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ПРАВООХОРОННА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Від	 стародавніх	 часів	 можна	 спостерігати	 за	 процесом	
взаємопроникнення	 різних	 культур	 та	 відповідного	 впливу	 цієї	
дифузії	 на	 розвиток	 як	 державних,	 так	 і	 правових	 інститутів.	
Нарешті	 сьогодні,	 навіть	 за	 умов	 ізольованості	 тих	 чи	 інших	
культур,	навряд	чи	можна	знайти	чисту,	суто	національну,	правову	
культуру.	 Ми	 маємо	 справу	 з	 міксом,	 який	 поєднав	 місцеве	 та	
зовнішнє,	переважно	те,	що	отримало	світове	визнання.	

Зовнішній	 вплив	 ставав	 дедалі	 більшим,	 залежно	 від	 того	 як	
зростали	 можливості	 цивілізації	 –	 економічні,	 політичні,	 релігійні,	
ідеологічні	 тощо.	 Після	 промислової	 революції	 відбулись	 якісні	
зміни	 в	 постіндустріальній	 технології,	 що	 суттєво	 сприяли	
поширенню	 західного	 укладу	 життя,	 рахуючи	 й	 політико-правову	
складову.	 Сучасні	 фінансові	 інституції,	 торгівля,	 інформаційні	
технологій,	 пропагандистські	 засоби,	 глобалізаційні	 процеси	
стрімко	 розповсюджуються	 охоплюючи	 всі	 країни	 обумовлюючи	
зростання	зовнішнього	фактору	в	формування	правової	системи.	

Поступово	 глобалізація	 набуває	 всеохватного	 та	 незворотного	
характеру,	що	обумовлено	виходом	на	передній	план	проблематики,	
яка	має	значення	для	всього	людського	співтовариства,	яка	не	може	
бути	 вирішеною	 окремою	 державою,	 чи	 навіть	 групою	 держав.	
Насамперед	це	питання	суспільної	безпеки,	долання	міжнародного	
тероризму	та	злочинності,	вирішення	екологічних	проблем,	захисту	
загальнолюдських	цінностей,	якими	є	права	та	свободи	людини.	

Дослідники	 глобалізаціних	 процесів	 зазначають,	 що	 ці	
загальнолюдські	проблеми	змінюють	саму	цивілізаційну	парадигму,	
спонукають	 до	 формування	 нового	 світопорядку,	 який	 забезпечив	
би	безпеку	людству	та	ґрунтувався	б	на	гармонізації	національних	і	
міжнародних	інтересів.	

Втім	 поряд	 з	 лобістами	 глобалізації	 існують	 і	 скептики,	 як	 от	
Дж.	Стігліц,	 який	 в	 своєму	 дослідженні	 «Глобалізація	 та	 її	
розчарування»	 не	 приховує	 негативних	 наслідків	 глобалізації,	
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насамперед	 в	 економіці.	 Потужний	 дисонанс	 між	 стрімким	
зростанням	 капіталу	 американських	 корпорацій	 та	 неухильним	
погіршенням	 економічного	 становища	 країн	 «третього	 світу»,	 а	
також	 посткомуністичних	 держав	 (що	 до	 України,	 то	 така	
поляризація	багатих	і	бідних	нікого	вже	не	дивує)	слугує	причиною	
появи	 альтермондіалістського	 руху.	 Дійсно,	 ринкова	 економіка	 з	 її	
конкурентним	 механізмом	 та	 намаганням	 отримати	 максимально	
можливий	прибуток,	а	також	незбіг	інтересів	суб’єктів	глобального	
ринку,	 неефективне	 управління	 економікою	 в	 багатьох	 країнах,	
корумпованість,	 все	 це	 негативно	 відбивається	 на	 світовій	
економіці	 та	 управлінні	 міжнародними	 фінансами,	 а	 відтак	
розчаровує	 в	 глобалізації	 та	 в	 реформах,	 що	 провадяться	 під	 її	
впливом.	

