої підготовки
та кваліфікації, технічної оснащеності працівників; підвищення службової віддачі працівників; саморозвиток власне
системи МВС тощо. Ну, а стратегічні – це кардинальне
зниження рівня злочинності за рахунок її профілактики та
попередження, професійної роботи працівників системи
МВС, її служб, органів та підрозділів.
Говорячи сьогодні про корумпованість міліції (в багатьох випадках небезпідставно), доволі часто забувають про
досить вдалий і до простого геніальний досвід роботи того ж
КДБ УРСР зразка 80-х років минулого століття, коли на
запитання «чому КДБ не був корумпований як наприклад,
міліція?», отримували доволі просту і, водночас, повчальну
відповідь – «Не в последнюю очередь потому, что у нас (в
КДБ) больше пяти лет никто на одном участке не работал.
Мы не обрастали связями, не обзаводились кумовьями, сватами и близкими друзьями, которым неудобно отказывать в
просьбах» [252, с. 48].
Звідси, мабуть, сьогодні кардинальним шляхом вирішення тієї ж проблеми корумпованості міліції може бути
тільки регулярна ротація працівників на посадах, достатнє
матеріальне забезпечення, жорсткий контроль за їх доходами, висока престижність роботи в органах внутрішніх справ.
Не менш важливою складовою реформування системи
МВС України є також масове професійне «оздоровлення»
«низових» органів, служб і підрозділів висококваліфікованими працівниками, що передбачає, за приведеною вище
аналогією [252, с. 48], переведення до тих же райвідділів
досвідчених працівників.
Власне бачення реформування системи МВС подає
М. Іллічов, який виділяє «найважливіші для сучасного етапу функції органів внутрішніх справ: інформаційне забезпечення діяльності ОВС; прогнозування та моделювання
розвитку системи ОВС; планування; регулювання; організація; керівництво; координація» [253, с. 63], що, на його
думку, дозволить виявити «невирішені проблеми органів
– 137 –

внутрішніх справ, тобто ліквідувати існуючі прогалини чи
недоліки при правовому регулюванні, розробці напрямків
поліпшення діяльності органів внутрішніх справ» [253, с. 62].
Важливим у реформуванні є також удосконалення
нормативної бази. Так, В. Шакун пропонує визначитися з
новою редакцією Закону України «Про державну службу»,
де визнати, що «правоохоронна служба – це державна служба, що є професійною службовою діяльністю громадян на
посадах правоохоронної служби в державних органах, службах та установах, що здійснюють функції із забезпечення
безпеки, законності та правопорядку, боротьби зі злочинністю, захисту прав і свобод людини та громадянина» [247].
Необхідно пам’ятати, що і в учених-правників, і у
практичних працівників не викликає жодних сумнівів той
факт, що реформування будь-якої системи слід починати зі
структурних змін. Саме структурні формування – її основний елемент. Ось чому, на наше глибоке переконання, до
системи МВС основною структурною ланкою має увійти
(національна) міліція (поліція).
(Національна) міліція (поліція) – саме та структура,
яка виступає підґрунтям системи Міністерства внутрішніх
справ. Це та ланка, що здійснює запобігання злочинам,
сприяє їх розкриттю, займається розслідуванням, виконує
адміністративні функції міліції, здійснює охорону громадського порядку, забезпечує безпеку руху на транспорті та
вирішує цілий ряд інших життєво важливих питань. Принципово важливо, що (національна) міліція (поліція) як самостійна поліцейська структура входить до складу МВС із
усіма своїми атрибутами.
Насамперед, у ній має бути кримінальна міліція, куди
входитимуть: карний розшук, підрозділи боротьби із незаконним обігом наркотиків, торгівлею людьми, кримінальна
міліція у справах дітей, оперативно-технічні, розвідувальні
підрозділи.
Наступним блоком національної міліції повинна бути
міліція громадської безпеки, що підтримує громадський по– 138 –

рядок у державі (патрульна служба, дільничні, дозвільна
система, дорожна поліція). Сюди ж можна зарахувати і службу державної охорони. Погоджуючись із тим, що це, так би
мовити, вже сформована традиційна побудова міліції, ми
впевнені, що у складі національної міліції доцільно створити
цілком новий самостійний блок міліції економічної безпеки.
Як відомо, раніше такі підрозділи входили до складу кримінальної міліції. Проте ні за своїми функціями, ні за характером виконуваних завдань останні до кримінальної міліції не
належать. Сюди мають увійти підрозділи міліції по боротьбі
з економічними злочинами, а також виведена з департаменту податкової адміністрації податкова міліція.
І нарешті, до складу національної міліції повинні
увійти також спеціальні підрозділи боротьби з організованою злочинністю. При цьому необхідно буде відновити статус цих підрозділів. Прийняте нещодавно рішення про введення головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС до складу кримінальної міліції було, на
нашу думку, непродуманим і поспішним. Адже з часу прийняття Закону України «Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю» [254] ці підрозділи є
самостійними. Практика та результати їхньої багаторічної
роботи переконливо довели необхідність їх діяльності.
Ще однією складовою системи Міністерства внутрішніх справ повинна стати державна міграційна служба. Як
відомо, створення її передбачене новою концепцією удосконалення роботи правоохоронних органів. Безперечно, до неї
повинні увійти не лише існуючий державний департамент
у справах громадянства, міграції і реєстрації фізичних осіб,
але й державний комітет у справах національностей і міграції на правах урядового органу державного управління.
Керуючись логікою, сюди ж можна було б увести і ряд
підрозділів Державної прикордонної служби України, адже
насамперед вони виконують функції боротьби з незаконною
міграцією та контрабандою. Більше того, це відповідало б
предмету регулювання зазначеної проблеми.
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Четверта ланка системи МВС – служба слідства. Напевно, є сенс назвати її службою досудового слідства: у цій
сфері, у зв’язку з очікуваним прийняттям найближчим часом Кримінально-процесуального кодексу, повинні відбутися істотні зміни. Цю службу доцільно зберегти у системі
МВС. Адже саме слідчі МВС розслідують понад 90% усіх
кримінальних справ.
І, нарешті, п’ята ланка – обслуговуючі підрозділи
МВС, куди входять кадрові, адміністративно-технічні та
фінансові структури.
Саме за такою схемою, на наше переконання, найефективніше і найоперативніше діятиме вся реорганізована
система МВС.
Зупинимося детальніше на окремих особливостях діяльності цієї системи, що мають бути враховані при удосконаленні системи МВС.
Що стосується блоку кримінальної міліції, то навряд
чи тут доцільно проводити якусь докорінну реорганізацію,
оскільки сформовану структуру карного розшуку, підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків, управління
боротьби з незаконною торгівлею людьми, міліції у справах
неповнолітніх уже апробовано життям. Дані підрозділи позитивно себе зарекомендували, з помітною віддачею працюють уже десятки років, мають цінний напрацьований
досвід. Висновок тут має бути один: необхідно удосконалювати кадрову роботу, домагатися більш конкретної віддачі,
запроваджувати передовий досвід.
Торкаючись роботи міліції громадської безпеки, слід зосередити увагу на її головній ланці – патрульно-постовій службі та необхідності забезпечення її сучасним обладнанням.
Важливою є робота дільничних інспекторів – активнодієвого загону служби громадської безпеки. Саме ця служба
реформувалася приблизно кожні два-три роки. На жаль,
очікуваного поліпшення роботи не відбулося. Причина, на
наш погляд, – у відсутності всебічно продуманої стратегії.
Історично склалося так, що в зазначеній службі працювали
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інспектори, які стояли найближче до народу, а тому знали
всі насущні проблеми його життя. Саме в особі дільничних
жителі вбачали своїх захисників та надійних помічників у
біді. І тепер саме «українські шерифи» для мас визначають
обличчя правоохоронців. Ось чому необхідно, не відкладаючи вирішення цієї проблеми, встановити статус дільничних. Без чіткого і конкретного визначення їхніх обов’язків
неможливо підвищити віддачу на цьому вирішальному для
правоохоронних органів напрямку. Коли на одну людину
покладають обов’язки із сотні напрямків профілактичної
роботи, то не слід очікувати вагомої віддачі.
Говорячи про роль і місце органів внутрішніх справ в
умовах формування громадянського суспільства, необхідно
рішуче, раз і назавжди, покласти край практиці тоталітарної держави. Міліція повинна виконувати виключно свої
безпосередні функції. Недаремно ж наукові дослідження
доводять, що органи правопорядку можуть впливати лише
на п’яту частину чинників, що сприяють скоєнню злочинів
чи правопорушень. Як бачимо, чотири п’ятих перебувають у
сфері діяльності інших структур. Виходячи з цього, ми зобов’язані наділити дільничного цілком конкретними повноваженнями та вимагати чітко займатися не «від сотні – й до
нескінченності» віртуально-абстрактних проблем, а 10–
15 конкретними. Не глобальними та неосяжними, а реальними та здійсненними.
У даному контексті необхідно сказати декілька слів
про ту службу, яка, за специфікою своєї роботи, зобов’язана
діяти в усіх на очах і, яку дуже серйозно критикував Президент України [255, с. 3]. Йдеться саме про Державтоінспекцію. У роботі всіх підрозділів ДАІ існує багато істотних
недоліків. Однак ця служба необхідна не лише самій міліції, але й усьому суспільству. Потрібно чітко визначити
сферу її безпосередньої діяльності. Створення конгломерату
патрульно-постової та дорожньо-патрульної служби навряд
чи дасть очікуваний ефект. Не варто сліпо копіювати досвід
інших країн, адже там за зовсім іншими принципами ство– 141 –

