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У статті розглядаються проблемні питання рівності, толерантності і недискри-
мінації у правоохоронній діяльності, розкриваються особливості комунікації праців-
ників правоохоронних органів в сучасному мультикультурному суспільстві. Визначено, 
що проблема комунікативної толерантності працівників правоохоронних органів нині є 
вкрай актуальною, позаяк це є необхідна риса, що визначає характер і специфіку 
взаємовідносин правоохоронця з оточенням, враховуючи його особистий досвід, 
інтереси, схильності, моделі поведінки та особливості спілкування. З’ясовано, що діяль-
ність працівників Національної поліції в сучасному мультикультурному суспільстві 
передбачає налагодження ефективної комунікації та довірливих відносин з населенням, 
підвищення авторитету та позитивного іміджу поліції. Саме якість комунікації по-
ліцейських з громадянами є одним з головних факторів ефективності діяльності право-
охоронних органів. 

Реформування правоохоронних органів України є одним із найважливіших кроків 
на шляху становлення демократичної держави, в якій пануватиме верховенство права. 
Їх ефективна діяльність стає необхідною умовою захисту конституційного ладу, забез-
печення законності та правопорядку, дотримання прав і свобод людини та громадянина. 

Розбудова демократичної держави в Україні та докорінне реформування правоохо-
ронних органів, закріплення партнерської моделі взаємовідносин правоохоронців та 
суспільства, забезпечення реальної громадської й особистої безпеки з особливою 
гостротою актуалізують питання щодо толерантності в стосунках між працівниками 
правоохоронних органів та громадянами. 

Ключові слова: правоохоронна система; правоохоронні органи України; право-
охоронці; толерантність; мультикультуралізм; комунікація; право; права і свободи 
людини та громадянина 

                                     
Постановка проблеми. Мультикультурність суспільства, різноманіття релігійних, ідеоло-

гічних, політичних переконань та пов’язані з ними вияви нетерпимості, конфлікти, агресія, жорс-
токість, насилля, терористичні акти, як об’єктивні явища глобалізації світу, стали “візитівкою” 
останніх років. 

Розбудова демократичної держави в Україні та докорінне реформування правоохоронних 
органів, закріплення партнерської моделі взаємовідносин правоохоронців та суспільства, забез-
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печення реальної громадської й особистої безпеки з особливою гостротою актуалізують питання 
щодо толерантності в стосунках між працівниками правоохоронними органами та громадянами [1].   

Оскільки правоохоронна система в Україні постійно доводить свою компетентність і ефек-
тивність, тому дослідження проблем комунікативної толерантності працівників правоохоронних 
органів на сьогодні є дуже актуальним, тому що це є необхідною рисою, яка визначає характер і 
специфіку взаємовідносин правоохоронця з оточенням, враховуючи  його особистий досвід, 
інтереси, схильності, моделі поведінки та особливості спілкування. 

 
Мета статті. Метою дослідження цієї статті є аналіз проблемних питань толерантності у 

комунікації працівників правоохоронних органів з громадянами в умовах глобалізованого сус-
пільства. 

 
Аналіз дослідження проблеми. Велика кількість наукової літератури, що досліджує цю 

проблематику, свідчить про те, що це питання не втрачає своєї актуальності і набуває нові грані 
вивчення аспектів формування комунікативної толерантності сучасного фахівця правоохоронних 
органів у спілкуванні з громадянами у мультикультуризованому суспільстві. Зокрема, в наукових 
публікаціях вчених висвітлені шляхи підвищення рівня комунікативної толерантності. 

 
Виклад основного матеріалу. Толерантність у суспільстві, мабуть, найяскравіший показник 

рівня культури членів такого суспільства. Саме в суспільстві з низьким рівнем культури проблема з 
толерантністю є більш болючою. На наше глибоке переконання, толерантність виховується,  з 
самого дитинства. Саме на прикладі своєї сім’ї, своїх батьків дитина формує певні позиції, 
принципи, через що її складно перевиховати у майбутньому, навіть під загрозою державного 
примусу, зокрема шляхом застосування юридичної відповідальності. Толерантність – це форма 
поваги до людей, які сповідують іншу релігію, мають відмінні політичні чи будь-які інші погляди, 
переконання. На наш погляд, толерантність лежить у площині моральних відносин, а тому її 
правове регулювання здійснюється дещо опосередковано. 

