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ПАРТНЕРСТВО МІЖ ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА 
ПОЛІЦІЄЮ ЯК ПРИНЦИП СОЦІОКУЛЬТУРНОГО 

РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В Україні почастішали випадки прояву 
агресії і непокори до поліції з боку окремих 
представників населення.  Одна з причин 
цього вбачається понижений рівень  довіри 
суспільства до правоохоронних органів, ізо-
льованості останніх від потреб людей. Тради-
ційна модель роботи правоохоронних органів, 
яка будується на жорсткому підпорядкуванні, 
вказівках «зверху» і не включає механізми вра-
хування інтересів спільнот, виявляється не в 
змозі забезпечити безпеку на належному рівні. 

Проте, як показують дані криміногенної 
обстановки у державі, поліція не має ресурсів, 
достатніх для того, щоб своїми силами впо-
ратися з вирішенням проблем, і потребує під-
тримки інших громадських структур та всьо-
го громадянського суспільства.

Сучасна концепція правоохоронної діяль-
ності має будуватись на активному залученні 
представників суспільства в процеси виявлен-
ня проблем та безпосереднього їх вирішення. 
Таке активне залучення громадськості до ді-
яльності правоохоронних органів має свій ви-
раз у партнерстві між цими суб’єктами, яких   
об’єднує спільна мета: підвищення рівня про-
тидії кримінальним правопорушенням та за-
безпечення охорони правопорядку. 
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ських стандартів, що, насамперед, зосеред-
жується на впровадженні такої європей-
ської форми взаємодії, як партнерство між 
суспільством та поліцією.

На законодавчому рівні партнерство 
врегульоване Законом України «Про Наці-
ональну поліцію» та Законом України «Про 
участь громадян в охороні громадського по-
рядку і державного кордону» у відповіднос-
ті з європейськими стандартами. Але фак-
тично таке партнерство не діє на території 
України, це відбувається в силу менталітету 
народу, низькому рівні довіри до поліції, не- 
готовність поліції до партнерства з населен-
ням, нерозуміння форм виразу партнерства 
як з боку громадськості, так і з боку право-
охоронних органів, зниженому рівні матері-
ально-технічного оснащення, недостатньої 
підготовки кадрів поліції тощо.

Ця стаття присвячена саме дослідженню 
сутності та змісту партнерства, що виникає 
між суспільством та поліцією, та є запору-
кою підвищення рівня протидії криміналь-
ним правопорушенням та забезпечення 
охорони громадської безпеки.

Стан дослідження проблеми
Питання взаємодії суспільства з гро-

мадськістю висвітлювалось у працях та-
ких учених, як В.Б. Авер’янов, О.М. Бан-
дурка, О.І. Беспалова, О.В.Батанова, 
Ю.І. Римаренко, Є.М. Моісеєв, В.І. Олефір, 
К.С. Бельский,В.І.Борденюк, М.В. Корнієн-
ко, Н.Р.Нижник та інших. Ученими досить 
обширно було досліджено та проаналізова-

Постановка проблеми
Проведення реформування правоохо-

ронної діяльності в України відбувається 
шляхом інтеграції та модернізації європей-
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но питання щодо взаємодії органів виконав-
чої влади з громадськістю. Проте недостат-
ньо дослідженим залишається питання, що 
стосуються взаємодії у формі виразу парт-
нерства поліції з громадськістю, яка має за 
мету підвищення рівня протидії  криміналь-
ним правопорушенням та охорони право-
порядку. 

 Мета  дослідження полягає в дослі-
дженні сутності та змісту партнерства  між 
поліцією та громадянським суспільством.  

Наукова новизна дослідження
Партнерство в аспекті принципу соціо-

культурного реформування правоохорон-
ної діяльності по відношенню взаємодії зі 
суспільством до теперішнього часу не було 
достатньо досліджено. Здійснення право-
охоронної діяльності із залученням гро-
мадськості це певний соціальний прояв, 
направлений на конкретну мету, а саме 
підвищення рівня протидії  кримінальним 
правопорушенням та забезпечення охоро-
ни громадського порядку. А в кінцевому ре-
зультаті і побудови демократичної, соціаль-
ної та правової держави.