рювалася система управління, як і система органів влади. У
нас інший менталітет, інші національні традиції, чого не
можна не враховувати.
У жодному випадку не можна штучно об’єднувати
ППС і ДАІ, насамперед, тому, що вони виконують різні завдання. Такі наряди із великим задоволенням вирішуватимуть проблеми безпеки дорожнього руху на визначеній
території, навіть якщо перед ними стоятимуть ще й інші
завдання. Адже цікавіше та й, безперечно, легше знайти
водія, котрий створив аварійну ситуацію, перевищив швидкість або поїхав на заборонний знак чи сигнал світлофора,
ніж затримати хулігана або грабіжника, мати справу з нетверезим громадянином. Останнє є не лише набагато складнішим, але й небезпечнішим. Саме тому кожна з цих
служб має займатися своєю справою, а вольовим рішенням
об’єднувати їхні зусилля необхідно тільки у випадку виконання комплексних завдань.
На початку підрозділу ми вже говорили про спеціальні підрозділи боротьби з організованою злочинністю. Зауважимо, вони в Україні діють уже понад 15 років. І, хоч як
би їх не критикували, накопичений досвід роботи підтверджує необхідність їх подальшого вдосконалення. Безперечно, з часу їх створення виконано велику і дуже корисну для
суспільства роботу. Можна, мабуть, погодитися з тим, що
тепер їх варто іменувати спеціальними підрозділами боротьби з організованою злочинністю і корупцією.
Відповідно до згадуваного Закону ці оперативні підрозділи мають право на самостійне функціонування
[254]. Перед ними стоять конкретні завдання, які вони
повинні виконувати самостійно, підпорядковуючись лише
своєму безпосередньому керівникові та Міністру внутрішніх справ, а на місцях – відповідному начальнику обласного управління.
Діяльність цих спецпідрозділів, передусім, має бути
присвячена: збиранню розвідувальної, оперативної інформації про злочинні об’єднання, котрі здійснюють злочинну
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діяльність; усебічному їх викриттю. Вони мають бути здатними у встановленому законом порядку постійно вести роботу з їх ліквідації.
І ще два головні напрямки реформування. Це протидія міжнародній, транснаціональній злочинності та боротьба з корупцією. Тут як ніде необхідні кардинальні підходи,
має широко використовуватися досвід, напрацьований в
інших країнах. У системі МВС, насамперед, мають бути
створені спеціальні підрозділи протидії корупції. Напевно, це відповідало б сучасним реаліям. Нагальною вимогою життя є створення в регіонах незалежних підрозділів,
підпорядкованих центральному органу – главку по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України. Незалежна служба не піддаватиметься впливу тих або інших чиновників, наділених владними повноваженнями.
Місцеву міліцію нерідко називають муніципальною,
але, оскільки муніципалітетів у нас немає, у законі вона
називається місцевою [256; 143; 257]. Місцева міліція створюється у структурі органів регіонального самоврядування і
повинна мати подвійне підпорядкування, оскільки фінансується з місцевих бюджетів. Така структура для нас є новою. І, хоча в окремих регіонах місцева міліція вже існує,
спроби розширення діяльності згаданої структури ще дуже
несміливі та носять локальний характер.
Тут виникає закономірне запитання, чи має право на
існування така міліцейська структура? Остаточний висновок, як завжди, зробить життя. Особисто ми ставимося до її
діяльності скептично. Відверто кажучи, вона створюється,
оскільки відкривається надійне джерело її фінансування.
Аналізувати ж роботу місцевої міліції буде можливим лише
після певного періоду її діяльності, коли можна буде остаточно визначити її структуру, хоча законодавчо начебто все
передбачено.
Але визначальним є те, що місцева міліція створюється для того, аби виконувати міліцейські й у жодному випа– 143 –

дку інші політичні, жандармські функції. I цим у своїй повсякденній діяльності мають постійно керуватися градоначальники та керівники районів. Створювана «нова міліція»
не повинна перетворитися для місцевих політиків на «кишенькову». У такому випадку Міністерство внутрішніх
справ України займатиметься не роботою, а постійним залагоджуванням стосунків між місцевим керівником і начальником місцевої міліції. А він за законом є заступником
начальника відповідної державної міліції.
Завершуючи даний підрозділ хочеться висловити тезу
про те, що відповідальну роботу реформування ОВС не можна довіряти виключно відомству, Міністерству внутрішніх
справ. Над удосконаленням системи повинні працювати
фахівці з інших міністерств і відомств, представники інших
соціальних сфер. Для того аби робота була підпорядкована
не вузьким відомчим інтересам, а служила як державі, так і
всьому суспільству, слід було б створити відповідну раду чи
координаційну групу. Тут протягом трьох-чотирьох років на
підставі наявних і нових підготовлених пропозицій належить розробити ефективну концепцію реорганізації відомства. Справу слід поставити так, щоб надалі кожен новий
міністр не розпочинав реформу спочатку, перебудовуючи
структуру правоохоронних органів «під себе».
Найдоцільніше, на нашу думку, було б концепцію реформування системи МВС разом із чіткими термінами
прийняття пакету відповідних законодавчих і підзаконних
актів затвердити у Верховній Раді. Лише за таких умов реформа буде реальною та ефективною.

3.3. Реформування системи вищої освіти МВС
України в контексті Болонського процесу
Визначаючи перспективи розвитку освіти та завдання
навчання підростаючих поколінь, світове освітнє співтовариство однозначно доходить висновку, що сучасне іннова– 144 –

ційне навчання переслідує як мінімум дві основні мети.
Перша – виховати здатність до «передбачення», випередження подій, зорієнтувати людину на свідомий вибір альтернатив. При цьому спиратися доводиться на творчість, а
не на досвід, отриманий у ході попереднього розвитку. Таке
навчання полягає у набутті вмінь застосовувати нові методологічні прийоми, навички, настанови та цінності, необхідні, щоб жити у світі, який швидко змінюється. Друга мета – навчити дотримуватися принципу «співучасті», що передбачає участь індивідів і цілих суспільств у процесі
прийняття важливих рішень на всіх рівнях – від локального до глобального. Іншими словами, ідеться про демократизацію процесу прийняття відповідальних рішень, передумовою чого виступає демократизація освіти та кардинальні
зміни в процесі навчання.
Деякі західні автори йдуть далі, стверджуючи, що слід
відмовитися від професійного навчання в університетах і
зробити їх спеціальними вищими навчальними закладами
для підготовки інтелектуалів, здатних філософськи мислити.
Американський учений Р. Хатчинс, відзначаючи, що
«нам потрібні спеціалізовані інститути та неспеціалізовані
люди», фактично стверджує, що сучасному суспільству потрібні не спеціальні школи, що готують некультурних професіоналів, а загальноосвітні вищі навчальні заклади, що
готують культурних інтелектуалів. Професійне навчання,
необхідне світу, – це навчання загальної професії громадянства. Це – вільне навчання.
Відома ще одна позиція – С. Хука, згідно якої функція
вищої освіти полягає не в тому, щоб навчити людину «жити». Вона може жити й без цього. А в тому, щоб дати людині
перспективу – розуміння ідей, тенденцій, цінностей, а також навчити жити у злагоді з собою [258, с. 8].
Джон Дьюї у своїй новій книзі «Моральні принципи в
освіті» по-новому підходить до самого поняття «навчальний
заклад», трактуючи його як одну з форм суспільного буття,
а не підготовки до нього. Моральна позиція учнів, на думку
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Дьюї, формується в ході засвоєння останніми навчальних
дисциплін і забезпечує якість цього засвоєння, ставлення
учнів до процесу навчання [259].
У зв’язку з цим надзвичайно важливим є розуміння
ВНЗ як соціокультурної системи, функції якої не обмежуються підготовкою людини до професійної діяльності. Його
необхідно розглядати як форму трансляції та відтворення
культурних норм, цінностей, ідей, як простір генерування
суспільної ідеології, яка разом із її носіями вросте в культуру та дасть свої плоди [260, с. 46–47].
У державних документах, у наукових публікаціях повільно, але неухильно змінюється ставлення до проблем
виховання, починаючи із Закону України «Про освіту»
[261], відповідно до ст. 2 якого одним із головних принципів
сучасної політики нашої держави у сфері освіти є «вільний
розвиток особистості, виховання підростаючих поколінь у
дусі громадянськості, працелюбності, поваги до прав і свобод людини, любові до природи, Батьківщини, родини», і
закінчуючи інформаційно-аналітичними матеріалами МОН
України «Реалізація в Україні принципів і завдань Болонського процесу» (вересень 2003 р.), де підкреслюється відданість України міжнародним принципам розвитку освіти
[262, с. 2–3]. В усіх нормативних документах останніх років
йдеться про гуманістичні принципи освіти та посилення
виховної роботи в навчальних закладах.
Водночас не варто забувати, що названі принципи,
складаючи основу виховного процесу у вищій школі, доповнюються ще ідеалами, цінностями та пріоритетами, що відбивають її особливу роль і статус у житті суспільства, особливе місце в науці, системі освіти та культурі. До числа фундаментальних історично сформованих принципів та
цінностей вищої освіти, поза всяким сумнівом, належать:
служіння істині в ім’я істини, академічні свободи викладачів і студентів, орієнтація процесу навчання та виховання
на розвиток творчої сутності людини, уявлення про самоцінність об’єктивного наукового пізнання та гуманістичне
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навантаження наукових досліджень, фундаментальність
освіти, соціокультурна місія університетів як еталонних
центрів науки та культури. Світ ідеалів, цінностей і пріоритетів вищої освіти передбачає особливе наповнення навчально-виховного процесу, що потребує використання спеціальних педагогічних і соціальних технологій, створення в
стінах ВНЗ особливого освітнього простору.
Становлення України як правової держави, що прагне набути ознак громадянського суспільства, неможливе
без реформування та удосконалення сучасної юридичної
освіти, вітчизняного законодавства, приведення їх у відповідність з європейськими нормами та стандартами. Вказаному процесу має сприяти Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, яка затверджена Законом України від 18 березня 2004 року [263, с. 13].
Основними напрямками європейської культурноосвітньої і науково-технічної інтеграції України цей закон
визначає запровадження норм і стандартів в освіті, науці та
техніці, а також поширення власних здобутків у ЄС [264,
с. 18–24]. Безумовно, що Україна як демократична європейська держава не може залишатися на узбіччі, осторонь тих
процесів, що відбуваються в Європі, а тому повинна брати в
них активну участь.
Головною метою державної політики в галузі освіти
обрано створення умов для розвитку особистості та творчої
самореалізації кожного громадянина України, оновлення
змісту освіти та організації навчально-виховного процесу
відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад
економіки, сучасних науково-технічних досягнень. Разом із
тим, з огляду на актуальність і практичну цінність проголошеного курсу, вважаємо за доцільне зупинитися на деяких найбільш важливих, на наш погляд, положеннях.
По-перше, слід визначитися з термінологією: мова йде
про адаптацію, тобто пристосування законодавства України
до законодавства Євросоюзу, інтеграцію, тобто запрова– 147 –