Позитивна	 чи	 негативна	 оцінка	 глобалізації	 не	 зупиняє	 сам	
процес,	 а	 відтак	 і	 його	 вплив	 на	 держави	 світу,	 на	 їх	 внутрішні	 та	
зовнішні	 функції.	 Країни	 не	 існують	 ізольовано	 одна	 від	 одної,	 всі	
вони	є	членами	міжнародного	співтовариства,	а	відтак	приречені	на	
вирішення	 глобальних	 проблем	 і	 навіть	 за	 умов	 пасивного	
ставлення	 будуть	 відчувати	 наслідки	 цього	 вирішення	 іншими.	 За	
цих	 глобалізаційних	 умов	 внутрішні	 функції	 держави	 не	 можуть	
розвиватися	 ізольовано,	 орієнтуючись	 лише	 на	 національний	
інтерес	 та	 не	 враховуючи	 інтереси	 світового	 співтовариства.	 І	
сьогодні,	 вже	 можна	 сказати	 традиційно,	 звертається	 увага	 на	
інтернаціоналізаційну	 тенденцію	 в	 розвитку	 внутрішніх	 функцій,	
що	 випливає	 з	 взаємопов’язаності	 внутрішньої	 та	 зовнішньої	
політики	 держави,	 а	 відтак	 надає	 внутрішнім	 функціям	 значного	
міжнародного	забарвлення.	

Вище	 вже	 було	 використано,	 усталену	 ще	 за	 радянські	 часи,	
класифікацію	 функцій	 держави	 за	 сферою	 дії,	 тобто	 поділ	 на	
внутрішні	та	зовнішні	функції.	Такий	підхід	і	до	сьогодні	залишається	
актуальним.	 На	 наш	 погляд	 у	 цій	 класифікації	 спостерігається	 й	
певний	 логічний	 зв’язок	 з	 такою	 категорією	 як	 «державний	
суверенітет»,	 який	 також	 має	 подвійний	 прояв	 –	 внутрішній	 та	
зовнішній	і	який	також	потерпає	від	глобалізаційних	змін.	

Отже	 пропонується	 звернути	 увагу	 на	 те,	 якої	 трансформації	
зазнає	 одна	 з	 внутрішніх	 функцій	 держави	 –	 правоохоронна,	 під	
впливом	глобалізації.	Здебільшого,	під	правоохоронною	діяльністю	
розумілася	 діяльність	 компетентних	 органів,	 громадських	
організацій,	посадових	осіб	з	охорони	правопорядку,	попередженню	
правопорушень,	вирішенню	спірних	ситуацій,	що	зачіпали	права	та	
законні	 інтереси	 фізичних	 та	 юридичних	 осіб,	 реалізації	 заходів	
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юридичної	 відповідальності.	 Власне	 компетентні	 органи	 були	
покликані:	 охороняти	 права	 і	 свободи	 громадян;	 захищати	 всі	
форми	 власності;	 забезпечувати	 режим	 законності;	 попереджати	
правопорушення;	боротися	зі	злочинністю;	охороняти	громадський	
порядок;	 виконувати	 покарання;	 співпрацювати	 з	 іншими	
державами	в	правоохоронній	сфері.	

Втім	 можна	 відзначити,	 що	 ця	 функція	 держави	 поступово	
втрачає	 свою	 внутрішність	 та	 набуває	 глобального	 виміру,	 бо	
сьогодні	 права	 людини	 визнані	 міжнародним	 співтовариством	 в	
якості	 загальнолюдської	 цінності1.	 Такий	 стан	 речей	 вимагає	 від	
держав	 проведення	 узгодженої	 політики	 відносно	 дотримання	
стандартів	 прав	 і	 свобод	 особистості,	 створення	 спеціальних	
міжнародних	органів	з	контролю	за	дотриманням	державами	прав	і	
свобод	людини	і	громадянина.	

Права	 людини	 стали	 головним	 критерієм	 при	 визнанні	
держави	 демократичною.	 Декларується,	 що	 ці	 права	 є	 основою	
політики	 у	 відносинах	 з	 іншими	 державами	 та	 світовим	
співтовариством.	 Глобалізація	 питання	 захисту	 прав	 людини	
обумовила	 трансформацію	 його	 із	 внутрішньої	 справи	 держави	 на	
рівень	 міжнародної	 політики	 та	 права,	 з	 подальшим	 визнанням	
міжнародної	юрисдикції	щодо	питань	прав	людини.	

Задля	 реалізації	 правоохоронної	 функції	 компетентні	 органи,	
питома	вага	в	яких	припадає	на	органи	внутрішніх	справ,	змушені	
відповідним	чином	реагувати	на	суспільні	зміни.	

Науковці,	що	досліджували	цю	реакцію,	відзначали,	що	функції	
різноманітних	 управляючих	 систем	 відчувають	 потужний	 вплив	 з	
боку	 нових	 об’єктивних	 факторів,	 змінюється	 їх	 зміст,	
співвідношення,	 у	 взаємодії	 ланок	 виникають	 нові	 моменти.	 Так,	
можна	говорити	про	міжнародний	пріоритет	захисту	основних	прав	
і	свобод	громадян.	Втім	сьогодення	ставить	нові	виклики	на	цьому	
шляху.	Одна	справа	продекларувати	захист	визнаних	прав	і	свобод,	
а	 інша	 реалізувати	 цей	 захист	 у	 повсякденному	 житті.	 Під	 час	
загострення	 внутрішньодержавних	 та	 міжнаціональних	 відносин	
органи	внутрішніх	справ	виступають	як	інституція,	що	наділена	не	
лише	 владними	 повноваженнями,	 а	 й	 силовими	 засобами	 впливу.	