Виклад основного матеріалу
Поняття «партнер» в Академічному тлу-

мачному словнику трактується як той, хто 
разом із ким-небудь бере участь у грі, компа-
ньйон, товариш у якій-небудь справі, у яко-
му-небудь занятті [1]. Партнерство зовсім не 
передбачає повної рівності: для професійно-
го партнерства характерно те, що старші за 
посадою партнери отримують більшу вина-
городу і вирішують більш складні питання і 
менше займаються поточною роботою, ніж 
молодші партнери. Внесок старших, керів-
них партнерів полягає в їх капіталі, досвіді і 
репутації. Вони можуть відігравати активну 
роль у функціонуванні підприємства або ж 
бути пасивними партнерами, які вкладають 
свої фінансові кошти, забезпечують репута-
цію і гарантії, у той час як інші учасники ро-
блять основну частину роботи [2]. 

Партнерство створюється на основі дого-
вору, яким регулюються права та обов’язки 
партнерів, участь у загальних витратах, 
розподіл прибутку, розділ майна [3]. Неко-

мерційне партнерство - засноване на член-
стві некомерційної організації, засноване 
громадянами і (або) юридичними особами 
для сприяння її членам у реалізації цілей, 
пов’язаних з охороною здоров’я громадян, 
розвитком фізичної культури і спорту, за-
доволенням духовних та інших нематері-
альних потреб громадян, захистом прав, 
законних інтересів громадян і організацій, 
вирішенням спорів і конфліктів, наданням 
юридичної допомоги та іншим досягненням 
суспільних благ [4]. 

Партнерство (від лат. part - частина) - 
один з підходів до переговорів, заснований 
на рівноправних взаєминах і реалізується 
шляхом спільного аналізу проблеми і знахо-
дження рішення, які задовольняє всі сторо-
ни [5, c. 247]. 

Іншими словами, партнерство – це від-
повідні відносини, які виникають між кон-
кретними суб’єктами (громадськість та пра-
воохоронні органи), направлені на досяг-
нення певної мети (протидія кримінальним 
правопорушенням та забезпечення охоро-
ни правопорядку). Основними рисами парт-
нерства, з точки зору юридичного аспекту, 
виступають: конкретна ціль (кінцевий ре-
зультат); відносини повинні бути взаємни-
ми, свого роду співпраця між громадськістю 
та правоохоронними органами.

  На сьогодні Україна переживає карди-
нальну трансформацію та євроінтеграційні 
процеси, які спрямовані на реформування 
всіх сфер суспільної діяльності. Обсяг і зна-
чимість завдань, що стоять в умовах ради-
кальних змін перед правоохоронною систе-
мою, вимагають інтеграції та взаємодії орга-
нів поліції з населенням з метою підвищен-
ня ефективності забезпечення правопоряд-
ку, захисту прав і свобод людини, законних 
інтересів суспільства і держави.

У нових історичних умовах склалися 
альтернативи, вирішення яких повинно 
змінити методи і форму організації взаємо-
дії, що відповідають новизні умов і завдань 
демократизації. Відповідно до принципів, 
сформульованих у Законі «Про Національ-
ну поліцію», передбачалося відмовитися від 
методів, сформованих у радянський період, 
використання яких забезпечувало тради-
ційне домінування поліції над громадяна-
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ми. Сьогодні створені передумови для ор-
ганізації взаємодії співробітників поліції і 
населення у формі соціального партнерства. 
Такий підхід відповідає західноєвропей-
ській моделі з її технологіями, має яскраво 
виражений соціальний характер.

Ефективний захист прав і свобод люди-
ни та громадянина – це пріоритетне завдан-
ня внутрішньої політики України як демо-
кратичної, правової, соціальної держави. 
Для України, у контексті європейської інте-
грації, це стратегічне завдання, виконання 
якого вимагають західноєвропейські стан-
дарти для впровадження у діяльність пра-
воохоронних органів.

Станом на сьогодні поліція України 
практично функціонує в умовах Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом, ратифікованої Законом України 
«Про ратифікацію Угоди про асоціацію між 
Україною, з одного боку, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами члена-
ми, з іншого боку» від 16 вересня 2014 року 
№ 1678-VII, яка набула чинності 1 вересня 
2017 року та відповідно до якої наша держа-
ва, серед іншого, взяла на себе зобов’язання 
побудувати систему діяльності правоохо-
ронних органів на основі принципу поваги 
до прав людини та основоположних свобод 
[6].