дження європейських правових норм, чи їх гармонізацію,
узгодження, імплементацію? Усі ці терміни вжито в Законі,
інших програмних документах, але ж вони мають різне змістове значення.
По-друге, важливим є практичний бік справи. Так, на
щорічному зібранні Академії правових наук України було
звернено увагу на те, що Україні пропонується прийняти
приблизно шістдесят тисяч різних стандартів із різних правових позицій, що потребують перекладу та вивчення. У
Російській Федерації, наприклад, вже існує низка інститутів, які цим займаються. Найближчим часом потрібно імплементувати у національне законодавство близько десяти
тисяч стандартів. Ми змогли це зробити відносно двох тисяч
стандартів, а Російська Федерація – семи тисяч [265, с. 8].
Серед пріоритетних напрямків державної політики
щодо розвитку вищої освіти визначено інтеграцію вітчизняної освіти до Європейського та світового освітніх просторів. Найбільш проблемною нам убачається реалізація положень Болонської декларації в галузі юридичної освіти,
оскільки остання ґрунтується на національному законодавстві та слугує основою забезпечення правопорядку в країні,
провадження розслідування кримінальних справ, здійснення правосуддя. Інтеграція вітчизняної юридичної освіти
в європростір значною мірою обмежена специфікою національного законодавства та особливостями його застосування. Так, якщо порівняти деякі положення кримінального
судочинства, то можна з’ясувати, що законодавство Євросоюзу передбачає обов’язкову наявність рішення суду тільки
для проведення обшуку чи виїмки в житлі людини. Чинне
законодавство України (ч. 5 ст. 177, ч. 4 ст. 178 Кримінально-процесуального кодексу) такий порядок установлює не
тільки для обшуку житла, але й іншого володіння особи.
Таким чином, адаптація вказаних кримінально-процесуальнихнорм національного законодавства до європейських
призведе до звуження наявних прав людини, що суперечить положенням Основного закону України.
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Серед засад трансформаційного процесу освіти не
врахований такий важливий, на нашу думку, чинник, як
реформування вітчизняної освіти з урахуванням потреб суспільства у певних фахівцях. Як державні, так і приватні
навчальні заклади мають працювати на суспільство, повинні бути корисними народу та державі. Глобалізація як інструмент європейської інтеграції освіти може негативно
вплинути на позитивні сторони вітчизняної освіти. А тому є
сумнівною доцільність змін заради змін, особливо тих передових вітчизняних форм і методик у галузі освіти, що отримали якщо не світове, то європейське визнання.
Разом із тим, слід вітати визначений Декларацією
напрям на розширення доступу всіх, хто бажає здобувати
знання, до вищої освіти. Попри те, маючи на меті загальну
вищу освіту, необхідно пам’ятати, що забезпечити при цьому високу якість підготовки фахівців-випускників можна
лише за умови достатньо підготовленого вступника. Умови
життя, стан культури народу та навіть стиль життя суттєво
впливають та визначають рівень і якість вищої освіти. Дня
народу України, який є гідним кращого життя, сьогодні це
особливо актуально. На жаль, конкурси та вступні іспити,
передусім свідчать про зростання кількості абітурієнтів, але
не про підвищення якості знань. Рівень знань абітурієнтів
вищих юридичних навчальних закладів не набагато вищий. І, в першу чергу тому, що основи права (правознавство) в середніх школах викладають різні фахівці, але не
правознавці. На засіданні Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради за підсумками роботи за
2004 рік підкреслювалося, що навіть у Києві з 1045 вчителів правознавства тільки 390 є викладачами історії та права, решта – просто викладачами історії. У регіонах тенденція зі спеціалізацією та кваліфікацією вчителів правознавства ще гірша [266, с. 6].
До 1991 р. правознавців в Україні готували 6 державних вищих навчальних закладів. Станом на 2003 рік в
Україні юридичних навчальних закладів функціонувало
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вже 189, із них державних 134 та 55 іншої форми власності, а
ліцензовані обсяги набору в 2002 р. досягли майже 27000 осіб.
Разом із тим, не можна не погодитися з висновком про те,
що в Україні відбувається не перенасичення ринку праці
юристами, а скоріше мають місце недоліки у системі організації вищої юридичної освіти, що в першу чергу зумовлені її
якістю [267, с. 15]. Багато вищих юридичних навчальних
закладів через фінансові та інші причини зорієнтовані не
стільки на якісну сторону навчання та вдосконалення навчального процесу, скільки на кількісний на договірних засадах набір і прискорений випуск якомога більшого числа
студентів. І навіть статус «національний» далеко не завжди
є гарантією високого рівня та якості освіти. Мабуть, укрупнення навчальних закладів, у тому числі й юридичних, потрібно, проте важливо, щоб це не стало самоціллю, не призвело до виникнення «освітянських провінцій» у регіонах.
З урахуванням цього Кабінет Міністрів України
10 квітня 2001 р. затвердив Програму розвитку юридичної
освіти на період до 2005 року, яка своєю основною метою
мала «вдосконалення системи юридичної освіти, приведення її у відповідність зі світовими стандартами, створення умов для задоволення потреб громадян у сучасній
юридичній освіті та реалізації права на працю за здобутою
спеціальністю, повне забезпечення потреб органів державної влади, правоохоронних органів, інших сфер юридичної практики у фахівцях-юристах» [268]. У даній програмі
чітко простежувався намір прагматичного підходу щодо
вирішення питань юридичної освіти. Документ передбачав
заходи щодо реалізації даної проблеми у трьох напрямах –
прогнозування потреб в юридичних кадрах та оптимізація
мережі вищих навчальних закладів, зміст юридичної освіти, а також післядипломна освіта юристів. Виконання програми координували Міністерство юстиції України та Міністерство освіти і науки України. Окрім того, рішенням
Всеукраїнського з’їзду юристів-освітян і науковців, який
відбувся 24 жовтня 2003 року в м. Одесі була створена Ра– 150 –

да з юридичної освіти і науки, яка є представником юридичної науки у вищих органах законодавчої, виконавчої і
судової влади і координуючим центром системи юридичної освіти і науки в Україні. Даний орган звітує перед
Всеукраїнським з’їздом і здійснює свою діяльність у період між форумами.
Пріоритетними завданнями цієї ради є: оцінка та прогнозування розвитку юридичної науки в Україні; вивчення
досвіду і тенденцій розвитку мережі державних і недержавних навчальних закладів з підготовки спеціалістів за спеціальністю «Правознавство»; розробка освітніх стандартів,
освітньо-кваліфікаційних характеристик і програм та засобів для експертизи якості знань майбутніх спеціалістів;
підвищення самостійності вищих навчальних закладів у
визначенні форм і методів науково-методичного забезпечення навчального процесу; поширення досвіду діяльності
«юридичних клінік» для більш тісного зв’язку теоретичної
підготовки студентів і практики; сприяння підготовці та
видання підручників нового покоління.
Сьогодні відомча система освіти включає більше
10 вищих навчальних закладів. Вона динамічно розвивається, а темпи її зростання є чи не найвищими в державі
[269]. Останнім часом підготовка фахівців для органів внутрішніх справ здійснюється більш як за 15 спеціальностями, причому перелік їх відповідно до потреб ОВС щороку
розширюється. Нині у вищих закладах освіти Міністерства
внутрішніх справ України здобувають знання і професійну
майстерність понад 25 тис. курсантів і слухачів, у тому числі більше 19 тис. осіб на денній та більше 6 тис. на заочній
формах навчання, що майже у п’ять разів більше, ніж у
1992 році. Кожен рік до практичних органів приходить на
службу більше 9 тис. дипломованих спеціалістів.
Збільшилося і співвідношення числа курсантів у вищих навчальних закладах до числа атестованих працівників органів внутрішніх справ з 3,5% у 1993 році до 8,6%
у 2001 році.
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За контрактом у вищих навчальних закладах навчається більше 24 тис. студентів, у тому числі близько 4 тис.
осіб – на денній та більше 20 тис. осіб – на заочній формах
навчання.
Підготовку висококваліфікованих фахівців-управлінців та педагогічних кадрів для органів і підрозділів внутрішніх справ України ведуть магістратури. За останні 5 років лише КНУВС підготовлено понад 400 магістрів управління та права за спеціальностями «Управління в сфері
правопорядку» та «Правознавство».
Міністерство внутрішніх справ започаткувало підготовку науковців і науково-педагогічних кадрів через мережу ад’юнктур відомчих вищих навчальних закладів. На
сьогодні при навчальних закладах МВС України діє 11 спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій з 27 спеціальностей.
Ад’юнктури й докторантури провідних відомчих вищих
навчальних закладів МВС України лише за останні роки
підготували більше сотні кандидатів наук. Більшість докторських і кандидатських дисертацій виконуються за професійною проблематикою та практичним спрямуванням.
Функціонування відомчої системи освіти позитивно
вплинуло на стабілізацію ситуації щодо забезпечення
служб спеціалістами відповідного профілю підготовки, а
значить і на поліпшення криміногенної ситуації в державі.
За короткий час було створено систему профільних
вищих навчальних закладів І, ІІІ та IV рівнів державної
акредитації в містах Києві, Харкові, Донецьку, Запоріжжі,
Львові, Дніпропетровську, Сімферополі, Херсоні, Чернігові,
Черкасах та Івано-Франківську. У цих закладах, на відміну
від цивільних навчальних закладів, почала відбуватися
предметна кадрова підготовка для конкретних галузей та
сфер діяльності ОВС. Так, Постановою Кабінету Міністрів
України «Про створення вищих навчальних закладів системи МВС України» від 27 квітня 1994 р. [270], було прийнято пропозиції Міністерства освіти і МВС України, пого– 152 –

джені з Міністерством економіки, Міністерством праці, Міністерством фінансів, Київською і Харківською міськими
Радами народних депутатів, про створення Київського інституту внутрішніх справ на базі Інституту підготовки кадрів органів виконання покарань, військ внутрішньої та
конвойної охорони; Української академії внутрішніх справ
та Харківського інституту пожежної безпеки МВС України
на базі Харківського пожежно-технічного училища МВС
України. Для виконання означеної постанови МВС України
видало наказ від 22 червня 1994 р. № 328 «Про створення
Харківського інституту пожежної безпеки МВС України»
[271] та «Про створення Київського інституту внутрішніх
справ при Українській академії внутрішніх справ» [272].
Були також видані відомчі накази «Про створення Університету внутрішніх справ» [273], «Про організацію Львівського інституту внутрішніх справ при Українській академії
внутрішніх справ» [274], «Про організацію Донецького інституту внутрішніх справ при Донецькому державному університеті» [275], «Про організацію Запорізького юридичного
інституту» [276], «Про створення Луганського училища міліції МВС України» [277], «Про створення Сімферопольського училища міліції МВС України» [278], «Про створення
Донецького училища міліції МВС України» [279] тощо.
Слід сказати, що робота у даному напрямку продовжувалася і вже у вересні 2005 року побачила світ Постанова
Кабінету Міністрів України № 880 «Про реорганізацію вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ
Міністерства внутрішніх справ», у якій зазначалося, що з
метою реформування системи підготовки кадрів та наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ реорганізовується: Національна академія внутрішніх справ у Київський національний університет внутрішніх справ; Національний університет внутрішніх справ у Харківський
національний університет внутрішніх справ; Луганська академія внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ імені
10-річчя незалежності України у Луганський державний
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університет внутрішніх справ; Юридична академія Міністерства внутрішніх справ у Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Навчально-науковий інститут
управління Національної академії внутрішніх справ в Академію управління Міністерства внутрішніх справ [280].
Природно, що розбудова відомчої системи освіти супроводжувалася серйозними труднощами організаційного
та фінансово-матеріального характеру. Однак, як підкреслювалося на конференції «Становлення, розвиток відомчої
освіти та науки, основні напрямки удосконалення підготовки кадрів ОВС», що відбулася наприкінці січня двотисячного року в Національному університеті внутрішніх справ,
«попри усі труднощі Міністерству внутрішніх справ вдалося
сформувати свою систему освіти: наукові школи, які визнані
у державі і мають неабиякий авторитет, домінуючи в структурі державної юридичної освіти. Це основне джерело поповнення спеціалістами» [281, с. 6–7]. Зрозуміло, що новостворена відомча система освіти – не якесь ізольоване від
національно-державних процесів явище: вона не існує у вакуумі, а є органічною складовою національної системи освіти України. З іншої сторони, життєздатність відомчої системи зумовлюється тим, що на неї безпосередньо впливають
замовники на висококваліфіковані кадри, тобто галузеві служби МВС України. Саме тому необхідно чітко усвідомлювати,
що, на відміну від орієнтації на підготовку фахівців широкого
профілю у провідних цивільних навчальних закладах, система відомчої освіти спрямована, перш за все, на якісне кадрове
забезпечення конкретних галузей діяльності ОВС. Таким чином, з метою найбільш повного задоволення фахових запитів
та потреб замовників на спеціалістів основне завдання відомчих навчальних закладів полягає у підготовці достатньою мірою спеціалізованих фахівців [282, с. 41–49].
Основною метою реформування вищої освіти в Україні
є зміна цільових установок при переході держави до ринкових відносин. Якщо раніше в умовах централізованої планової політики держави основне завдання вищої школи по– 154 –