Певний розвиток соціального інтелекту забезпечує успішну взаємодію між правоохоронцями 
і громадянами через вміння правильно будувати процес комунікації під час виконання службових 
обов’язків, що, в свою чергу, виявляється можливим при наявності високого рівня розвитку 
комунікативної толерантності. Рису комунікативної толерантності майбутнього правоохоронця 
потрібно формувати ще в період первинної професійної підготовки. Здатність особистості розуміти 
соціальні, культурні, духовні, політичні відмінності людей, з якими доводиться стикатися у роботі 
забезпечує можливості знаходити мирне вирішення конфліктів, вибудовуючи успішні міжосо-
бистісні комунікації [2].  

В сучасному суспільстві принцип толерантності є однією з найважливіших та найнеоб-
хідніших умов миру і національного порядку в суспільстві.  

Відповідно до ст. 1 Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО, “толерантність означає 
повагу, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження 
та самовиявлення людської особистості. Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, 
спілкування та свобода думки, совісті і переконань. Толерантність – це єдність у різноманітті. Це не 
тільки моральний обов’язок, а й політична та правова потреба. Толерантність – це те, що 
уможливлює досягнення миру, сприяє переходу від культури війни до культури миру” [3].   

Класифікація видів толерантності за соціальними сферами (за І. В. Галицьким) виглядає так:  
1) гендерна толерантність – неупереджене ставлення до представників іншої статі, відсутність 

ідей про перевагу однієї статі над іншою;  
2) вікова толерантність – неупередженість до апріорних “недоліків” людини, пов’язаних з її 

віком; 
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3) міжнаціональна толерантність – неупереджене ставлення до представників різних націй, 
здатність не переносити недоліки і негативні дії окремих представників національності на інших 
людей, ставитися до будь-якої людини з позиції “презумпції національної невинуватості”;  

4) расова толерантність – відсутність упереджень до представників іншої раси; 
5) релігійна толерантність – неупереджене ставлення до догматів різних конфесій, релі-

гійності з боку віруючих і невіруючих, представників різних конфесіональних груп;  
6) географічна толерантність – неупередженість до жителів невеликих або провінційних міст, 

сіл й інших регіонів з боку столичних жителів і навпаки;  
7) міжкласова толерантність – терпиме ставлення до представників різних майнових шарів – 

багатих до бідних, бідних до багатих;  
8) фізіологічна толерантність – терпиме ставлення до хворих, інвалідів, фізично неповно-

цінних, осіб із зовнішніми недоліками і т. д.;  
9) політична толерантність – неупереджене ставлення до діяльності різних партій та 

об’єднань, висловлювань їхніх членів тощо;  
10) сексуально орієнтована толерантність – неупередженість стосовно осіб з нетрадиційною 

сексуальною орієнтацією;  
11) маргінальна толерантність – терпиме ставлення до бомжів, жебраків, наркоманів, алко-

голіків, ув’язнених тощо [4].  
Явищами, протилежними толерантності, є інтолерантність, дискримінація, ксенофобія, які 

призводять до погіршення відносин у суспільстві, сприяють зростанню напруги і виникненню 
конфліктів у соціумі, можуть мати національні масштаби.  

Інтолерантність розглядається як неприпустима, нетерпима поведінка, неприйняття чужої 
думки [5].  

Ксенофобія – прояв нав’язливого страху, ворожості стосовно чужинців чи чужоземного, 
нетерпимості та неприязні до представників іншої нації, віросповідання, культури, національності, 
іноземців чи представників інших регіонів, а також до чогось незнайомого, незвичного, чужого [6].  

Найбільш небезпечним і розповсюдженим проявом ксенофобії вважається расизм.  
Расизм – це сукупність концепцій, що ґрунтуються на уявленнях про психічну та біологічну 

нерівноцінність людських рас  [7].   
Європейський суд з прав людини неодноразово розглядав питання щодо порушення прин-

ципів рівності та недискримінації. В ст. 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі – Конвенція) зазначено: “Користування правами та свободами, визнаними в цій 
Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, раси, кольору 
шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, 
належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою” [8].  

