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Процеси євроінтеграції України зумовлюють необхідність налагодження 

взаємодії окремих її органів виконавчої влади та міжнародних організацій. 
Сьогодні Національна гвардія України активно продовжує співпрацю та об-
мін досвідом з різними міжнародними спорідненими структурами, зокрема 
FIEP. 

FIEP – це Міжнародна асоціація сил жандармерії та поліції у статусі вій-
ськової установи. У даний час до FIEP входять сили жандармерії та поліції в 
статусі військової установи Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Туреччини, 
Нідерландів, Марокко, Румунії, Йорданії, Тунісу, Палестини та України. Та-
кож деякі правоохоронні формування Аргентини, Чилі, Катару та Бразилії, 
які не відповідають географічним вимогам, є асоційованими членами. Націо-
нальна жандармерія Джибуті має тимчасовий статус спостерігача. 

Національна гвардія України має статус повноправного члена Міжнаро-
дної асоціації сил жандармерії та поліції у статусі військової установи (FIEP), 
який отримала у жовтні 2017 року. 

Як член Міжнародної асоціації сил жандармерії та поліції у статусі вій-
ськової установи Національна гвардія України отримує: 

· посилену підтримку іноземних партнерів у процесі реформування 
Національної гвардії України та приведення її діяльності до норм та стандар-
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тів аналогічних правоохоронних формувань країн-членів Асоціації; 
· активізацію співробітництва з колегами по всьому світові, розвиток та 

зміцнення міжнародних зв’язків з країнами-членами та партнерами Асоціації 
FIEP; 

· розширені можливості обміну досвідом у галузях, що становлять спі-
льний інтерес для структур-членів Асоціації, а також участь у заходах для об-
говорення спільних викликів та загроз національній та міжнародній безпеці; 

· можливість іншим членам FIEP отримати досвід Національної гвардії 
України щодо виконання службово-бойових завдань у кризовий період, зок-
рема з питань врегулювання внутрішніх конфліктів та реагування на загрози 
(у тому числі «гібридні»); 

· можливість впроваджувати інновації та нові технології у сферу забез-
печення безпеки. 

В основі цієї співпраці є вироблення рекомендацій, дієвих підходів та 
практик для вчасного та ефективного реагування на сучасні виклики та за-
грози не тільки національній безпеці в кожній окремій країні, але й у світі в 
цілому. 

Завдяки налагодженню тісної співпраці Національної гвардії України зі 
спорідненими структурами, які входять до Асоціації FIEP, за останній рік 
зросла інтенсивність міжнародних контактів Національної гвардії України із 
закордонними партнерами. 

Перспективними, на наш погляд, є такі напрямки співробітництва Наці-
ональної гвардії України та FIEP: 

· Вироблення Національною гвардією України каталогу спроможнос-
тей спецпризначенців, що дозволить об’єктивно оцінювати спроможності 
кожного спецпризначенця та спецпідрозділу для конкретного завдання і пла-
нувати індивідуальну та колективну підготовку.  

· Підготовка співробітників Національної гвардії України відповідно 
до міжнародних стандартів (програми навчання, методи та форми навчання, 
розробка спецкурсів тощо) у навчальних закладах та центрах. 

· Безпосередня участь представників Національної гвардії України у 
практичних навчаннях, які проводять за програмами та на базі держав-
учасниць Асоціації. 

· Обмін досвідом у питаннях навчання та підготовки особового складу 
шляхом реалізації програм стажування, практики курсантів, викладачів та 
інструкторів у спецпідрозділах держав-учасниць Асоціації. 

· Обмін досягненнями щодо розробки та виробництва техніки та озбро-
єння. 

· Національна гвардія України, у свою чергу, може поділитися досві-
дом припинення внутрішньодержавних конфліктів. 

Як підсумок, слід зазначити, що Національна гвардія України є основ-
ною силовою структурою України, яка має можливості для припинення як 
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внутрішньо-, так і зовнішьодержавних конфліктів, та прагне до самовдоско-
налення шляхом співробітництва з подібними структурами зарубіжних дер-
жав. Особливість її полягає у можливостях проводити стабілізаційні правоо-
хоронні операції як у мирний час, у кризовий період, так і під час війни, не 
потребуючи багато часу при переході від одного стану до іншого. Міжнарод-
на асоціація сил жандармерії та поліції у статусі військової установи надає 
можливості для Національної гвардії України розвиватися та провадити свою 
діяльність на світовому рівні. 

________________________ 
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РОЛЬ ДЕРЖАВИ У РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНАМИ ПРАВА 

 НА САМОЗАХИСТ 
 
Найважливішим компонентом комплексної багатопланової системи за-

хисту прав і свобод людини і громадянина є природне і невід'ємне право на 
самозахист. При цьому це право, як і інші конституційні права і свободи, га-
рантуються державою і не можуть бути скасовані (стаття 22 Конституції 
України [1]). 

Відповідно до цієї концепції, для держави захист прав і свобод людини є 
обов’язком, що підтверджується Конституцією України, а для людини − це 
право, тобто можливість, яку вона використовує чи ні на свій розсуд. 

Державний захист прав і свобод − це діяльність уповноважених держав-
них органів і посадових осіб щодо дотримання, забезпечення та охорони кон-
ституційних прав і свобод. Обов’язок щодо захисту прав і свобод громадян 
покликані виконувати як держава в цілому, так і всі уповноважені нею 
суб’єкти. Вони діють у межах своїх повноважень притаманними їм метода-
ми, проте досить часто виникають ситуації, коли влада не може сама захис-
тити. До того ж людина досить часто змушена захищатися від самої влади, а 
точніше – від незаконних дій суб’єктів публічного адміністрування. 

Крім того, сама людина повинна співвідносити здійснювані нею права і 
свободи з правами і свободами інших осіб. Іншими словами, кожному нада-
ється свобода вибору шляхів і способів реалізації своїх групових та індивіду-
альних інтересів у певних межах наявної свободи. Інші правила привели б до 