лягало в задоволенні потреб держави у фахівцях різних
кваліфікаційних рівнів, то в умовах становлення й розвитку України як демократичної, правової держави це, насамперед, задоволення потреб особистості в певному освітньому
та кваліфікаційному рівні з метою виходу на ринок праці.
Головною передумовою не тільки суспільного прогресу, але
й стабільності у країні, забезпечення її національної безпеки є використання інтелектуального потенціалу нашого суспільства [283, с. 12–21].
Пошук нових підходів щодо реформування освіти розпочався в Україні на межі 80-х – 90-х років минулого століття. На перших етапах перевага надавалася короткотерміновим навчальним програмам перепідготовки, другої
вищої освіти, перекваліфікації кадрів. Цього вимагав розвиток тодішнього суспільства, відповідність концепції реформування освіти в Україні щодо підвищення мобільності
фахівця з вищою освітою в умовах ринкової економіки.
Цей процес розвивався в умовах стабільного, гарантованого фінансування державних вищих навчальних закладів, що забезпечувало соціальні гарантії як викладачам,
так і студентам, підтримуючи престиж освітньої діяльності.
На сьогоднішній день ситуація кардинально змінилася: започаткувалася нова система економічних відносин, ринок
праці вимагав уведення нових спеціальностей і при цьому
паралельно відбувалися процеси спаду виробництва, конверсії, що суттєво зменшувало кількість замовлень на фахівців [284, с. 11–12]. Сучасний абітурієнт все пильніше придивляється до вибору майбутнього місця навчання з урахуванням досить високого рівня якості навчання, відповідного
та престижного профілю підготовки, перспектив професійного самовизначення та працевлаштування після закінчення навчання.
Вирішення загальносуспільних завдань з підготовки
кадрів покладено на всі заклади освіти, зокрема – на відомчі заклади освіти системи Міністерства внутрішніх справ.
Необхідність розширення та вдосконалення відомчої освіти
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набуває важливого значення внаслідок загострення криміногенної ситуації в державі, зростанні показників злочинності та інших правопорушень, що зумовлює об’єктивну необхідність у вдосконаленні не лише форм і методів правоохоронної діяльності, але й системи підготовки кадрів
органів внутрішніх справ [285, с. 163–167]. Ключовими питаннями в роботі з кадрами є освітня структура підрозділів
та органів внутрішніх справ: протиріччя між рівнем освіти, спеціальною підготовкою майбутніх міліціонерів і кваліфікаційною характеристикою робочих місць в ОВС; протиріччя між потребами у високопрофесійних фахівцях і
зорієнтованістю переважної більшості молоді не на посаду,
а на кар’єру.
Складовими частинами кадрової політики є: аналіз
реального стану кадрів у підрозділах та службах; прогнозування потреб у необхідних кадрах; раціональне використання кадрів відповідно до рівня їх знань, кваліфікації,
професійної підготовки; створення умов для підвищення
продуктивності та ефективності оперативно-службової діяльності; управління процесом плинності кадрів; правовий
та соціальний захист особового складу; звільнення кадрів.
Значне місце у програмі кадрової політики посідають
питання вдосконалення професійної, освітньої та кваліфікаційної ознак. Аналіз системи професійної підготовки персоналу органів внутрішніх справ показує, що рівень професійної освіти знаходиться не на належному рівні. Некваліфіковані фахівці не зможуть забезпечити виконання функцій і завдань, які стоять перед ОВС. Проблеми сьогодення
поставили перед системою підготовки персоналу для ОВС
ряд завдань, котрі полягають у налагодженій співпраці закладів освіти та практичних підрозділів: відбір на навчання; закріплення на практиці набутих знань; розподіл випускників; подальше підвищення їх кваліфікації.
Разом із тим, доводиться констатувати, що сьогодні
вищі заклади освіти МВС України ще не спроможні в повному обсязі задовольняти потреби у фахівцях, насамперед,
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вищої юридичної кваліфікації. Ситуація ускладнюється ще
й тим фактором, що стійкого характеру набула тенденція
відтоку (більше 4 тис. осіб щорічно) спеціалістів з ОВС, насамперед, найвищої кваліфікації. Зокрема, в 1995 р. в ОВС
працювало 28,5% юристів вищої кваліфікації від загальної
кількості працюючих, а в 1999 р. – 20,7%. За прогнозами
спеціалістів до кінця 2005 р., за умов збереження існуючої
тенденції, питома вага юристів вищої кваліфікації повинна
була знизитися до 9,5%. Функціонування відомчої системи
освіти (перші випуски фахівців) почало позитивно впливати
на стабілізацію ситуації щодо забезпечення служб фахівцями відповідного профілю підготовки. Зокрема, у службі
карного розшуку спостерігається збільшення питомої ваги
юристів з 43,6% до 52,0%; у службі дільничних інспекторів
міліції з 39,4% до 40,8%; у підрозділах по боротьбі з економічною злочинністю – з 28,4% до 32,4%; у службі слідства з
60,0% до 62,6%. Однак ще існують невтішні факти і показники. Тому нині актуальним є збереження професійного
ядра провідних служб. У ряді органів відтік юристів значно
перевищує їх прийом на службу. А тим часом з органів внутрішніх справ за власним бажанням звільняються випускники вищих відомчих закладів освіти. Майже всі вони вже
під час вступу до міліцейських вузів ніяк не пов’язували
свої життєві плани з органами внутрішніх справ. Сьогодні
це є дуже серйозною проблемою, котра потребує всебічного
вивчення та вирішення: Міністерство внутрішніх справ не
уповноважене фінансувати навчання представників комерційних чи державних структур.
Існують також недоліки у порядку комплектування
відомчих закладів освіти та у визначенні змістовності навчально-виховного процесу в цих спеціалізованих освітянських установах, в обґрунтуванні мети, завдань, форм та
методів відомчої системи підготовки особового складу для
органів внутрішніх справ, у виробленні та опрацюванні основних методологічно-практичних підходів щодо реформування відомчої системи освіти. У зв’язку з цим наведемо
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лише декілька висловлювань відомих фахівців у цій галузі.
По-перше, «Мають місце систематичні порушення планів і
термінів комплектування вузів, порядку добору кандидатів
на навчання, іноді кадрові підрозділи направляють в навчальні заклади особові справи тих абітурієнтів, батьки
яких притягалися до кримінальної відповідальності (у тому
числі і за вбивство) або є психічно хворими. Обґрунтованими є зауваження ректорів щодо необхідності якісної перевірки на місцях фізичного стану і здоров’я кандидатів на
вступ» [281, с. 7]. По-друге, «Подальший розвиток відомчої
освіти на порядок денний гостро ставить питання удосконалення організації, навчально-виховного процесу, консолідації зусиль, спрямованих на підготовку висококваліфікованих спеціалістів. Формування такого професійного ядра зі спеціалістів усіх напрямків діяльності органів
внутрішніх прав, їх уміння працювати в нових умовах, становлення та розвиток української державності потребує
єдиного методичного забезпечення організації та якості їх
підготовки. Сьогодні вищі навчальні заклади системи Міністерства внутрішніх справ України самостійно і в повному
обсязі ще не спроможні вирішувати всі питання методичного забезпечення навчально-виховного процесу, здійснення
кваліфікаційних вимог щодо підготовки відповідних фахівців» [286, с. 16–24]. По-третє, «На сучасному етапі розвитку
суспільства виникла об’єктивна необхідність перегляду
значної кількості існуючих до останнього часу уявлень про
завдання, форми і методи національної освіти взагалі і відомчої системи підготовки персоналу органів внутрішніх
справ зокрема. Це тим більш актуально, що курс на побудову демократичної, соціальної та правової держави потребує
критичного конструктивного аналізу досягнень і прорахунків освітянської системи у минулому та її побудови на зовсім іншій, якісно досконалішій, методологічно-практичній
основі» [286, с. 16].
Виходячи з цього, можна визначити основні принципи, які можуть бути враховані під час розробки стандарту
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вищої освіти вищого навчального закладу МВС України, а
саме: вертикальної та горизонтальної координації міністерства, вищих навчальних закладів з питань розробки стандарту; детермінізму, що зумовлює оперативно-коригувальну
стратегію і тактику постійно мінливої системи освіти; наступності професійних і навчальних програм на всіх рівнях
освіти від початкової підготовки міліціонера до післядипломної освіти; гнучкості організаційних форм, що дозволяє навчальним закладам в умовах динамічних змін у суспільноекономічних відносинах розгорнути всі форми доступного
навчання: очну, заочну, дистанційну; маневреності, що припускає оперативну корекцію навчальних програм, які враховують вимоги замовника та потреби працівника у зміні кваліфікації, перепідготовці та оволодінні новою спеціалізацією.
Таким чином, у найбільш загальному вигляді основними функціями стандарту вищої освіти вищих навчальних
закладів МВС України з урахуванням ступеневої підготовки, на нашу думку, можуть бути такі:
– формування та закріплення «відомчого змісту освіти» як компонента політики та практики функціонування
системи освіти МВС України;
– визначення оптимального обсягу змісту освіти та
навчання, обов’язкових для засвоєння курсантами та слухачами вищих навчальних закладів МВС України;
– встановлення єдиних науково-методичних підходів
для наповнення стандарту і таким чином створення бази
для розробки відповідних навчально-методичних комплексів, які враховують специфіку підготовки фахівців для органів внутрішніх справ;
– забезпечення наступності навчання на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях;
– оптимізація та уніфікація з урахуванням галузевих
стандартів вищої освіти засобів діагностики та об’єктивного
контролю рівня освітньо-професійної підготовки;
– підвищення якості освіти з урахуванням галузевих
стандартів вищої освіти шляхом подальшої підтримки су– 159 –

часних методів управління якістю, розроблення і запровадження систем управління якістю освіти;
– зміцнення загального європейського співробітництва та подальше формування сумісної із системою вищої поліцейської освіти європейських країн системи підготовки
персоналу органів внутрішніх справ України.
Головним завданням Болонського процесу є гармонізація архітектури системи європейської вищої освіти. Основні завдання та принципи створення Європейської вищої
освіти закріплені в шести цілях Болонського процесу, а саме: запровадження двоциклового навчання; використання
кредитної системи та формування системи контролю якості
освіти; розширення мобільності студентів і викладачів; забезпечення працевлаштування випускників; обґрунтування
привабливості європейської системи освіти.
Зупинимося детальніше на цих завданнях, їх позитивних аспектах та висловимо деякі критичні зауваження.
Двоетапна система вищої освіти передбачає два навчальні цикли: перший – терміном не менше трьох років,
що дає змогу отримати незакінчену вищу освіту та вищий
(академічний) ступінь бакалавра. Другий цикл протягом
ще одного-двох років навчання за індивідуальними програмами, після завершення яких присвоюється вчений
(академічний) ступінь магістра.
Після процедури здобуття вченого ступеня видається
диплом і додаток до нього (їх серія та номер збігаються) з
відповідною інформацією про навчання особи та її освітню
кваліфікацію. Так, додаток містить інформацію про вищий
навчальний заклад, який надає кваліфікацію, про рівень
кваліфікації, зміст і обсяг освіти, особливості навчання і
форми підсумкового контролю, академічні та професійні
права тощо. Вчений ступінь доктора права передбачає загальний термін навчання щонайменше сім-вісім років.
Переконані, що юристи в Україні, незалежно від відомства, повинні мати закінчену вищу освіту, тобто бути
магістрами або докторами права, а не молодшими фахівця– 160 –

