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В статье исследуются понятие и система контроля гражданского 
общества за деятельностью Министерства внутренних дел Укра-
ины. Обосновывается разграничение понятий «цивильный кон-
троль», «общественный контроль», «негосударственный кон-
троль» деятельности МВД Украины. 
Ключевые слова: Министерство внутренних дел Украины, кон-
троль гражданского общества, цивильный контроль, обществен-
ный контроль, негосударственный контроль. 
 
The concept and system of control of civil society over the activity of the 
Ministry of Internal Affairs of Ukraine is probed in the article. Differentiating 
of concepts «civil control», «public inspection», «non-state control» over 
the activity of Ministry of Internal Affairs of Ukraine is grounded. 
Key words: Ministry of Internal Affairs of Ukraine, civil society control, ci-
vilian control, public control, non-state control. 

 
Постановка проблеми. Одним з першочергових завдань де-

мократизації правової системи України є реформування право-
охоронних органів, провідне місце серед яких посідає Міністерс-
тво внутрішніх справ України (далі — МВС України). Втім, 
запропоновані законодавчі новації з переформатування його дія-
льності, створення Національної поліції та деякі інші, з огляду на 
результати боротьби зі злочинністю, широкими верствами гро-
мадськості вважаються неефективними. 

Попри деякі зрушення в реалізації мети реформування мініс-
терства і, зокрема, в коригуванні його завдань та функцій, запро-
вадження нових засад проходження служби, критеріїв оцінки пра-
воохоронців, чіткого розмежування політичного керівництва цим 
правоохоронним відомством і безпосереднього виконання завдань 
в сфері внутрішньої політики допоки не відбулося. Певною мірою 
залишаються нереалізованими заходи з реформування МВС Укра-
їни, визначені Указом Президента України та Урядом [1; 2]. 

Слід наголосити, що реформування будь-якого державного 
органу та його системи зазвичай є складним і довготривалим, а 
його ефективність, як свідчить досвід країн усталеної демократії, 
значною мірою зумовлена зв’язком органів публічного адмініст-
рування, які впроваджують реформу, та громадянським суспільс-
твом, гласністю та дієвістю зовнішнього контролю його інститу-
тів за процесом реформування. Втім, в науковій думці мають 
місце різні підходи до розуміння сутності контролю громадянсь-
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кого суспільства за правоохоронними органами. Його часто ото-
тожнюють з громадським, недержавним або цивільним контро-
лем. Зазначене потребує більш глибокого вивчення та визначення 
змісту цих правових феноменів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попри наявність 
наукових праць, присвячених питанням контролю (зокрема і 
громадського) за діяльністю органів публічної адміністрації, зде-
більшого вони стосувались окремих інститутів громадянського 
суспільства або торкались діяльності окремих органів системи 
МВС як, наприклад, національна поліція, чи окремих напрямів 
правоохоронної діяльності міністерства. Цим питанням присвячені 
наукові праці О. Ф. Андрійко, Ю. Г. Барабаша, О. М. Бандурки, 
С. Г. Брателя, Р. С. Веприцького, В. М. Гаращука, І. П. Голосніче-
нка, С. Гончарука, С. Ф. Денисюка, І. Д. Казанчука, О. М. Музи-
чука, О. В. Поклада, С. В. Шестака. Питання контролю громадян-
ського суспільства за діяльністю цього правоохоронного 
міністерства з’ясовувались свого часу в науковому дослідженні 
лише автором цієї статті [3]. 

Мета статті. У пропонованій науковій статті ставиться за ме-
ту з урахуванням досвіду реформ та їх правового забезпечення 
здійснити аналіз наукових праць та чинної на сьогодні норматив-
но-правової бази, яка регулює участь інститутів громадянського 
суспільства в контролі за діяльністю системи МВС.  

Виклад основного матеріалу. Підписавши Угоду про асоціа-
цію між Україною та Європейським Союзом (далі — Угода про 
Асоціацію) Україна зобов’язалась здійснювати свою внутрішню 
політику на принципах стабільності і дієвості демократичних ін-
ституцій, верховенства права та поваги до прав людини і осново-
положних свобод [4], що має визначальне значення для станов-
лення в Україні громадянського суспільства. 

Правові засади контролю громадянського суспільства за МВС 
України закріплені в Конституції та законах України, виплива-
ють з її міжнародних зобов’язань. Зокрема, ст. ст. 5, 38 Основно-
го Закону [5] закріплюють право народу України як єдиного дже-
рела влади і носія суверенітету брати участь в управлінні 
державними справами, створюють умови для утвердження демо-
кратії, забезпечення зворотного зв’язку між суспільством і дер-
жавою [6, с. 15].  