Закон України «Про Національну полі-
цію» виступає  фундаментальним правовим 
актом, який закріплює у ст. 11 наступні по-
ложення: діяльність поліції здійснюється в 
тісній співпраці та взаємодії з населенням, 
територіальними громадами та громадсь-
кими об’єднаннями на засадах партнер-
ства і спрямована на задоволення їхніх 
потреб [7]. Закон України «Про участь 
громадян у охороні громадського поряд-
ку і державного кордону» закріплює поло-
ження, шо громадяни України відповідно 
до Конституції України мають право ство-
рювати в установленому цим Законом по-
рядку громадські об’єднання для участі в 
охороні громадського порядку і державного 
кордону, сприяння органам місцевого са-
моврядування, правоохоронним органам, 
Державній прикордонній службі України 
та органам виконавчої влади, а також поса-

довим особам у запобіганні та припиненні 
адміністративних і кримінальних правопо-
рушень, захисті життя та здоров’я грома-
дян, інтересів суспільства і держави від про-
типравних посягань, а також у рятуванні 
людей і майна під час стихійного лиха та 
інших надзвичайних обставин [10].

Навіть після проведеної реформи сис-
теми правоохоронних органів, претензії до 
поліції з боку суспільства все ж залишають-
ся. Реформа не повинна проводитися в од-
носторонньому порядку, вона не може бути 
ізольованою від суспільства. Для досягнен-
ня взаємовигідної мети - підтримання пра-
вопорядку та підвищення рівня протидії 
кримінальним правопорушенням найбільш 
ефективним методом виступає необхідність 
двосторонньої реструктуризації і реорга-
нізації практики взаємодії правоохоронної 
системи і суспільства. 

Конституція України гарантує ефектив-
не функціонування правової системи, яка 
забезпечує охорону прав і свобод населен-
ня. Цей процес здійснюється органами пу-
блічної влади в партнерстві з населенням і 
різними соціальними структурами. Осно-
вним органом публічної влади, покликаним 
забезпечувати можливість реалізації насе-
ленням своїх прав і свобод, виступає полі-
ція, діяльність якої спрямовується Консти-
туцією України та іншими законодавчими 
актами. 

Поліцейська діяльність може мати най-
більшу ефективність за умови підтримки і 
довіри населення, при формуванні соціаль-
них партнерських відносин. Ч. 3 ст. 11 За-
кону України «Про Національну поліцію» 
передбачає рівень довіри населення до по-
ліції як основний критерій оцінки ефектив-
ності діяльності органів і підрозділів поліції 
[7]. Вдосконалення взаємодії між поліцією 
і населенням у сфері забезпечення захисту 
прав і свобод громадян виступає пріоритет-
ним напрямком відображення діяльності 
в розвинених країнах. При цьому слід від-
значити таку закономірність: з одного боку, 
для створення системи конструктивного 
соціального партнерства необхідна довіра 
громадян до соціального інституту поліції, з 
іншого ж - саме таке соціальне партнерство, 
допомагаючи забезпечити безпечне соціаль-
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не середовище, виступає стимулом зростан-
ня довіри громадян до поліції. 

Організація з безпеки і співробітництва 
в Європі (ОБСЄ) як своє основне завдання 
визначає побудову такої системи взаємовід-
носин суспільства і поліції, у рамках якої всі 
державні і поліцейські структури активно 
співпрацюють для досягнення правопоряд-
ку і громадського спокою, спільно поперед-
жають і розкривають злочини і сприяють 
зниженню в суспільстві рівня страху перед 
злочинністю, соціально - побутовими кон-
фліктами і можливістю отримання тілесних 
ушкоджень [8]. 

Як основну передумову партнерства насе-
лення і поліції можна виділити необхідність 
підвищення рівня залучення суспільства в 
діяльність по забезпеченню громадського 
порядку та громадської безпеки [9, с. 267]. 
Партнерська модель взаємовідносин полі-
ції і суспільства у своїй основі спирається на 
якість довіри громадян до поліції. Поліція 
ж, здійснюючи свою правоохоронну діяль-
ність, співпрацює з інститутами громадян-
ського суспільства.

Таким чином,  партнерство – це вид гро-
мадських відносин між великими соціаль-
ними групами, між державою, структурами 
громадянського суспільства, підприємниць-
ким співтовариством для досягнення певних 
цілей. Механізми соціального партнерства 
допомагають у вирішенні управлінських 
проблем різних сфер соціального життя сус-
пільства шляхом досягнення згоди в інтер-
есах різних сторін соціальної взаємодії. 