ми. А тому важко погодитися з точкою зору тих колишніх
керівників міністерства внутрішніх справ, які вважали, що
дільничному інспектору достатньо й середньої спеціальної
освіти. Крім того, у відомствах, де фахівці повинні мати
вищу юридичну освіту (МВС, СБУ, податкова міліція, прокуратура), потрібно також узгодити європейські вимоги та
стандарти з наявними відомчими спеціальними званнями,
класними чинами, рангами, виходячи з питання про доцільність їх збереження. За тоталітарного режиму форма і
погони були символом влади та вимагали поваги та шанування саме їх, а не службовця як людину та фахівця. Сьогодні це потрібно змінювати.
Правоохоронна та правозастосовча діяльність – це робота з людьми і для людей. А тому взаємовідносини повинні
будуватися на партнерських засадах. У відомчих вищих
юридичних навчальних закладах доцільно провести девоєнізацію (розатестування) багатьох, окрім стройових підрозділів, посад науково-педагогічного та господарського персоналу. Це допоможе зберегти наявний науковий потенціал,
адже після досягнення 50–55 років більшість науковців
змушена йти з навчального закладу.
На нашу думку, проблемними для вищої освіти України в контексті Болонського процесу та оцінювання знань
видаються питання:
1) правильного визначення затрат навчального часу
студента певного рівня розвитку на адекватне вивчення
навчального матеріалу в обсязі модуля (тобто узгодження
модуля з кредитом);
2) розроблення методики розрахунку (в т. ч. навчального) навантаження викладачів за умови кредитно-модульної системи та навчального навантаження студента, а також взаємозв’язку між ними.
Не викликає жодних сумнівів, що єдина система вищої освіти та уніфікація вимог і стандартів сприятиме мобільності студентів і викладачів в Європі. Болонський процес
передбачає реформування вищої освіти в Європі, нібито не
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маючи на меті її уніфікації. Але ж єдиний підхід до використання одних і тих же норм, стандартів, нехай і прогресивних, неминуче матиме наслідком уніфікацію освіти. На
наш погляд, будь-яка уніфікація усереднює, а все усереднене має свої негативні сторони, тим більше – в освіті, яка для
нашої країни нині носить стратегічний характер забезпечення національної безпеки [267, с. 17].
Працевлаштування випускників покладається на навчальні заклади, за наявності додатку до диплома – в межах Європи. Реалізувати це легально для випускників
українських вищих навчальних закладів можна буде лише
після вступу України до Євросоюзу. Дуже важливо, що керівництво держави вже зараз, серед цілої низки проблем,
визначає вільне пересування студентів у кордонах Європи
як пріоритетне завдання.
Привабливість європейської освіти, її ефективність, на
наш погляд, може бути визначена та оцінена лише з часом,
після апробування та запровадження інновацій, передбачених у рамках Болонського процесу.
Традиційними недоліками нашої системи вищої (у тому числі – й юридичної) освіти та одночасно перешкодами на
шляху реалізації вимог Болонського процесу, за оцінками
фахівців, є: відсутність систематичної роботи студентів протягом навчального семестру; низький рівень активності студентів і відсутність елементів змагання у навчанні (як вихід,
потрібно визначати місце кожного студента за рейтингом та
заохочувати кращих за підсумками семестру, навчального
року); можливість необ’єктивного оцінювання знань студентів; значні витрати часу на проведення екзаменаційної сесії;
відсутність гнучкості в системі підготовки фахівців; недостатній рівень адаптації до змін згідно з вимогами світового ринку праці; низька мобільність студентів щодо зміни напрямку підготовки, спеціальності чи навчального закладу; обмежена можливість вибору студентом навчальних дисциплін.
Підсумовуючи, можемо стверджувати, що перераховані вище обставини зумовлюють гостру необхідність удоско– 162 –

налення в сучасних умовах не лише форм та методів правоохоронної діяльності, але й системи підготовки кадрів правоохоронців, що, своєю чергою, надало б цій діяльності
більш чіткого, послідовного та результативного характеру.
Забезпечення ґрунтовної юридичної та спеціальної підготовки, підвищення інтелекту і професійної майстерності, психологічної стабільності та моральної вихованості курсантів
та студентів відомчих вузів, а також юристів-співробітників
органів внутрішніх справ є важливим чинником дотримання правопорядку і законності в державі.

3.4. Підвищення рівня професіоналізму
працівників міліції як одна із засадничих умов
формування громадянського суспільства
Однією з умов реформування правоохоронних органів
України і, зокрема, органів та підрозділів внутрішніх справ
є підвищення професіоналізму та компетентності в роботі
як окремо взятого працівника, так і міліції в цілому при
вирішенні питань щодо забезпечення гарантованих Конституцією України прав і свобод громадян.
У довідковій літературі смислове значення слова
«професіонал» тлумачиться так: «той, хто зробив яке-небудь
заняття предметом своєї постійної діяльності»; «добрий фахівець своєї справи» [287, с. 1177]. А тісно пов’язане з поняттям професіонал поняття «компетентність» тлумачиться
як – «оволодіння суб’єктом спеціальними теоретичними та
практичними знаннями, можливостями, навичками, що
дають змогу швидко, точно, ефективно реалізувати компетенцію, якісно і кваліфіковано здійснювати професійну діяльність» [288, с. 907].
Саме слово «професіоналізм» безпосередньо пов’язане
з «професією», «спеціальністю» та «кваліфікацією» того чи
іншого працівника. Як зазначає В. Прокопенко, «професія є
широкою сферою трудової діяльності, що відображає галу– 163 –

зевий або родовий поділ праці, в якій працівник може застосовувати свої трудові здібності відповідно до наявних у нього знань, навичок та вмінь», «спеціальність є частиною трудової діяльності в межах певної професії, що найбільш глибоко
та всебічно опанована працівником», «кваліфікація – це рівень теоретичних та практичних знань за відповідною професією та спеціальністю, який відповідає тарифному розряду,
класу, категорії, вченому ступеню тощо» [289, с. 217].
Проблеми професіоналізму та умов, що його забезпечують, мають велике значення для існування та розвитку
суспільства. Особливо це стосується діяльності працівників
правоохоронних органів, зокрема органів внутрішніх
справ. Це пояснюється тим, що правоохоронці повинні не
лише стояти на варті закону, але й, маючи великі владні
повноваження, не допускати порушень законності, протидіяти впливу агресивно налаштованих осіб на соціальне
середовище.
Як зазначає О. Бандурка, «цілеспрямована діяльність
органів внутрішніх справ на виконання поставлених завдань можлива тільки при забезпеченні ефективного
управління та високого професіоналізму працівників органів внутрішніх справ» [290, с. 51]. На думку В. Плішкіна,
чим вищі громадянська зрілість, професіоналізм, майстерність співробітника, тим ефективніші наслідки його праці,
тим вищий його культурний рівень [291, с. 613]. Більше того, розбудова в Україні громадянського суспільства потребує переорієнтації правоохоронних органів із силової діяльності на обслуговуючу, на встановлення партнерських стосунків із громадянами. Вирішити ці завдання можуть
тільки висококваліфіковані професіонали, які мають не
лише відповідні знання, уміння, навички професійної діяльності, але й таку мотивацію та самосвідомість, котрі відображають ставлення до людини як до найвищої цінності.
Тому проблема визначення сутності та механізму формування феномена професіоналізму у тих, хто стоїть на варті
прав та свобод громадян, має досить складний характер.
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Вже давно доведено, що «людський чинник» відігравав і буде відігравати вирішальну роль в ефективній реалізації соціальними інститутами своїх функцій (а правоохоронні інститути не складають в цьому плані винятку). Однак підвищення професіоналізму працівників органів
внутрішніх справ неможливе без детального аналізу теоретичного поняття «професіоналізм». Перш за все, для
з’ясування терміну «професіоналізм», необхідно розглянути такі поняття, як «професія», «професійна правосвідомість», «професійні здібності», «професійна культура» та
«професійна етика».
Так, наприклад, В. Венедиктов та М. Іншин під професією працівника органів внутрішніх справ розуміють сукупність знань, умінь і навиків, а також ділових, особистісно-психологічних і моральних його якостей, що дозволяють
останньому вміло виконувати службові функції на певних
посадах в органах та підрозділах системи МВС України
[292, с. 91]. В. Білоліпецький уважає, що «оскільки правоохоронна діяльність – це професія у сфері соціального
управління, то з теоретико-модельних позицій їй притаманні ряд особливостей. По-перше, це духовний вид діяльності, тобто такий вид людської праці, де не створюються, не
виробляються матеріальні цінності. По-друге, це діяльність,
яка відображає суб’єктивно-об’єктивні відносини, де провідну роль відіграє людський фактор. По-третє, являє собою
визначену цінність соціального порядку, яка виявляється в
тому, що від неї у більшій мірі залежить ефективність і оптимальність соціального розвитку, прогрес у всіх галузях, у
всій існуючій соціальній системі. Ось чому в сфері соціального (державного) управління, до якої відноситься і правоохоронна діяльність, так потрібен високий рівень професіоналізму» [293, с. 60].
Як було сказано вище працівники органів внутрішніх
справ являють собою особливий різновид державних службовців. Вони виконують управлінські та правоохоронні функції, мають відмінний від інших службовців правовий ста– 165 –