Слушним в цьому контексті є твердження О. В. Скрипнюка, 
який зазначає, що в ефективно функціонуючих демократіях сус-



Правове регулювання економіки. 2018. № 17 

109 

пільство бере безпосередню участь у формуванні держави та її 
інститутів, спрямовує і контролює їх діяльність, а між правоохо-
ронними органами як органами держави та громадянським суспі-
льством виникає своєрідний «позитивний баланс стримування» 
[7, с. 429].  

На реалізацію виконання п. 37 Плану заходів з виконання 
Угоди про Асоціацію, була розроблена Стратегія розвитку сис-
теми МВС до 2020 р., метою якої є створення безпечного середо-
вища розвитку вільного суспільства, забезпечення високої ефек-
тивності діяльності її органів, зміцнення суспільної довіри до неї 
з урахуванням визначальної ролі громадянина в розбудові Украї-
ни як безпечної європейської держави. Пріоритетним завданням 
реалізації зазначеної мети має бути, зокрема, удосконалення 
форм та способів демократичного цивільного контролю за діяль-
ністю органів системи МВС; відкритість і прозорість процесів 
підготовки і прийняття ними рішень [2].  

З урахуванням збройної агресії та воєнних дій на Сході Украї-
ни, надання додаткових повноважень державним збройним фор-
муванням та правоохоронним органам здійснення демократично-
го цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України 
залишається одним із пріоритетних завдань при здійсненні рефо-
рми цього сектору, середньостроковими цілями якої, серед іншо-
го, є удосконалення правового регулювання здійснення демокра-
тичного цивільного контролю та його посилення за цим 
сектором; підвищення ефективності роботи громадських рад при 
державних органах, які відповідно до законодавства здійснюють 
керівництво військовими формуваннями. 

Удосконалення форм та способів демократичного цивільного 
контролю та співпраці з громадськістю передбачені як середньо-
строкові цілі реформування МВС України [8].  

Поняття цивільного контролю, його система та суб’єкти ви-
значені Законом України «Про демократичний цивільний конт-
роль над Воєнною організацією та правоохоронними органами 
держави», головним завданням якого є зміцнення цивільного ко-
нтролю над збройними силами та сферою безпеки в цілому [9]. У 
ст. 1 цього Закону цивільний демократичний контроль над Воєн-
ною організацією та правоохоронними органами держави визна-
чається як комплекс здійснюваних відповідно до Конституції і 
законів України правових, організаційних, інформаційних захо-
дів для забезпечення неухильного дотримання законності й відк-
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ритості в їх діяльності, підвищення ефективності покладених на 
них функцій, зміцненню державної та військової дисципліни. 

До системи цивільного контролю в ч. 1 ст. 6 цього Закону за-
конодавець відносить парламентський контроль; контроль, здійс-
нюваний Президентом України; контроль з боку органів викона-
вчої влади та органів місцевого самоврядування; контроль з боку 
судових органів та нагляду з боку органів прокуратури; громад-
ський контроль. Зазначена норма не потребує розширеного тлу-
мачення і дає підстави розглядати демократичний цивільний кон-
троль як комплексне правове явище, складовим якого є як 
контроль державних органів, так і громадський контроль. 

Втім, включаючи до системи демократичного цивільного кон-
тролю громадський контроль і створюючи таким чином протива-
гу органам держави в моніторингу за воєнною організацією і 
правоохоронними органами законодавець, на нашу думку, зву-
жено розглядає громадський контроль, визнаючи в ч. 2 ст. 6 За-
кону [9] його суб’єктами лише громадян України, громадські ор-
ганізації та засоби масової інформації. Незрозумілою є логіка 
законодавця у зв’язку з невіднесенням до суб’єктів цивільного 
контролю таких провідних інститутів громадянського суспільст-
ва як політичні партії. Зазначена прогалина має бути подолана, на 
наш погляд, шляхом ліквідації неузгодженостей окремих поло-
жень Законів України «Про демократичний цивільний контроль 
над Воєнною організацією і правоохоронними органами держа-
ви» [9], «Про політичні партії в Україні» [10], «Про громадські 
об’єднання» [11]. 

