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Державу


 можна визначити як особливу форму організації політичної влади в сус-

пільстві, що має суверенітет і здійснює керування суспільством на основі права за допо-

могою спеціального механізму (апарату).  

Сутність держави – це внутрішній зміст її діяльності, який виражає єдність загаль-

носоціальних і вузькокласових (групових) інтересів громадян. Будь-яка держава, разом 

із вирішенням суто класових завдань, виконує й загальносоціальні завдання (“спільні 

справи”), без яких не може функціонувати жодне суспільство. Два аспекти сутності 

держави визначилися з моменту її виникнення: 

 класовий аспект – захист інтересів економічно пануючого класу, здійснення орга-

нізованого примусу; 

 загальносоціальний аспект – захист інтересів усього суспільства, забезпечення 

громадського блага, підтримання порядку, виконання інших загальносоціальних справ.  

Загальносоціальний аспект сутності держави особливо яскраво проявляється в її зі-

ставленні з громадянським суспільством. 

Держава є суверенним суб’єктом міжнародного права, що відображається у політи-

ко-юридичної властивості державної влади у її верховенстві і повноти всередині країни, 

незалежності і рівноправності ззовні. 

Але необхідно зауважити, що крім поняття “суверенітет держави” є ще і таке по-

няття, як “суверенітет народу”.  

Суверенітет народу (народ – громадяни всіх національностей, що мешкають на тери-

торії даної країни) означає верховенство народу як джерела і носія влади, його право само-

му вирішувати свою долю, безпосередньо або через представницькі органи брати участь у 

формуванні напрямку політики своєї держави, складу її органів, контролювати діяльність 

державної влади. Не завжди поняття “суверенітет держави” ототожнюється з поняттям “су-

веренітет народу”. Суверенітет держави не обов’язково припускає суверенітет народу. 

                                                           

 Безпека – стан захищеності, коли кому -, чому-небудь ніщо не загрожує (Википедия). 


 Держава – це: 1) сукупність людей, території, на якій вони проживають, та суверенної у 

межах даної території влади; 2) організація політичної влади, головний інститут політичної си-

стеми суспільства, який спрямовує і організовує за допомогою правових норм спільну діяль-

ність людей і соціальних груп, захищає права та інтереси громадян (Юридична енциклопедія). 

©  Фурашев В.М., 2011 
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Суверенітет  держави може поєднуватися з відсутністю суверенітету народу, з наявніс-

тю тоталітарного режиму, деспотії. Як правило (але не завжди), відсутність зовнішнього су-

веренітету держави спричиняє втрату  суверенітету  народу як внутрішньої  свободи його по-

літичного стану. 

У демократичній державі джерелом і основою співробітництва усіх влад є установча 

влада народу. Тут суверенітет народу є джерелом державного суверенітету. Суверенітет на-

роду, закріплений у конституції, – якісна характеристика демократії, демократичного режиму 

в державі.  У статті 5 Конституції України [27] визначено: “Носієм суверенітету і єдиним 

джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування”. 

Однією з основних якісних відмінностей держави від інших, недержавних, полі-

тичних організацій є регулювання свого суспільного життя на основі права. Тільки дер-

жава може регулювати життя суспільства за допомогою законів, що мають загально-

обов’язковий характер. 

На основі викладеного можна констатувати: 

- Однією з найголовніших функцій та обов’язків держави є забезпечення збалансо-

ваності загальносоціальних і вузькокласових (групових) інтересів громадян (в ідеально-

му варіанті – єдності цих інтересів). Це одна з головних умов існування держави у зага-

льноприйнятому понятті цього визначення. 

- Для реалізації державних функцій необхідно мати державний апарат, певну струк-

туру державних органів. Ця структура може бути різною, в залежності від типу держави і 

політичного режиму, але завжди ця структура вкладається у поняття державна влада. 