тус, здійснюють від імені та за дорученням держави виконавчо-розпорядчі повноваження правоохоронного характеру. Окрім того, вони вступають у правові відносини, які випливають із змісту їх службових повноважень не лише всередині органу чи підрозділу, але й зовні, тобто вступають у
відносини з громадянами, іншими державними та недержавними органами. Виступаючи в цих відносинах від імені
держави, вони можуть застосувати заходи, необхідні для
виконання законних вимог, зокрема заходи примусового
характеру.
Отже, професія, як певний набір навиків і якостей в
тому чи іншому виді діяльності, являє собою відносно самостійний, конкретно-історичний, спеціалізований та інституціолізований рід занять, який виник під впливом
соціального поділу праці. До важливих ознак професії, як
виду діяльності, можна віднести наступні: відносно довготривале, а частіше за все довічне виконання певних
функцій; наявність спеціальних знань, освіти, вмінь і навичок, здобутих у ході роботи; отримання оплати за свою
працю, доходу, що забезпечує підтримання існування
працівника та його сім’ї; створення певного суспільного
статусу, способу життя людини, її поведінки як на роботі,
так і поза нею, що приводить до ототожнення, ідентифікації людини з її професією.
Професійна правосвідомість працівників органів внутрішніх справ є головним інструментом їх діяльності, має
свої особливі умови, середовище, засоби, методи формування. Теоретичне дослідження всього комплексу чинників,
закономірностей їхнього взаємозв’язку, зміни та впливу на
правосвідомість має найважливіше значення в створенні
передумов якісного та необхідного їх функціонування та
формування. Якщо говорити про формування свідомості
людини, то, напевно, коректно буде це поняття розглядати з
позицій зовнішньої та внутрішньої діяльності. Зовнішня –
це не саме формування, а процес виливу зовнішнього середовища на формування свідомості людини. Внутрішня – це
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діяльність індивіда, властива його психічному відображенню, по формуванню і використанню психічного уявлення,
пов’язаного єдністю пізнавальних і емоційних процесів, роботи пам’яті та активності вольової сфери психіки.
На нашу думку, формування фахової правосвідомості
працівника органів внутрішніх справ пов’язане із об’єктивними і суб’єктивними чинниками, що мають вплив на
його правосвідомість, з одного боку, і про безпосереднє формування правосвідомості з позицій особливостей і тенденцій
чуттєвої діяльності, пізнання особистості в єдності з формами розумової діяльності, з іншого. Крім того, процес формування не є тільки процесом складання і становлення, набуття завершеності та зрілості, але, і як соціалізація, припускає розвиток зрілих форм, їхню зміну тощо. Так, до
об’єктивного чинника ми відносимо середовище функціонування правосвідомості. Правове виховання – чинник суб’єктивного характеру.
Професійні здібності – це сукупність індивідуальнопсихологічних властивостей суб’єкта професійної діяльності, що склалися в ході професійної освіти та діяльності на
основі існуючих задатків, загальних і соціальних здібностей
і включення їх в свою структуру. Професійні здібності визначають успішність професійного навчання та оволодіння
складними елементами професійної діяльності [294, с. 63].
Професійні здібності виражають успішність професійного
навчання та оволодіння складними елементами професійної діяльності.
У науковій літературі існує декілька визначень поняття професійної культури правоохоронця [295]. Одні автори визначають її як «сукупність властивостей і якостей
(загальнолюдських, класових, професійних тощо), що знаходять зовнішній прояв у правоохоронній діяльності» [296];
інші – прихильники діяльнішого підходу – до професійної
культури відносять кваліфіковане, сумлінне і ретельне виконання трудових процесів [297]; треті додають туди ще
елементи психологічної та педагогічної культури [298].
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У контексті нашого дослідження носієм професійної
культури виступає правоохоронець, тому рівень його професіоналізму визначається, по суті, рівнем зрілості професійної культури. Константні елементи феномена професіоналізму (сукупність професійно-особистісних характеристик)
лише визначають необхідні та достатні суб’єктивні умови
його становлення, тобто створюють певну форму, а варіативні елементи (професійна культура та етика) наповнюють
цю форму реальним змістом, характеризують механізм формування та реалізації професіоналізму в правоохоронній
діяльності [299].
Як підкреслювалося у Програмі розвитку партнерських стосунків між міліцією та населенням на 2000–2005 рр.,
підвищення рівня професійної і культурної підготовки працівників міліції для забезпечення партнерських стосунків з
населенням має бути спрямованим на: приведення у відповідність до вимог часу законодавчої бази та відомчих нормативних актів з питань проходження служби в органах
внутрішніх справ України; формування у працівників органів внутрішніх справ психології, яка б відповідала вимогам переходу до нової моделі правоохоронної діяльності,
заснованої на принципі партнерства і соціальної допомоги;
безумовне виконання органами внутрішніх справ вимог та
положень принципів діяльності міліції і Кодексу честі працівника ОВС України; ділове співробітництво міліції з населенням та громадськими інститутами; радикальне вдосконалення системи професійної підготовки та виховання
особового складу тощо [300].
Професійна культура – проявляється в першу чергу у
розумінні сутності своєї професії, у вмінні застосувати різні
методи та форми управління, в здатності передавати свої
знання, виконувати роботу свідомо, творчо, не шаблонно.
Професійна культура розкривається у вмінні передбачати
результати своєї діяльності, в її прогнозуванні, в здатності
відтворювати і висловлювати загальнонаціональні інтереси, бачити перспективу їх розвитку [293, с. 59]. Отже, ми
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вважаємо, що професійна культура правоохоронця – це ступінь оволодіння ним знаннями, способами та методами
правоохоронної діяльності та використання їх на практиці
відповідно до рівня розвитку власної мікрокультури.
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що
професійна культура не може бути сформованою тільки як
знання, хоча будь-яке її становище починається з моменту
фіксації мисленням певної «порції» засвоєного знання у
вигляді правових понять, гіпотез, теорій та ідей. Знання –
це перевірений суспільно-історичною практикою та засвідчений логікою результат процесу пізнання, що адекватно
виражає у свідомості людини навколишній світ. Переживання – це суб’єктивне явище, що зумовило стрибок від
фізіологічної форми відображення до психічної. У людини
переживання потреб, емоцій, почуттів, вольового зусилля
та творчості – одне з трьох атрибутів свідомості – переживання, знання, ставлення. Як наслідок, без цих властивостей професійна культура не може існувати і не може бути
сформованою.
Володіючи різним ступенем вірогідності, професійні
знання обслуговують юридичну практику, відповідають її
потребам, теоретично, тобто ідеально, передбачають її. Будучи узагальненням достовірних фактів юридичної дійсності, знання з одиничних явищ складає у професійній правовій свідомості уявлення про загальне, за випадковими подіями розкриває значення необхідного, можливе розділяє з
дійсним. На цій основі виникають і розвиваються засоби
професійного мислення суб’єкта правоохоронної діяльності
як логіка його професійної правової свідомості, сприяючи
глибшому осмисленню ним юридичної дійсності та повнішому проникненню в суть оточуючих речей. Знати предмет
професійної діяльності – значить осягати його сутність, розкривати риси та ознаки, і все це не заради самого знання, а
з метою дії зі знанням справи.
Отже, професійне знання – це те ж саме оволодіння
явищами професійної дійсності, але, на відміну від чуттєво– 169 –

практичної діяльності, це логіко-теоретичне оволодіння.
Знання не створює предмета пізнання, воно формує його
ідею і засіб теоретичного засвоєння. Опановуючи предметом
професійної діяльності в поняттях, судженнях тощо, знання
в голові майбутнього юриста не тотожні ідеї предмета пізнання, вони лише з нею однопорядкові. Знання представляє у професійній свідомості правознавця предмет таким,
яким він є насправді, ідея – в аспекті ідеалу, тобто таким,
яким майбутньому фахівцю хотілося б бачити і мати предмет пізнання з погляду його інтересів і потреб. В ідеях особистісний контекст процесу пізнання наближений до акту
переживання повніше, ніж у знаннях. Не випадково на
основі тих самих знань у різних людей можуть виникнути
різні ідеї.
Наступним елементом професіоналізму є професійна
етика. Як свідчать численні соціологічні дослідження, дотримання законності та службової дисципліни визначається не стільки вимогливістю керівників, скільки моральними установками правоохоронців [301]. У багатьох випадках
ці установки здійснюють на ефективність службової діяльності більший вплив, ніж професійна компетентність. Тому
моральність правоохоронця визначає його готовність до вирішення службових завдань, бажання їх виконувати, а також формує почуття відповідальності за їх виконання з
найбільш результативним ефектом. Саме такий зміст вкладається в поняття професійної етики правоохоронної діяльності [302, с. 34–43].
В силу означених причин до правоохоронця-професіонала висувається ряд специфічних моральних вимог.
Частково вони містяться в службових нормативних документах, таких як Кодекс честі [303], Присяга [304], а частково
складаються у процесі накопичення службового досвіду,
традицій, визначаються морально-психологічним кліматом
у колективі.
На нашу думку, в узагальненому вигляді моральні
вимоги до правоохоронця в умовах формування громадян– 170 –

ського суспільства повинні включати: ставлення до людини
як до найвищої цінності, повага та захист прав, свобод і
людської гідності у відповідності до міжнародних та вітчизняних правових норм і загальнолюдських принципів моралі; глибоке розуміння соціальної значущості своєї ролі в суспільстві, відповідальності перед державою, бо саме від
правоохоронних органів більшою мірою залежать громадська безпека, охорона життя, здоров’я, правова захищеність
людей; розумне та гуманне використання прав, які надані
законом правоохоронцеві, у відповідності з принципами соціальної справедливості, громадянського, службового та морального обов’язку; принциповість, мужність, безкомпромісність, самовідданість у боротьбі зі злочинністю, об’єктивність та неупередженість у прийнятті рішень; бездоганність
особистої поведінки на службі й у побуті, чесність, непідкупність, турбота про професійну честь, суспільну репутацію
правоохоронця; свідома дисципліна, ретельність та ініціатива, професійна солідарність, взаємодопомога, підтримка,
сміливість і морально-психологічна готовність до дій у
складних ситуаціях, здатність до розумного ризику в екстремальних умовах; постійне удосконалення професійної
майстерності, знань у галузі службової етики, етикету, такту, підвищення загальної культури, розширення інтелектуального кругозору, творче освоєння необхідного в професійній діяльності вітчизняного та зарубіжного досвіду.
Підсумувавши ознаки, що містяться у визначеннях –
професії, професійної правосвідомості, професійних здібностях, професійної культури та професійній етиці – можливим
стає визначення наступних ознак професіоналізму працівників органів внутрішніх справ: 1) професіоналізм одна з
найважливіших сторін професійної культури працівника
органів внутрішніх справ, елемент (міра) його компетентності; 2) професіоналізм визначає ділову надійність, здатність
успішно та безпомилково здійснювати конкретну правоохоронну діяльність як у звичайних умовах, так і в екстремальних, нестандартних ситуаціях; 3) на особистому рівні профе– 171 –

