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Проаналізувавши та порівнявши різні версії поняття правоохоронної ді-
яльності та підходи вчених до його трактування можна зробити висновок про 
те, що кожне з них у різний спосіб відображає пріоритетні напрямки в теоре-
тичному і практичному аспекті роботи правоохоронців. Кожне визначення 
включає в себе ті, види діяльності правоохоронних органів, які спрямовані на 
захист права та громадянина в усіх сферах суспільного життя з боку держави 
та органів, які гарантують та забезпечують його реалізацію в Україні. 

На нашу думку, поняття правоохоронної діяльності повинно бути стис-
лим, лаконічним, простим та зрозумілим абсолютно кожному громадянину 
без юридичної освіти. Воно має включати в себе перш за все, мету функціо-
нування, та, і взагалі сенс існування правоохоронних органів в Україні. 

На основі проаналізованих праць науковців щодо тлумачення поняття 
правоохоронна діяльність та узагальнивши вищевикладений матеріал, ми мо-
жемо запропонувати власне визначення, яке найбільш точно розкриває сут-
ність цього терміну.  

Отже, правоохоронна діяльність – це державна правомірна діяльність, 
яка спрямована на блокування соціальних відхилень, локалізацію соціальної 
напруги або правових конфліктів та полягає у застосуванні системного під-
ходу до вирішення завдань з охорони прав і свобод людини, протидії злочин-
ності, підтримання публічної безпеки і порядку. 
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ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ЯК ГАРАНТ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 

Сучасну демократію важко уявити без політичних партій, які розгляда-
ються як арена змагання політичних курсів, ідей, що виражають інтереси різних 
суспільних груп. Конкуруючи між собою за доступ до державної влади, партії 
спрямовують свою діяльність на вироблення оптимальних суспільних рішень. 

Політична партія виконує свою провідну роль у розвитку взаємного діа-
логу між суспільством і державою, ініціює перед органами державної влади 
та органами місцевого самоврядування ті питання, які формуються в різних 
соціальних групах населення держави. Водночас сама держава зазнає змін 
унаслідок діяльності політичних партій, оскільки форма держави певним чи-
ном залежить від партій, які, взаємодіючи між собою та владою, утворюють 
партійну систему управління в суспільстві. Призначення політичної партії 
полягає в здійсненні функцій представництва інтересів різних соціальних 
груп, спільнот на рівні інтересів усієї соціальної цілісності, а також в активній 
роботі з інтеграції соціальної групи, яка входить до сфери політичних відносин, 
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тому політичні партії здійснюють виявлення та акумуляцію політичних на-
строїв, формують політичні програми щодо можливих напрямів розвитку су-
спільства та держави, забезпечують конкуренцію політичних поглядів. 

Участь політичних партій набуває особливого значення в реалізації прав 
та інтересів громадян при формуванні органів влади різного рівня, у тому чи-
слі й органів місцевого самоврядування. Прикладом є політичні системи 
країн розвиненої демократії Західної та Центральної Європи, які називаються 
партійними демократіями і для партії відіграють ключову роль. В парламент-
ських демократіях з значених регіонів європейської конфедерації політичні 
партії посідають особливе місце в межах посередницької системи, оскільки 
тільки вони закріпилися в суспільстві, системі влади.  

Функцією, що характеризує роль і місце партії в місцевій політичній си-
стемі у процесі прийняття політико-управлінських рішень належить: форму-
вання органів влади, участь у формуванні органів місцевого самоврядування, 
здійснення підбору й висування кандидатів; участь у здійсненні влади на мі-
сцевому рівні, формування основних напрямів розвитку місцевого політич-
ного курсу; планування основних напрямів розвитку місцевого співтоварис-
тва загалом; контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого само-
врядування. Аналіз дослідження сутності діяльності політичної партії, місця 
її в політичній системі, а також деяких механізмів та функцій дає підстави 
стверджувати, що одним із головних призначень політичної партії на місь-
кому рівні є оволодіння апаратом влади з метою реалізації інтересів, предста-
влених партією, через функцію політичного рекрутування.  

Таким чином, можна стверджувати, що виконуючи свої програмні за-
вдання політична партія приділяє значну увагу саме громадянам. Реалізується 
це саме через діяльність політичної партії не лише у стінах парламенту, а її 
безпосередньої роботи на місцях через контроль і дотримання основних прав 
людини. Зокрема, це стосується права людини на самостійне розв’язання кола 
питань, що входять до їхньої компетенції; діяльність щодо реалізації цього 
права. Саме тому, політичну партію ми можемо віднести до суб’єктів гаран-
тування права здійснення місцевого самоврядування. 
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ДЖЕРЕЛА МУСУЛЬМАНСЬКОГО ПРАВА 

Розуміння права в мусульманському світі докорінно відрізняється від 
розуміння права в західному світі, перш за все в європейській культурі. Не 
даремно існує вислів: «людина з заходу ніколи не зрозуміє менталітет лю-
дини сходу».  




