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ня, боротьба з корупцією, боротьба з різними формами транснаці-
ональної організованої злочинності й тероризмом, сприяння ста-
лому розвитку і ефективній багатосторонності є головними прин-
ципами для посилення відносин між Сторонами. 

Серед основоположних принципів взаємодії України та ЄС 
виділяють, зокрема, й належне врядування, що так чи інакше сто-
сується ефективного функціонування державного управління, а з 
ним і державної служби. Важливим аспектом політичного діалогу 
між сторонами, згідно з п. е) ч. 2 ст. 4 Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом, є досягнення цілей такого діа-
логу, зокрема й у питаннях доброго врядування. 

Реформування та якісне державне управління, а разом із 
ним й державна служба, так чи інакше знаходяться в площині по-
літичного простору конкретної країни, особливо в умовах демок-
ратичних змін в країнах, що розвиваються. Відтак зусилля щодо 
ефективного впровадження сучасних тенденцій реформування 
державної служби залежать від політичної волі присутньої полі-
тичної еліти та її здатності до реагування на зміни суспільних на-
строїв з метою забезпечення стабільного та поступового розвитку. 
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Функція забезпечення національної безпеки найбільшою 
мірою характеризує діяльнісно-інституційний бік держави. Неви-
конання або неякісне виконання цієї функції зумовлює дестабілі-
зацію у соціально-економічному розвитку країни. 

Як відомо, правоохоронна діяльність включає наступне: 
охорону життя і здоров'я кожного індивідуума, захист честі і гід-
ності особистості, забезпечення свободи та рівності громадян, не-
доторканності їх приватного життя. Також підлягають захисту й 
охороні право на приватну власність, на сприятливе навколишнє 
середовище, на соціальне забезпечення і багато інших природних 
прав, що визначають статус особистості в цивілізованому суспіль-
стві. Важливим завданням правоохоронної діяльності є охорона 
прав і законних інтересів державних та недержавних установ і пі-
дприємств, політичних партій, громадських організацій та релі-
гійних об'єднань. 
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Завдання правоохоронної діяльності, як і її зміст, можуть ін-
терпретуватися по-різному, що зовсім не вказує на їх невизначе-
ність або формальне існування. Власне кажучи, це пояснюється 
динамікою правоохоронної діяльності та її залежністю від внутрі-
шніх і зовнішніх факторів. Основними орієнтирами при розкритті 
завдань правоохоронної діяльності слід уважати положення чин-
ної Конституції України та законів, що регламентують цю діяль-
ність і визначають об'єкти її захисту1. Найбільш важливими, з точки 
зору реалізації охоронної функції держави у сфері нацбезпеки, є кон-
ституційні положення, що «носієм суверенітету і єдиним джерелом 
влади в Україні є її багатонаціональний народ ... захоплення влади 
або присвоєння владних повноважень переслідується законом» 2. 

Досить слушним є зауваження А. Помази-Пономаренко, що 
сформульовані основні завдання правоохоронної діяльності в За-
коні України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 р. 
є лаконічними в частині закріплення в якості, по-перше, об'єкта 
захисту (особистість – її права і свободи; суспільство – його мате-
ріальні і духовні цінності; державу – її конституційний лад, суве-
ренітет і територіальну цілісність), а по-друге, суб’єктів націона-
льної безпеки, зокрема її сил3. 

Дії всіх учасників правоохоронної діяльності базуються на 
принципах, які в загальному вигляді можна сформулювати як ос-
новні правові ідеї, закріплені чинним законодавством, і визнача-
ють соціальну організацію та структуру правоохоронної діяльнос-
ті. Будучи сформованими суспільством, ці правові приписи стають 
обов'язковими як для законодавця, так і для всіх правоохоронних 
органів, їх посадових осіб і громадян. Принципи, на основі яких 
правоохоронні органи здійснюють свою діяльність щодо забезпе-
чення національної безпеки, представляють складну систему. Ви-
ходячи з характеру положень, що містяться в кожному з принци-
пів, їх можна розділити на універсальні і спеціальні (властиві тіль-
ки правоохоронній діяльності).  

На наше переконання, ці принципи потребують уточнення 
шляхом закріплення у відповідному законодавчому акті «Про на-

                                                 
1 Законодавство // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 

Режим доступу: http://rada.gov.ua/. 
2 Там само. 
3 Законодавство // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Ре-

жим доступу: http://rada.gov.ua/; Помаза-Пономаренко А. Л. Національна без-
пека [in:] Законодавство України : монографія / А. Л. Помаза-
Пономаренко. Х. : НУЦЗУ, 2018. С. 53. 
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ціональну безпеку України»1. Вважаємо, що універсальні принци-
пи визначають об'єктивні закономірності організації і діяльності 
всіх державних органів, у тому числі органів, що здійснюють пра-
воохоронну діяльність. Це найбільш загальні керівні положення. 
Вони характеризуються високим ступенем інституціоналізації 
внаслідок їх конституційного закріплення і мають характер зага-
льнодержавних. До універсальних принципів правоохоронної дія-
льності можуть бути віднесені: законність; демократичність (на-
родовладдя); гуманізм; гласність; інтернаціоналізм; повага прав і 
свобод особистості; незалежність органів охорони права при здій-
сненні своїх функцій; підконтрольність і підзвітність главі держа-
ви і вищим органам державної влади; координація діяльності пра-
воохоронних органів, а також їх взаємодія з іншими державними 
органами, установами та недержавними організаціями; неприпус-
тимість обмеження їх діяльності рішеннями політичних партій, 
громадських організацій та релігійних об'єднань.  

Спеціальні принципи правоохоронної діяльності відобра-
жають особливі, специфічні засади організації і діяльності окре-
мих правоохоронних органів, що дозволяють індивідуалізувати їх і 
виділити із загальної системи державних інституцій. До числа 
спеціальних принципів, що закріплюють особливості діяльності 
СБУ, Державної служби охорони, Служби зовнішньої розвідки та 
ін., зокрема належать: принцип конспірації, принцип поєднання 
гласних і негласних форм діяльності, принцип єдиноначальності, 
принцип єдності і централізації тощо. 

Отже, оновлене вітчизняне праворозуміння національної 
безпеки має включати в себе і нове бачення правоохоронної дія-
льності держави, конституційно закріпленої в її інституційній сис-
темі – правотворчій, правозастосовній і правозахисній. Крім того, 
таке праворозуміння повинно забезпечити перетворення інститу-
ту прав людини на принципово новий рівень правової культури, 
тобто на національну ідею, здатну об'єднати все суспільство для 
досягнення основної мети – забезпечення соціальної і національ-
ної злагоди та захисту інтересів громадян. При цьому важливо, 
щоб інститут прав і свобод людини легітимізувався суспільством у 
взаємодії з інститутом цивільного захисту, що наразі активно роз-
вивається в Україні. 

 

                                                 
1 Законодавство // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 

Режим доступу: http://rada.gov.ua/. 