сіоналізм зумовлюється певними досягненнями в процесі
службово-трудової діяльності, високим рівнем сформованості
професійної та духовної культури в усій її досконалості.
На основі проведеного дослідження вважаємо за необхідне виділення наступних шляхів формування професійнокомпетентного працівника органів та підрозділів системи
МВС України. Це, зокрема: конкурсний відбір як кандидатів
для професійної підготовки (навчання), так і кандидатів для
заміщення конкретних посад в системі органів внутрішніх
справ; періодична атестація працівників органів внутрішніх
справ; створення банку кваліфікаційних оцінок претендентів
на зайняття більш високої посади в органах та підрозділах
системи МВС України; створення системи позитивної мотивації для високопрофесійного та добросовісного проходження
державної служби в органах внутрішніх справ; регулярне
проведення досліджень щодо оцінки професійного рівня та
характеру мотивації працівників органів внутрішніх справ;
широке використання зарубіжного досвіду щодо професійної
підготовки правоохоронців.
Таким чином, професіоналізм у системі МВС – це насамперед здатність працівника органів внутрішніх справ,
колективу працівників визначати з урахуванням умов і реальних можливостей найбільш ефективні шляхи та способи
реалізації поставлених перед ними правоохоронних завдань у межах нормативно визначених повноважень.
Одне з найбільш значущих питань, потреба вирішення
якого постійно виникає перед керівництвом органів і підрозділів внутрішніх справ України – це добір персоналу. Разом
із заходами щодо професійного навчання, забезпечення стимулювання, створення умов розвитку професійного досвіду,
добір повинен забезпечити їхнє ефективне функціонування.
Добір проводиться шляхом оцінки кандидатів і вибору з них
найбільш придатних для виконання конкретної роботи. Рішення при виборі залежить від тих критеріїв, що лежать в
основі оцінки: освіта, рівень професійних навичок, досвід роботи, індивідуально притаманні якості тощо.
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Основний зміст процедури виявлення професійно важливих якостей полягає в наступному: на основі загальних
уявлень про функції та процеси професійної діяльності виділяються гіпотетичні індивідуально-особистісні якості, що
розглядаються як чинники ефективності діяльності. Емпірично встановлюється ступінь їхнього зв’язку з ефективністю, а
також взаємний зв’язок самих індивідуально-особистісних
якостей. Це розглядається як основа для побудови системи
якостей, що інтерпретуються як професійно важливі.
Така стратегія виділення останніх у принципі забезпечує обґрунтованість вимог, які висуваються до працівника органів внутрішніх справ, а тим самим і об’єктивне виділення індивідуально-особистісних якостей професіонала
[305]. Слід зазначити, однак, що багато процесів у складних
видах діяльності важко піддаються операціональному аналізові через їх «одномоментність» або неспостережуваність
(наприклад, процеси ухвалення рішення начальником підрозділу або оперативним працівником). Це знижує вірогідність висновків про індивідуально-особистісні якості спеціалістів-правоохоронців.
Але існує інша стратегія виділення професійно важливих якостей, що припускає узагальнення суб’єктивних
уявлень їхніх носіїв – професіоналів – про специфіку професії та власні індивідуально-особистісні якості. Зазвичай
досвідчених професіоналів-експертів, які успішно проявили
себе в конкретній діяльності та були високо оцінені колегами, просять перерахувати ті якості, що, на їх думку, забезпечують ефективне виконання службових функцій. Складений у такий спосіб перелік якостей, необхідних успішному фахівцеві, інтерпретуються як професійно важливі.
Прогноз професійної успішності визначається ступенем збігу діагностованих індивідуально-особистісних особливостей
кандидата і виділених при описі професійно важливих якостей [306].
У науковій літературі широко використовується поняття «професійна придатність», котра визначається через
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професійно важливі якості, тобто вони розглядаються як
необхідні і достатні ознаки професійної придатності [287,
с. 1114]. Виділення та інтерпретація цих якостей, як відзначалося вище, обмежується лише встановленням взаємозв’язку індивідуально-особистісних якостей з ефективністю
діяльності. Так, уважається, що професійно важливі якості – це необхідні умови для успішного оволодіння професійними знаннями, уміннями і навичками, які визначають успішність навчання у встановлений термін і ефективність
професійної діяльності. Однак, ці умови необхідні для опису якостей професіонала-правоохоронця, що не є достатніми
для прогнозування успішності діяльності.
У даному випадку розрізнення необхідних і достатніх
якостей пов’язано з цільовою функцією опису об’єкта (події).
Необхідні якості – це такі особливості останнього, котрі дозволяють охарактеризувати його у всьому різноманітті проявів. Достатні якості – це такі особливості об’єкта (події), що
дозволяють відрізнити його від інших. Так, наприклад, для
встановлення факту вчинення злочину виявляється перелік необхідних його проявів у вигляді наявності потерпілих,
свідків, знаряддя злочину тощо; однак відсутність якоїнебудь ознаки (наприклад, свідків) ще не свідчить про відсутність злочину як такого. Для його диференціювання
(розрізнення двох подібних за об’єктивною стороною дій,
наприклад, умисне нанесення тілесних ушкоджень і необхідної оборони) досить одного або двох ознак.
Достатня умова – це така ознака об’єкта (події), що дозволяє зробити не тільки прямий, але і зворотний висновок.
Тільки в тому випадку, коли деяка умова необхідна і достатня, вона є характерною і виділяє об’єкт (подію) у низці тотожних. Саме виділення необхідних і достатніх ознак
об’єкта використовується при його науковому визначенні.
Співвідношення необхідних і достатніх ознак описується як
включення безлічі достатніх ознак у безліч необхідних: достатня ознака завжди необхідна; однак необхідна – не
обов’язково достатня.
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Зі сказаного вище можна зробити висновок, що індивідуально-особистісні якості професіоналів-правоохоронців,
що зумовлюють ефективність їх діяльності, залишаються
лише необхідними. Потрібне виділення особливої групи
ознак, котрі є достатніми для прогнозування успішності
майбутньої професійної діяльності; саме їх і варто називати
професійно-важливими якостями.
Відповідно до визначення професійно важливих якостей як необхідних і достатніх критеріїв для прогнозування
успішності діяльності (вирішення завдань професійного
відбору) необхідно змінити стратегію їхнього виявлення.
Розглянуті раніше стратегії (побудова професіограми та
опитування експертів) забезпечують виділення необхідних
для ефективної діяльності якостей, придатних для опису
типових особливостей професіоналів, але не дають можливості прогнозувати її успішність. Повинно бути поставлено
спеціальне завдання щодо оцінки обраних індивідуальноособистісних якостей достатніх для прогнозування успішності професійної діяльності. На наш погляд, немає іншого
шляху при визначенні професійно важливих якостей, окрім
порівняння індивідуально-особистісних якостей «успішних»
і «неуспішних» професіоналів.
Таким чином, стратегія виділення професійно важливих якостей правоохоронців в умовах формування громадянського суспільства повинна передбачати два етапи. Перший – виділення та перевірка таких індивідуально-особистісних якостей, які пов’язані з ефективністю діяльності. На
даному етапі доцільно застосовувати стратегії побудови та
аналізу професіограми та опитування експертів. Виділені
індивідуально-особисті якості (одиничні або в комплексі)
залишаються лише необхідними для характеристики професіонала і ще не є професійно важливими якостями. Другий етап полягає у перевірці виділених індивідуальноособистих якостей на достатність, що необхідно для порівняння «успішних» і «неуспішних» фахівців (або професіоналів і непрофесіоналів) за однією або декількома якостями.
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Якщо спостерігається значне розходження, то оцінювана
якість є достатньою для прогнозування успішності професійної діяльності, а отже, є професійно важливою.
Підсумовуючи викладене в третьому розділі можемо
зробити певні висновки.
По-перше, суттєвий вплив на функціонування органів
внутрішніх справ в умовах формування громадянського суспільства в Україні справлятиме стан законодавчої бази, що
регламентує усю правоохоронну діяльність. необхідно враховувати той факт, що правоохоронні органи все частіше
будуть змушені реагувати на нові, невідомі досі, виклики
сучасного суспільства, а тому повинні бути належним чином «озброєні» відповідними законодавчими актами.
По-друге, громадянське суспільство, цей «невидимий
велетень», як звуть його в країнах усталеної демократії, не
тільки консолідує потреби, інтереси і зусилля різних соціальних верств, але й ретранслює їх на інституції та механізми політико-правової системи. Особливого значення в сучасних умовах набуває дослідження впливу громадянського
суспільства на правоохоронну систему, зрушень в якій населення чекає зараз чи не найбільше.
Сама постановка питання про необхідність реформування правоохоронної системи, елементом якої виступають
органи внутрішніх справ, визначається кризовою ситуацією
у сфері протидії злочинності, особливо організованій, корупції, захисті прав і свобод громадян, забезпеченні правового
порядку, який би ґрунтувався на верховенстві права та виконанні його вимог, передусім, державою, її органами та
посадовими особами усіх рівнів.
По-третє, вплив громадянського суспільства на правоохоронну сферу виявляється, насамперед, через соціальні
стандарти громадського і правового порядку та різноманітні форми та методи громадського контролю за діяльністю
правоохоронних органів. Відставання правоохоронної діяльності від цих стандартів, яке є очевидним в нинішніх
умовах, висуває на порядок денний саме концептуальні пи– 176 –

тання реформування органів внутрішніх справ. Доводиться
констатувати, що численні спроби тих чи інших змін у правоохоронній діяльності органів внутрішніх справ не призвели до кардинального покращання ситуації саме через те, що
здійснювалися вони «на тактичному рівні», без глибокого
співставлення з потребами і тенденціями суспільного розвитку, орієнтації на виникнення у політико-правовій сфері нашого життя нового гравця – громадянського суспільства.
По-четверте, як випливає із аналізу ситуації, однією з
найважливіших проблем правоохоронної реформи має стати гуманізація мислення та правової свідомості працівників
органів внутрішніх справ. Труднощі вирішення цієї проблеми, на нашу думку, пов’язані з тим фактом, що професійна діяльність працівників міліції щодо протидії злочинності та правопорушенням, схильна до каральних, силових
методів, а тому, доволі часто, призводить до певних деформацій свідомості, відтворення негативістського ставлення
до ідеології захисту міліцією прав людини. Причому, це не
якась особлива вада національної правоохоронної системи:
як відзначають сучасні дослідники цієї проблематики за
кордоном, ідеологія прав людини не знайома чи не сприймається поліцейськими більшості країн світу, і не тільки
тих, демократичний розвиток яких має незначну історію,
але й країн усталеного демократичного розвитку. Разом із
тим, права і свободи людини і громадянина – це та, можливо єдина, ціннісна система, яка здатна примирити людину
з оточуючим її суспільством і з державою, подолати їх взаємне відчуження. Саме тому найдієвішим концептуальним
підходом до вирішення проблеми гуманізації правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ є те, що умовно
можна назвати «внутрішньою гуманізацією» міліцейської
системи, тобто гуманізацією управлінських відносин, гуманізацією відношення відомчої системи до окремого працівника тощо.
По-п’яте, одним із факторів, що негативно впливають
на діяльність міліції в умовах формування громадянського
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суспільства, є надмірна її воєнізація, а точніше, мілітаризація. Це також – спадок тоталітарної правоохоронної системи, мілітаризація якої (у протиріччі з трансформаціями поліції у країнах демократії) була визначною тенденцією протягом усієї історії радянської міліції. Структурно-управлінська будова міліції за системою, яка значною мірою
наближена до армійської, суперечить призначенню, змісту
та характеру діяльності цієї державної інституції, що має
задовольняти соціальні потреби щодо забезпечення та захисту прав людини і правопорядку.
По-шосте, належне функціонування органів внутрішніх справ в умовах становлення громадянського суспільства вимагає кардинальних змін у підходах щодо підготовки
кадрів у навчальних закладах системи МВС. Попри зовнішнє посилення уваги до освітянських проблем із боку керівництва міністерства, відомча система освіти перебуває у
становищі периферійної, до реальної перебудови якої не
доходять руки колегії міністерства вже багато років.
На нашу думку, одним із можливих рішень тут може
бути реструктуризація управління підготовкою кадрів у навчальних закладах МВС на основі створення окремого департаменту освіти і науки, чи запровадження посади заступника міністра з цих питань. Але це – тільки фрагмент необхідної у майбутньому, об’єктивно назрілої перебудови.
Сьогодні треба активно використовувати усі можливі шляхи реформування системи підготовки кадрів для органів
внутрішніх справ та здійснювати у цій сфері реальні перетворення, адже роками накопичені тут проблеми негативно
впливають на стан правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ у цілому. Проте, ця проблема видається настільки глобальною та актуальною для майбутнього української міліції (особливо в контексті формування громадянського суспільства), що вимагає окремого обговорення та дослідження на засадах сучасних концептуальних підходів.
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ПІСЛЯМОВА
Підсумовуючи проведений вище аналіз теоретичних
та практичних аспектів функціонування органів внутрішніх справ в умовах становлення громадянського суспільства, доцільно звернути увагу на те, наскільки повно та якою
мірою були вирішені зазначені на початку дослідження завдання. В цьому сенсі можемо стверджувати, що всі без винятку поставлені нами цілі знайшли своє відображення як
в окремих розділах дисертації, так і в дослідженні загалом.
Насамперед, ми дійшли висновку про те, що громадянське суспільство – це певна система суспільних відносин, що формуються та здійснюються на підставі особистого
інтересу людей поза прямим опосередкуванням з боку держави. Це класичне визначення, що спирається на два найважливіші вихідні припущення. По-перше, на традицію
особистої свободи індивіда, свободи, яка, можливо, навіть у
наш час, ще не затвердилася повною мірою, але вже досить
глибоко усвідомлена людьми як необхідна умова для досягнення ними особисто вагомих цілей. І, по-друге, на розуміння такої ролі держави в організації громадського життя,
за якої держава вже не претендує на одноосібне лідерство,
на монопольне право володіти суспільною ініціативою і самостійно визначати спрямованість і зміст соціальних процесів. Така держава визнає (добровільно або вимушено) право
суспільства співпрацювати з ним при розробленні, а пізніше
і практичній реалізації державної політики, поділяє з ним
відповідальність за результати спільної діяльності.
У цьому сенсі громадянське суспільство, за визначенням, не може бути статичним, воно є не станом, що досягнутий суспільством, а процесом його (суспільства) становлення. Громадянське суспільство існує лише в русі, зміні чи
розвитку. Воно не може бути зведене до сталої сукупності
тих чи інших суспільних інститутів. Інституціалізація суспільних інтересів є законом становлення громадянського
суспільства, найважливішою умовою його існування. Але
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така інституціалізація, на нашу думку, виступає лише формою руху суспільних інтересів, а не результатом їхньої остаточної реалізації, оскільки нові суспільні інтереси на новому етапі громадського розвитку зажадають перетворення,
а можливо і радикального зламу не тільки державних, але
й застарілих соціальних інститутів.
Громадянське суспільство, що його ми розуміємо не
тільки як систему певних суспільних інтересів, але й як
процес їхнього здійснення, допускає наявність різних дієвих
осіб – досить самостійних, для того щоб приймати власні
рішення і, водночас, досить узалежнених, щоб зберігати інтерес до загальних дій. Форму їхніх взаємин у такому випадку неможливо визначити інакше, ніж діалог. Цей діалог
спрямований не просто на обмін думками і узгодження інтересів, а на підтримку засад існування і громадянського
суспільства, і держави.
Як випливає із дослідження своєрідність громадянського суспільства полягає у регулюванні в ньому суспільних
відносин завдяки впливу на них державної влади. Оскільки
громадянському суспільству властиві соціально-економічні
суперечності, воно не може обійтися без держави як учасника загального інтересу. Громадянське суспільство визнає
свободу особистості, взаємозалежність потреб та інтересів
усіх членів суспільства, усвідомлення особистістю залежності не лише від результатів своєї праці, але й від праці та
добробуту інших. Цивілізоване суспільне життя стає нормою лише тоді, коли виникає розуміння, що в сучасному
суперечливому світі не менш суперечливі проблеми можна
розв’язувати лише шляхом взаємної згоди. Саме у такий
спосіб виникає загальний інтерес, який регулюється правом. Об’єктивним критерієм правової, демократичної, соціальної держави в громадянському суспільстві є відповідність законів держави невідчуженим, невід’ємним правам
людини. За умов побудови громадянського суспільства набуває розвитку політичний, економічний, соціальний, духовний плюралізм суспільного життя і завдяки такому проце– 180 –