                                                           
1	 Втім,	 присутні	 й	 виключення.	 Попри	 прийняття	 Біля	 про	 права,	 що	

суттєво	 доповнив	 Конституцію	 США,	 Сполучені	 Штати	 тривалий	 час	
зберігали	 рабство	 та	 дискримінацію	 етнічних	 груп.	 Сьогодні	 частково	
визнають	Міжнародний	пакт	про	громадянські	 і	політичні	права	та	зовсім	
ігнорують	Міжнародний	пакт	про	економічні,	соціальні	та	культурні	права	і	
Конвенцію	про	права	дитини.	
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Проте,	навіть	за	цих	умов,	досягти	реалізації	непросто,	що	стосується	
українських	 реалій,	 достатньо	 пригадати	 заяву	 Верховної	 Ради	
України	 «Про	 відступ	 України	 від	 окремих	 зобов’язань,	 визначених	
Міжнародним	 пактом	 про	 громадянські	 і	 політичні	 права	 та	
Конвенцією	про	захист	прав	людини	і	основоположних	свобод»	від	
21	травня	2015	р.	

Ще	 однією	 проблемою	 глобального	 плану,	 що	 позначилась	 на	
правоохоронній	функції	є	проблема	тероризму,	яка	зачіпає	життєві	
інтереси	всіх	народів	та	потребує	для	свого	вирішення	колективних	
зусиль	 всіх	 держав.	 Тероризм,	 якщо	 його	 розглядати	 в	 контексті	
глобалізації	 є	 проблемою	 світоглядною,	 а	 відтак	 інтерсоціальною,	
як	і	вся	міжнародна	злочинність,	а	ще	й	етнорелігійною.	

Національні	держави	мають	можливість	протистояти	викликам	
тероризму	 лише	 за	 умов	 розбудови	 високоефективної	 системи	
державного	 управління,	 що	 спирається,	 у	 своїй	 діяльності,	 на	
принципи	 міжнародного	 права,	 які	 б	 не	 входили	 в	 протиріччя	 з	
національним	 системами	 права.	 Справа	 за	 міжнародно-правовою	
базою	 боротьби	 з	 тероризмом,	 розбудовою	 системи	 врегулювання	
конфліктів,	 що	 породжуються	 терористичними	 актами,	
напрацювання	 однакового	 інструментарію	 протистояння	
глобальному	 тероризму,	 все	 це	 суттєво	 збільшить	 потенційні	
можливості	 в	 боротьбі	 зі	 світовим	 злом.	 Тільки	 спільні	 зусилля	
національних	держав,	що	спираються	на	право,	можуть	гарантувати	
безпеку	своїм	громадянам	у	протистоянні	з	глобальним	тероризмом.		

За	 яких	 же	 умов	 слід	 очікувати	 від	 держав	 об’єднання	 зусиль.	
Природно,	як	свідчить	історія,	таке	трапляється	лише	під	впливом	
серйозної	 зовнішньої	 загрози.	 Прикладом	 з	 минулого	 може	
слугувати	 антигітлерівська	 коаліція,	 що	 об’єднала	 не	 тільки	 різні	
держави,	 а	 й	 різні	 ідеології,	 а	 після	 знищення	 загрози	 розпалась,	
запаливши	«холодну	війну».		

Як	 видається,	 глобалізація	 активізувала	 не	 лише	 зовнішні	
функції	 держави,	 на	 кшталт	 зовнішньополітичної	 чи	 то	
зовнішньоекономічної,	 які	 все	 більше	 набувають	 загальносвітового	
виміру	 але	 й	 зорієнтувала	 назовні	 ті	 функції,	 що	 традиційно	
сприймались	 як	 внутрішні.	 Поява	 спільних	 інтересів	 у	 держав,	 їх	
єднання	навколо	загальнолюдських	цінностей	інтернаціоналізували	
ці	інтереси.	Хотілося	б	сподіватися,	що	всі	держави	є	зацікавленими	в	
підтриманні	 світового	 правопорядку,	 враховуючи	 й	 колективну	
безпеку,	оскільки	поодинці	важко	себе	захищати.	
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