Зокрема, законодавець абз. 10 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про 
демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і 
правоохоронними органами держави» громадські організації (як 
один з суб’єктів громадського контролю) характеризує як такі, 
які утворюються «відповідно до Конституції України для здійс-
нення та захисту прав і свобод громадян та задоволення їхніх по-
літичних, економічних, соціальних, культурних інтересів». Втім, 
до предмету діяльності громадських організацій згідно ч. ч. 1, 2 
ст. 1 Закону України «Про громадські об’єднання» політичні ін-
тереси не віднесені. Вони визначені як добровільні об’єднання 
для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, 
зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та 
інших інтересів. Єдиним об’єднанням громадян України, які ут-
ворюються для задоволення політичних інтересів відповідно до 
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ст. 36 Конституції України та ст. 1 Закону України «Про політич-
ні партії в Україні» є політичні партії.  

Як свідчать результати дослідження, термін «громадський ко-
нтроль» застосовується у понад 200 нормативно-правових актах, 
втім його поняття суб’єкти нормотворчості не визначають [12,  
с. 272; 13, с. 208]. Навіть в Законі України «Про Національну по-
ліцію», політичне керівництво якою належить до компетенції 
МВС України, законодавець в окремому розділі закріпив норми 
щодо «громадського контролю поліції», втім, не дав визначення 
такого контролю. В законі не визначається також і система гро-
мадського контролю, хоча зі змісту цього розділу випливає, що 
його суб’єктами є громадськість, представники громадськості, 
органи місцевого самоврядування, представники органів місце-
вого самоврядування. «Розмитість» зазначених норм ускладнює 
з’ясування значення цього терміну. У зв’язку з чим в деяких нау-
кових публікаціях він ототожнюється із самоврядним або цивіль-
ним контролем.  

Суперечливим, на наш погляд, є також визначення громадсько-
го контролю С. Ф. Денисюка. В одному випадку він розглядає йо-
го як систему відносин громадянського суспільства з державою, 
яка базується на підзвітності органів державної виконавчої влади 
(правоохоронних органів) органам державної законодавчої влади 
(парламентський контроль) та недержавним структурам (громад-
ськості) [6, с. 52]. В іншому — вчений визначає громадський конт-
роль як систему відносин громадянського суспільства з державою, 
яка ґрунтується на підзвітності державних органів недержавним 
структурам (громадським організаціям, пересічним громадянам, 
незалежним аналітичним центрам, засобам масової інформації  
[6, с. 82], виключаючи з системи його суб’єктів парламент. 

Віднесення автором у першому випадку до суб’єктів громад-
ського контролю законодавчого органу держави не можна вважа-
ти виправданим, адже парламент знаходиться на іншому рівні су-
спільних відносин, його юридичний статус і повноваження, у 
тому числі й контрольні, зумовлені місцем в системі органів 
державного механізму, а також особливими функціями в системі 
державного управління.  

Практично всі інші автори, які опікувались з’ясуванням сут-
ності громадського контролю за органами державної виконавчої 
влади і, зокрема, В. М. Гаращук [14, с.169], С. Г. Стеценко [13,  
с. 208] та інші, розглядали його як систему різних громадських 
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організацій та формувань (об’єднань громадян за місцем прожи-
вання, політичних партій, професійних спілок, трудових колек-
тивів, рухів, молодіжних громадських організацій тощо). До 
суб’єктів громадського контролю ці автори відносять також ок-
ремих громадян.  

Інше бачення сутності громадського контролю пропонує 
Т. В. Наливайко, яке ми не поділяємо. Цей вид контролю автор 
розглядає не як процес, не як моніторинг, який здійснюється кон-
тролюючим суб’єктом за діяльністю підконтрольного, а як орга-
нізаційно-правову форму об’єднання громадян на добровільних 
засадах для задоволення та захисту їхніх власних та громадських 
законних правових, соціальних, економічних, творчих, вікових, 
національно-культурних та інших спільних інтересів [15, с. 3].  

Ми погоджуємось з авторами, які головним аспектом громад-
ського контролю вважають підзвітність держаних органів недер-
жавним [6, с. 82]. Водночас, вважаємо недоцільним зазначати на-
зви конкретних громадських організацій у визначенні такого 
контролю. 

Свого часу К. Каутський, досліджуючи феномен громадського 
контролю, зазначав, що форми та види такого контролю виявля-
ються по-різному в різні періоди, у тій або іншій історичній об-
становці [16, c. 167]. 

Утвердження демократичних засад суспільного життя викли-
кало появу низки нових громадських утворень, які долучаються 
до участі в управлінні внутрішніми справами та здійснюють кон-
троль за діяльністю МВС України. Крім громадських об’єднань, 
трудових колективів, профспілок, політичних партій, рухів, ок-
ремих громадян, засобів масової інформації, які ми відносимо до 
суб’єктів контролю громадянського суспільства, в сучасних умо-
вах з’явилися нові. Це — громадські ради при МВС України. Се-
ред громадських об’єднань, які здійснюють контроль за законніс-
тю в діяльності МВС України, дедалі більшого значення 
набувають правозахисні організації, діяльність яких заслуговує 
на окреме дослідження.  