Отже, принцип недискримінації є одним з основоположних і загальних принципів, що 
стосуються захисту прав людини. Тому заборона дискримінації конкретизується в інших поло-
женнях Конвенції і протоколів до неї. 

Проблеми взаємодії різних культур та етносів є надзвичайно актуальними для сучасного 
українського суспільства, однією з основних ознак якого став мультикультуралізм.  

Мультикультуралізм – теорія, практика і політика неконфліктного співіснування в одному 
життєвому просторі багатьох різнорідних культурних груп. Він утверджує повагу до розбіжностей, 
але при цьому не відмовляється від пошуку універсальності [9].  

Діяльність працівників Національної поліції в сучасному мультикультурному суспільстві 
передбачає налагодження ефективної комунікації та довірливих відносин з населенням, підви-
щенням авторитету та позитивного іміджу поліції. Саме якість комунікації поліцейських з гро-
мадянами є одним з основних факторів ефективності діяльності правоохоронних органів [10].  
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Особливістю національного складу населення України є його поліетнічність. За даними 
Всеукраїнського перепису населення 2001 р., на території країни проживали представники понад 
130 національностей і народностей. У національному складі населення України переважною 
більшістю є українці, чисельність яких становила 37541,7 тис. осіб, або 77,8 % від загальної кіль-
кості населення. Національні меншини становлять 22,2% населення країни [11].  

Стаття 7 Закону України “Про Національну поліцію” зазначає, що у діяльності поліції заборо-
няються будь-які привілеї чи обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця прожи-
вання, за мовною або іншими ознаками [1].  

Згідно з Європейським кодексом поліцейської етики, основними цілями поліції в демокра-
тичному суспільстві, заснованому на верховенстві права, є:  

1) підтримка публічного спокою, забезпечення права і порядку в суспільстві;  
2) захист і дотримання основоположних прав і свобод особи, закріплених, зокрема, в 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;  
3) запобігання та подолання злочинності;  
4) виявлення злочинів;  
5) надання допомоги і послуг суспільству [12].  
Однією з основних особливостей сучасного мультикультуралізму є зростання міграційних 

процесів та формування внаслідок цього у більшості країн Європи так званих іммігрантських 
осередків, які зберігають ізольовану від суспільства власну культурну автономність [13].  

 
Висновки. Отже, засвоєння основних положень із забезпечення прав людини в право-

охоронній діяльності сприятиме підвищенню правової культури правоохоронців, виробленню 
навичок самостійного аналізу правової дійсності, вмінню використовувати набуті знання під час 
практичної діяльності та вихованню у них глибокої поваги до загальновизнаних моральних і 
правових цінностей. 
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PROBLEMS OF TOLERANCE OF LAW ENFORCERS  
IN MODERN MULTICULTURAL SOCIETY 

  
The article deals with the problematic issues of equality, tolerance and non-discrimination in law 

enforcement activities, reveals the peculiarities of communication between law enforcement officials in a 
modern multicultural society. It is determined that the problem of communicative tolerance of law 
enforcement officials is very urgent nowadays, as it is a necessary feature that determines the nature 
and specificity of the law enforcement officer’s relations with others, taking into account his personal 
experience, interests, inclinations, behavior patterns and communication peculiarities.  It has been 
found out that the activities of the National Police officers in a modern multicultural society imply the 
establishment of effective communication and trusting relations with the population, enhancement of 
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the authority and positive image of the police. It is the quality of police communication with citizens that 
is one of the main factors in the effectiveness of law enforcement.  

Reforming Ukraine’s law enforcement agencies is one of the most important steps towards 
becoming a democratic state, dominated by the rule of law. Their effective activity becomes a 
prerequisite for the protection of the constitutional order, ensuring the rule of law and order, respect for 
the rights and freedoms of the individual and the citizen. 

Building a democratic state in Ukraine and thorough reforming of law enforcement agencies, 
consolidating the partnership model of law enforcement relations with society, ensuring real public and 
personal security with particular urgency raise the issue of tolerance in relations between law 
enforcement officials and citizens. 

Key words: law enforcement system; law enforcement agencies of Ukraine; law enforcement; 
tolerance; multiculturalism; communication; right; rights and freedoms of man and citizen. 