Зважаючи на зростаючий інтерес до цьо-
го явища та на його актуальність з огляду на 
наявність ряду проблем у спільній взаємодії 
соціальних структур у сфері протидії кримі-
нальним правопорушенням, слід зазначити, 
що соціальне партнерство в правоохорон-
ній сфері все ще недостатньо вивчено. Усе 
ще мають місце фактори, коли в рамках 
правоохоронних структур відносини носять 
характер суперництва, найчастіше  супро-
воджуються конфліктами; структури грома-
дянського суспільства досі повністю не усві-
домлюють, що потреба суспільства в безпеці 
є базовою, а джерелом небезпеки виступає, 
у першу чергу, злочинність; органи влади, 
суспільне управління та держава в цілому 

не підготовлені ефективно здійснювати ді-
яльність по координації соціального парт-
нерства.

Запорукою успішного соціального парт-
нерства виступає загальний базовий світо-
гляд, який  визначає бажаний рівень безпе-
ки в суспільстві. Як умова взаємодії суб’єктів 
виступає законодавство, а також морально-
етичні та культурні соціальні установки.

Взагалі соціальне партнерство можна ви-
значити як вид суспільних відносин і специ-
фічний за формами реалізації спосіб спіль-
ної діяльності правоохоронних органів та 
інших соціальних суб’єктів, які виступають 
як структури громадянського суспільства, 
бізнес-спільноти та муніципальних утворень 
з метою виявлення і вирішення проблем 
протидії кримінальним правопорушенням 
та забезпечення бажаного рівня безпеки 
суспільства від кримінальних загроз.

Для вивчення конкретних форм прояву 
соціального партнерства необхідно врахо-
вувати наявність певних ознак такого парт-
нерства, зокрема:

1) за кількістю взаємодіючих суб’єктів: 
міжгрупове, багатостороннє, партнерство 
двох і більше соціальних суб’єктів;

2) у залежності від характеру ініцію-
вання структур соціального партнерства: 
нормативно запропоноване, ініціативна вза-
ємодія;

3) за однорідністю його учасників (у 
цьому випадку мова йде про соціальний ста-
тус, який може бути або рівним, або різним);

4) за кількістю реалізованих функцій: 
багатофункціональне або поліфункціональ-
не;

5) у сфері права: тимчасове, безперерв-
не, одноразове, періодично повторюється 
партнерство.

Висновки
Можна зробити висновок про те, що 

соціальне партнерство в правоохоронній 
сфері має важливе значення, так як сприяє 
успішній діяльності правоохоронних орга-
нів. Підвищуючи рівень залучення населен-
ня в систему взаємодії у сфері правоохорон-
ної діяльності, органи правопорядку більш 
ефективно виконують свої функції, що в кін-
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цевому підсумку призводить до формування 
більш безпечного середовища у суспільстві. 

Поліція як специфічне відомство в струк-
турі державних інститутів, в умовах рефор-
мування українського суспільства, покли-
кана виступати ініціатором  встановлення 
взаємодії з громадськістю. Тісна взаємодія з 
громадськими організаціями вимагає спіль-
ного визначення цілей і завдань, плануван-
ня роботи, а головне - спільного контролю і 
аналізу досягнутих результатів.
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PARTNERSHIP BETWEEN THE 
PUBLIC AND THE POLICE AS A 

PRINCIPLE OF SOCIO-CULTURAL 
REFORM OF LAW ENFORCEMENT
In Ukraine, cases of aggression and disobe-

dience to the police by certain members of the 
population have become more frequent. One 
of the reasons for this is the low level of pub-
lic confidence in law enforcement agencies, the 
isolation of the latter from people’s needs. The 
traditional model of law enforcement, which is 
based on strict compliance with “top-down” in-
structions and does not include mechanisms to 
take into account the interests of communities, 
is unable to ensure security at the appropriate 
level.

However, as the data on the criminogenic 
situation in the country show, the police do 
not have sufficient resources to deal with the 
problems on their own, and need the support 
of other civil society structures and civil society 
as a whole.

The modern concept of law enforcement 
should be based on the active involvement of 
society in the process of identifying problems 
and solving them directly. Such active involve-
ment of the public in the activities of law en-
forcement agencies is expressed in the partner-
ship between these entities, which are united by 
a common goal: to increase the level of coun-
teraction to criminal offenses and to ensure law 
and order.

Keywords: National police, partnership, 
relations, public, offenses, counteraction.