- Державна влада – здатність системи державних органів підкоряти собі, розпоря-

джатись і управляти всіма підлеглими її юрисдикції громадянами, організаціями та 

установами, здатність видавати обов’язкові для всіх закони та інші нормативні акти й 

забезпечувати їх виконання. 

- У складній системі інститутів державної влади суверенітет народу за демократич-

них режимів становлять органи законодавчої влади” обрані народом парламенти, націо-

нальні збори, установчі збори, конгреси, верховні ради тощо. Глава держави та уряду в 

межах конституційних норм також може володіти певними законодавчими правами. За 

диктаторських, тоталітарних режимів і військової диктатури законодавчі органи або 

зберігають свої формальні права, або ж вони взагалі ліквідуються, і тоді законодавство, 

як і в абсолютній монархії, узурпує глава держави або уряду. 

Таким чином, держава може існувати та розвиватися тільки за умовою таких «пра-

вил гри» між громадянами та державною владою, які забезпечують визначений рівень 

збалансованості як загальносоціальних і вузькокласових (групових) інтересів громадян, 

так й між класових (групових) інтересів. 

“Правила гри”, “правила поведінки” або “правила взаємовідношень”, як завгодно 

це можна називати, бо сутність – однакова) у державі визначаються відповідними зако-

нами, нормативними і регуляторними актами. Але саме в цьому є визначена колізія. З 

одного боку, право видавати закони та інші нормативні і регуляторні акти є суверенним 

правом державної влади, а, з іншого боку – “…єдиним джерелом влади в Україні є на-

род…”. Опоненти вкажуть на те, що “…народ здійснює владу безпосередньо і через ор-

гани державної влади та органи місцевого самоврядування...” і, формально будуть праві. 

Але тільки формально, тому що речення “…через органи державної влади та органи мі-

сцевого самоврядування…” передбачає делегування визначених прав у визначених об-

сягах. Але хто визначає засіб делегування, визначеності та обсягів делегування прав на-

роду державної владі та органам місцевого самоврядування? Відповідь зрозуміла – дер-
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жавна влада, тому що засоби делегування, визначеність та обсяги делегування прав на-

роду, як єдиного джерела влади, визначаються відповідними законами та нормативно-

правовими актами, видання яких, про що вже говорилося, є суверенним правом саме 

державної влади. Народ не є суб’єктом законодавчої ініціативи, не є учасником законо-

давчого процесу. Він є виключно виконавцем вже встановлених “правил гри”. 

Знов-таки можна очікувати заперечення опонентів – представницькі органи в сис-

темі державної влади для чого? Зустрічне запитання: хто і яким чином встановлює пра-

вила формування представницьких органі державної влади, та і не тільки представниць-

ких, а і органів місцевого самоврядування? Замкнуте коло? 

Делегування прав суверенних прав громадян держави, як єдиного джерела влади, 

представницьким органам державної влади та органам місцевого самоврядування, а че-

рез них іншим інституціям державної влади, відбувається через виборчу систему та сис-

тему референдумів. Яким чином це “делегування” відбувається в Україні можна зрозу-

міти ознайомившись, навіть поверхове, з відповідними документами [1 – 16, 24 – 29, 40] 

та дослідженнями [17 – 23, 31 – 40, 42 – 44]. 

Стаття 1 Закону України “Про основи національної безпеки України” [30] визначає що 

“національна безпека – захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, су-

спільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне вияв-

лення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам 

у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної діяльності та 

оборони, міграційної політики, охорони здоров’я, освіти та науки, науково-технічної та ін-

новаційної політики, культурного розвитку населення, забезпечення свободи слова та інфо-

рмаційної безпеки, соціальної політики та пенсійного забезпечення, житлово-комунального 

господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав власності, фондових ринків і обігу 

цінних паперів, податково-бюджетної та митної політики, торгівлі та підприємницької дія-

льності, ринку банківських послуг, інвестиційної політики, ревізійної діяльності, монетар-

ної та валютної політики, захисту інформації, ліцензування, промисловості та сільського 

господарства, транспорту та зв’язку, інформаційних технологій, енергетики та енергозбе-

реження, функціонування природних монополій, використання надр, земельних та водних 

ресурсів, корисних копалин, захисту екології і навколишнього природного середовища та 

інших сферах державного управління при виникненні негативних тенденцій до створення 

потенційних або реальних загроз національним інтересам…”. 