Відстоюючи ідею узагальнюючого визначення громадського 
контролю, ми вважаємо, що найбільш повним є визначення 
О. М. Музичука, яке певним чином відповідає нашим уявленням 
та завданням дослідження. Громадський контроль за діяльністю 
правоохоронних органів в Україні автор визначає як спостере-
ження чи перевірку індивідуальними або колективними (зовніш-
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німи чи внутрішніми) недержавними суб’єктами виконання (до-
тримання) правоохоронними органами та їх працівниками чинно-
го законодавства, які, як правило, не можуть втручатися у профе-
сійну діяльність правоохоронних органів, а їх рішення 
здебільшого носять рекомендаційний та профілактичний харак-
тер [12, c. 283]. Таке визначення дає можливість розглядати в 
якості суб’єктів такого контролю як широкий спектр об’єднань 
громадян, так і фізичних осіб.  

Питання співвідношення термінів «громадський контроль» і 
«цивільний контроль» в науковій літературі вирішується по-
різному. В одному випадку ці терміни ототожнюються, в іншому 
— має місце непослідовність в їх тлумаченні. Зокрема, 
В. В. Пахомов ототожнює «громадський контроль» і «цивільний 
контроль», вважає їх синонімами [17, c. 142], а визначення циві-
льного контролю надто широким. Він пропонує змінити назву 
Закону України «Про демократичний цивільний контроль над 
Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» і 
викласти її у наступній редакції: «Державний контроль над пра-
воохоронними органами». Крім того, в законі, на думку автора, 
має бути визначено такі види державного контролю, як: парламе-
нтський; президентський; контроль з боку органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування; контроль з боку су-
дових органів та нагляд з боку органів прокуратури; громадський 
контроль» [17, c. 143]. Таку пропозицію ми вважаємо неприйнят-
ною, оскільки, по-перше, громадський контроль і контроль орга-
нів місцевого самоврядування не є державним; по-друге, заміна в 
назві закону ключових слів призведе до зміни розуміння його 
концепції, підсилення імперативності методу правового регулю-
вання; по-третє, сприятиме ієрархізації суб’єктів контролю, про-
відне місце серед яких належатиме державі. Такий підхід сприя-
тиме порушенню паритету держави і громадянського суспільства 
у відносинах у сфері оборони і управління внутрішніми справа-
ми, що не відповідає світовим демократичним традиціям. 

Певна непослідовність має місце у з’ясуванні сутності цивільно-
го і громадського контролю за діяльністю міліції в науковій роботі 
С. Г. Брателя. Громадський контроль автор розглядає як комплекс 
управлінських і контрольних заходів, що здійснюються державни-
ми органами законодавчої, виконавчої і судової влади, а також 
громадськими інститутами суспільства. Демократичний цивільний 
контроль за діяльністю міліції автор розуміє як гнучку систему, що 
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включає державний контроль (на рівнях законодавчої, виконавчої 
та судової влади) та громадський контроль (що здійснюється 
об’єднаннями громадян, громадянами особисто та ЗМІ) [18]. 

В інших розділах наукового дослідження з системи цивільного 
контролю автор виключає громадський контроль, а з громадського 
контролю — навпаки — органи держави. Він, зокрема, наголошує, 
що цивільний контроль — це систематичне спостереження, що 
здійснюється суб’єктами владних повноважень на підставі та в 
межах, передбачених законом з метою перевірки виконання мілі-
цією визначених засадами внутрішньої політики завдань у сфері 
правоохоронної діяльності, виявлення недоліків у її діяльності та 
попередження їх проявів з одночасним втручанням в діяльність 
міліції, а громадський нагляд за діяльністю міліції — це спостере-
ження за дотриманням законності з боку правоохоронних органів, 
що здійснюються об’єднаннями громадян, громадянами особисто 
та засобами масової інформації та виключає їх безпосереднє втру-
чання в діяльність міліції. Однак зазначену позицію автора ми не 
поділяємо, оскільки незрозуміло, про які суб’єкти владних повно-
важень йдеться. З іншого боку, застосування автором терміна 
«громадський нагляд» (замість терміна «громадський контроль»), 
вважаємо припустимим, виходячи з того, що діяльність представ-
ників громадськості лише умовно можна назвати контролем, оскі-
льки в такій діяльності відсутнє їх право втручатися в діяльність 
міліції та вживати заходів щодо притягнення осіб, що порушують 
законодавство, до юридичної відповідальності. 