сові народжуються альтернативні шляхи розв’язання суспільних проблем.
Таким чином, саме універсальні правила мають викристалізуватися в процесі розроблення механізму взаємодії
громадянського суспільства та інститутів правової держави в
сучасній Україні. Як логічно випливає з контексту нашого
дослідження розвиток громадянського суспільства визначається ступенем регламентації державою усіх сфер суспільного життя на чіткій правовій основі, а значить сама побудова
такої держави, взята як самоціль, без утворення адекватного
їй громадянського суспільства виявляється фікцією.
Як було сказано вище, побудова громадянського суспільства неможлива без ефективної роботи усіх державних
структур, однією з яких є органи внутрішніх справ, яким
після здобуття Україною незалежності довелося діяти в
умовах, коли зростання злочинності внаслідок глибокої соціально-економічної кризи, що охопила усі сфери суспільного життя – економіку, політику, ідеологію, мораль, досягло рівня реальної загрози національній безпеці України.
У цій ситуації перед правоохоронними органами постали нові завдання, що зумовило необхідність переглянути
стратегічні напрями їхньої діяльності, шукати нові підходи
щодо організації та здійснення охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю, що відповідали б сучасній
обстановці та тенденціям її розвитку.
Незважаючи на чималі труднощі, міліція України справилась із цим завданням. Було розроблено та внесено термінові зміни у стратегію боротьби зі злочинністю, спрямовані на
вдосконалення її форм і методів. Була сформована достатньо
ефективна система управління підпорядкованими органами і
підрозділами, вдосконалена організація їх взаємодії щодо виконання завдань відповідно до нового законодавства, нової
Конституції, вимог Президента та Уряду України.
В нових історичних умовах міліції України довелося
вести боротьбу з такими видами злочинності, яких не було в
попередні роки. Це перш за все організована злочинність у
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всіх своїх проявах, якісно нові види економічної злочинності – фіктивне підприємництво, порушення порядку випуску
цінних паперів, фіктивне банкрутство, ухиляння від сплати
податків, таємне розміщення валюти в іноземних банках,
незаконний обіг наркотиків та зброї, нелегальна міграція
та торгівля людьми тощо.
Важливою умовою виконання міліцією своїх функцій
щодо забезпечення правопорядку та громадської безпеки у
державі стало реформування, а фактично створення, нової
системи підготовки кадрів. За доволі короткий термін була
створена багатопрофільна відомча система підготовки кадрів, яка забезпечувала підготовку фахівців для всіх галузевих служб системи МВС України. Постійно вдосконалювалися порядок комплектування та організація навчання кандидатів на службу, в навчальний процес уводилися нові
інтегровані програми, що сприяло більш якісній професійній підготовці майбутніх працівників міліції.
Разом із тим, проведений аналіз дозволяє стверджувати, що сьогодні в Україні існує «традиційна» організація
та побудова системи МВС, яка має цілий ряд недоліків:
надто централізована структура органів внутрішніх справ;
певна віддаленість від людей та конкретних проблем, що
турбують мешканців тієї чи іншої місцевості; застаріла система менеджменту, що виражається у намаганні підтримувати реноме міліції, а не у формуванні якісної організації
всередині підрозділу міліції та наданні якісного сервісного
обслуговування місцевій громаді; недосконала система відбору та просування по службі; слабка політика підвищення
престижу професії правоохоронця та його соціальноекономічного статусу. Окрім цього, слід зазначити, що усі
реформи, які мали місце протягом останніх років у системі
МВС України, носили епізодичний, неструктурований характер, відрізнялися слабкою основою та необґрунтованими
на науковому рівні діями.
На нашу думку, без належного фінансування наукових розробок, вивчення кращої світової практики діяльності
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поліції, проведення ефективної реформи системи МВС,
створення нової філософії поліцейської діяльності в Україні
неможливе, а тому залишатиметься у кращому випадку на
папері у вигляді намірів на реформування.
На нашу думку, визначальною рисою правоохоронця в
умовах формування громадянського суспільства повинен
бути найвищої якості професіоналізм. Професіоналізм сучасного правоохоронця повинен ураховувати та не допускати усі вище описані недоліки та включати ті позитивні характеристики, які набуті багаторічним досвідом діяльності
поліції західних країн та української міліції. Більше того,
сучасне суспільство вимагає зміщення акцентів у поліцейській діяльності. Сьогодні необхідно не лише на високому
професійному рівні вміти розкривати злочини, але й працювати з громадськістю, встановлювати партнерські відносини з органами місцевого самоврядування, державними та
приватними органами та організаціями, громадськими організаціями, місцевими жителями, засобами масової інформації тощо. Тобто професіоналізм сучасного працівника
міліції повинен включати усі вимоги, які дозволяють повноцінно вести усі напрямки роботи. Формуванню професіоналізму в міліції України повинно бути присвячене особливе місце під час проведення реформи системи МВС України
як одному з життєво необхідних компонентів.
Діяльність органів внутрішніх справ є важливою
складовою діяльності державних органів щодо забезпечення особистих прав і свобод громадян України. Водночас соціальні, організаційні, фінансові та правові чинники, інтенсивний розвиток нових суспільних відносин, процеси становлення громадянського суспільства зумовлюють потребу
подальшого реформування системи органів внутрішніх
справ України, приведення їх у відповідність до реалій сучасного суспільно-політичного життя, перетворення на
справжніх слуг народу, готових вчасно прийти на допомогу
та в повному обсязі гарантувати громадянам України захист їх прав і свобод.
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Якісне, ефективне виконання міліцією завдань щодо
забезпечення конституційних прав та свобод громадян у
період формування громадянського суспільства значною
мірою залежить від добре розвиненої нормативної бази,
тобто від наявності правового регулювання цієї діяльності
за допомогою законів та інших нормативно-правових актів.
Таке правове регулювання повинно здійснюватися з метою:
– визначення кола суспільних відносин, що потребують забезпечення з боку органів внутрішніх справ (у таких
випадках у нормативних актах зазначаються зміст, сфери
здійснення, перелік суб’єктів, які користуються тією чи іншою можливістю);
– розмежування повноважень (прав та обов’язків) різних служб органів внутрішніх справ та їх посадових осіб під
час забезпечення реалізації прав і свобод громадян (необхідне чітке визначення прав та обов’язків конкретних посадових осіб органів внутрішніх справ щодо громадян, державних органів та їх представників, громадських організацій,
чітка правова регламентація профілактичних заходів, засобів переконання і примусу, умов, порядку, підстав їх застосування);
– закріплення видів та заходів відповідальності співробітників органів внутрішніх справ за невиконання або
неналежне виконання тих чи інших повноважень щодо забезпечення прав і свобод громадян (зміст цієї мети полягає
в забезпеченні принципу законності в діяльності органів
внутрішніх справ).
Проведений у дослідженні аналіз дозволяє зробити
ще один висновок. Досягти належного (такого, що відповідає світовим стандартам) функціонування ОВС у період
формування громадянського суспільства, як було сказано
вище, неможливо без високого професіоналізму, що набувається як практичним шляхом, так і шляхом теоретичних
надбань. Іншими словами – без належної освітньої, наукової підготовки доволі проблематично стати висококваліфікованим, професійним правником.
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На нашу думку, процес реформування вищої освіти та
підготовки наукових кадрів у системі МВС України може
бути здійснено у два етапи:
– на першому етапі повинні створюватися необхідні
передумови для структурної перебудови, тісно пов’язаної з
розвитком країни; функціонувати нормативно-правова база, адекватна цілям і завданням реформування та розвитку
вищої освіти в системі МВС у період становлення громадянського суспільства;
– другий етап повинен характеризуватися системним
розвитком структурних змін на основі нової законодавчої
бази, накопиченого досвіду та цільових програм підготовки
наукових кадрів МВС.
Уважаємо, що тільки комплексне використання в
державній кадровій політиці стосовно реформування системи МВС усіх необхідних засобів (усебічна державна підтримка, раціональні методи підбору, підготовка та перепідготовка науково-педагогічних кадрів) може вирішити кадрову проблему та забезпечити відомчу науку висококваліфікованими фахівцями.
Таким чином, оцінювати діяльність системи МВС
України у період становлення громадянського суспільства
необхідно, насамперед, за ознакою ефективності цієї діяльності. При пошуку та визначенні базових критеріїв щодо
оцінка діяльності системи МВС України як родового за класифікацією поняття слід дистанціюватися від роботи в системі як видового поняття. При визначенні критеріїв оцінювання діяльності системи МВС України слід застерегти від
вживання будь-яких декларативних установок. Нагальним
є винайдення простих, зрозумілих і містких оціночних категорій діяльності системи МВС України у період становлення громадянського суспільства.
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