Звернемо увагу на наступні акценти даного визначення поняття “національна без-

пека”. Держава повинна забезпечити захист “життєво важливих інтересів людини і 

громадянина, суспільства і держави”.  

Яким чином цього можна досягнути? Тільки через відповідну законодавчорегуля-

торну систему основу якої складає належна система делегування прав громадян держа-

ви, як єдиного джерела влади, представницьким органам державної влади та органам мі-

сцевого самоврядування, яка забезпечує збалансованість як загальносоціальних і вузь-

кокласових (групових) інтересів громадян, так й між класових (групових) інтересів. 

Що маємо у реально житті? Виходячи з аналізу наведених документів та дослі-

джень, можна стверджувати, що попередні та наступна система делегування прав гро-

мадян держави, як єдиного джерела влади, представницьким органам державної влади 

та органам місцевого самоврядування не сприяє вирішенню питань збалансованості як 

загальносоціальних і вузькокласових (групових) інтересів громадян, так й між класових 

(групових) інтересів. 

Це надає право ставити питання щодо правової безпеки як невід’ємної складової 

національної безпеки. Під поняттям “правова безпека”, на думку автора, слід розуміти: 
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правова безпека – захищеність системи делегування прав громадян держави, як єдиного 

джерела влади, представницьким органам державної влади та органам місцевого само-

врядування з метою забезпечення збалансованості як загальносоціальних і вузькокласо-

вих (групових) інтересів громадян, так й між класових (групових) інтересів та відклику 

делегованих прав у визначених умовах. 

Поняття “правова безпека” не підміняє і не дублює інші складові поняття “націона-

льна безпека”. Це поняття є базовим у системі національної безпеки тому, що воно 

спрямоване на: 

- створення та захищеність реальної системи делегування прав громадян держави, 

як єдиного джерела влади, представницьким органам державної влади та органам місце-

вого самоврядування та відклику делегованих прав у визначених умовах; 

- забезпечення та захищеності реальної участі громадян держави, як єдиного дже-

рела влади, у законотворчих процесах з життєво важливих інтересів людини і громадя-

нина, суспільства і держави через громадські обговорення,експертні оцінки, громадські 

слухання, ЗМІ та ін. форми та формати з метою знаходження загально визначеного рівня 

збалансованості як загальносоціальних і вузькокласових (групових) інтересів громадян, 

так й між класових (групових) інтересів; 

- підвищення правової культури, в першу чергу, законодавців і суспільства в цілому; 

- забезпечення та захищеності реального верховенства права. 

Цілком зрозуміло, що це – на концептуальному рівні. Питання загроз (реальних та потен-

ційних) та механізмів їх уникнення потребують подальших досліджень, розробки та апробацій. 

Необхідно підкреслити, що всі питання, які окреслені у наведеному вище визна-

ченню поняття “національна безпека” вирішуються у рамках “правил гри”, які закріп-

люються у законорегулюючих актах. 

Автор вважає, що досвід встановлення взаємовідношень між державою та громадя-

нами держави, набутий майже за два десятиріччя існування незалежної України у всіх 

сферах її життєдіяльності, тільки свідчить на користь викладеному. Взяти, наприклад, 

останні події, а точніше – процеси, з прийняттям Закону України “Про засади внутріш-

ньої і зовнішньої політики”, внесенням змін до Закону України “Про основи національ-

ної безпеки України”, прийняттям Податкового кодексу України та ін., які напряму 

пов’язані з питаннями національної безпеки, життєво важливих інтересів людини і гро-

мадянина, суспільства і держави також свідчать на користь запропонованого.  
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