Ще одним поняттям, яке доцільно розглянути в контексті на-
шого дослідження, є поняття «недержаний контроль», введений 
до наукового обігу С. В. Шестаком. Його сутність учений 
з’ясовує у співвідношенні з термінами «народний контроль», 
«громадський контроль», «громадянський контроль», «цивільний 
контроль». Під недержавним контролем за діяльністю міліції, ав-
тор розуміє контроль громадян та їх добровільних об’єднань, ін-
ших суб’єктів громадянського суспільства (наприклад, органів 
місцевого самоврядування) за діяльністю держави, її органів та 
посадових осіб [19, c. 56]. Зазначений підхід, на наш погляд, дає 
можливість об’єднати у визначенні всі види контролю недержав-
них структур за органами держави. Тобто якщо класифікувати 
контроль за органами виконавчої влади, виходячи із зв’язків кон-
тролюючих суб’єктів з державою, то у цьому випадку його мож-
на поділити лише на два види: державний контроль та недержав-
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ний контроль. Однак, при цьому ніяк не вдасться уникнути більш 
дрібної класифікації у межах означених видів. Втім, погоджую-
чись, в цілому, з підходом автора, зазначимо, що запропоноване 
ним визначення є занадто широким і розкриває загальносоціаль-
не значення контролю. Навіть сам автор застерігає, що під неде-
ржавним контролем пропонується розуміти не будь-який конт-
роль, що здійснюють недержавні суб’єкти (наприклад, 
батьківський контроль над своїми дітьми), а лише контроль таких 
суб’єктів над державою, окремими гілками державної влади, 
державними органами та посадовими особами [19, c. 42]. Тобто 
застосування терміну «недержавний контроль» потребує розши-
реного тлумачення.  

Визначаючи співвідношення понять «недержавний контроль» 
з такими поняттями як «громадський контроль», «громадянський 
контроль» та «цивільний контроль», автор зазначає, що «поняття 
«недержавний контроль» є ширшим за поняття «громадський ко-
нтроль», але вужчим від термінів «громадянський контроль» та 
«цивільний контроль» [19, c. 42]. Під громадянським контролем 
автор розуміє «будь-який контроль над владою, що здійснюється 
у демократичній державі як певними інститутами, так і окремими 
громадянами» [19, c. 40]. Однак, це визначення також є занадто 
неконкретним, оскільки застосування в такому контексті родово-
го поняття «певні інститути» дає підстави відносити до них як ін-
ститути громадянського суспільства, так і інституційні утворення 
держави. З іншого боку, застосування у назві виду контролю 
прикметника «громадянський» (тобто такий, що «властивий сві-
домому громадянину»), не дає можливості відносити до нього 
інших суб’єктів крім окремих громадян.  

Термін «громадянський контроль», на нашу думку, означає 
контроль громадян, як зрілих, суспільно активних, свідомих осо-
бистостей, які мають високу правову культуру і беруть участь в 
управлінні державними справами. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. З ураху-
ванням зазначеного ми вважаємо, що термін «громадянський ко-
нтроль» є вужчим за змістом, ніж «громадський контроль» і не 
відображає сутність контролю, який здійснюється громадянським 
суспільством за виконавчою владою держави. Як підсумок зазна-
чимо, що при дослідженні особливостей контролю в демократич-
ному суспільстві за органами державної виконавчої влади, і МВС 
України зокрема, слід застосовувати термін «контроль громадян-
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ського суспільства». Контроль громадянського суспільства за ді-
яльністю МВС України ми визначаємо як постійний моніторинг 
його інституційних елементів за законністю в діяльності МВС 
України, дотриманням прав людини і громадянина його посадо-
вими особами і співробітниками, відповідність здійснюваного 
ним курсу інтересам суспільства і міжнародним стандартам в 
сфері дотримання правопорядку, систематичне висвітлення ре-
зультатів моніторингу в засобах масової інформації. 

Пропонуємо розширити систему суб’єктів цивільного контро-
лю за діяльністю МВС України, визначену Законом України 
«Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організа-
цією та правоохоронними органами держави», включивши до неї 
політичні партії як суб’єкт такого контролю. Для цього, вважаємо 
за доцільне в абз. 10 ч. 2 ст. 6 зазначеного Закону після слів 
«громадяни України та громадські організації» доповнити слово-
сполученням «політичні партії».  
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