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врахування	 в	 процесі	 формування	 законів	 різних	 інтересів	
соціальних	і	національних	утворень,	суспільних	груп	і	суспільства	в	
цілому,	 їхніх	 особливостей,	 звичаїв,	 традицій;	 3)	проведення	 в	 разі	
доцільності	 спеціальних	 експериментів	 для	 вибору	 оптимального	
варіанта	правового	регулювання	різних	груп	суспільних	відносин	і	
вироблення	найефективнішої	форми	правового	впливу	на	них.	

На	сьогодні	не	існує	нормативно-правового	акту,	яким	би	була	
врегульована	складна	процедура	експертизи	законопроекту.	І	хоча	
в	 Україні	 діє	 закон	 «Про	 наукову	 і	 науково-технічну	 експертизу»,	
його	 положення	 не	 охоплюють	 експертизу	 законопроекту,	 а	 лише	
визначають	 правові,	 організаційні	 та	 фінансові	 основи	 експертної	
діяльності	у	науково-технічній	сфері.	

Підводячи	 підсумки	 проведеному	 аналізу	 та	 враховуючи	
викладене,	 можна	 зробити	 наступні	 висновки	 і	 пропозиції.	
Експертиза	 законопроекту	 сама	 по	 собі	 не	 може	 виключити	
неправильні	дії	суб’єкта	законодавчої	ініціативи,	а	при	її	застосуванні	
на	 подальших	 етапах	 розгляду	 законопроекту	 й	 законодавчого	
органу.		Але	 вона	 може	 бути	 більш	 дієвою:	 по-перше,	 у	 випадку	
нормативного	закріплення	вимог,	яким	повинні	відповідати	суб’єкти,	
що	 залучаються	 до	 експертизи	 законопроекту;	 по-друге,	 у	 випадку	
уніфікації	 та	 чіткого	 нормативного	 закріплення	 процедури	
експертизи;	 по-третє,	 у	 випадку	 чіткого	 та	 єдинообразного	
уявлення	у	суб’єктів,	які	її	здійснюють	про	критерії	оцінки	закону	з	
точки	 зору	 його	 якості.	 Вочевидь,	 необхідність	 урегулювання	
експертизи	 законопроекту	 спеціальним	 законом	 «Про	 експертизу	
проектів	законів»	це	значно	вплине	на	її	дієвість	та	ефективність.	
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ СКЛАДУ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ 
ПРАВОВІДНОСИН 

Функції	 держави	 визначаються	 як	 основні	 напрямки	 її	
діяльності,	що	виражають	її	сутність	і	соціальне	призначення.	
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До	основних	форм	здійснення	функцій	держави	можна	віднести	
законодавчу,	 управлінську	 (виконавчу),	 судову	 і	 контрольно-
наглядову	діяльність.	

Всі	зазначені	вище	форми	з	властивими	їм	засобами,	способами	
і	методами	служать	втіленню	в	життя	функцій	держави	і	вказують	
на	 розподіл	 повноважень	 і	 видів	 діяльності	 між	 окремими	
інститутами	державного	механізму.	

В	 ст.	 1	 Конституції,	 Україна	 вказується	 як	 правова	 держава.	
Тобто,	 будь-яка	 державна	 діяльність	 спирається	 на	 правові	 форми	
здійснення	своїх	функцій	через	формування	і	реалізацію	права.	

Не	 виключенням	 є	 і	 функція	 охорони	 прав	 і	 свобод	 людини	 і	
громадянина,	на	реалізацію	якої	спрямована	інша,	вдало	окреслена	
авторами	підручника	«Загальна	теорія	держави	і	права»,	як	функція	
забезпечення	 правозаконності	 і	 правопорядку.	 До	 особливих	
напрямків	держави	в	цій	сфері	відносяться:	діяльність	законодавця	
з	 ухвалення	 та	 оприлюднення	 доступних	 населенню	 законів;	
підвищення	 ролі	 правосуддя;	 поліпшення	 організації	 роботи	
правоохоронних	 органів,	 особливо	 в	 боротьбі	 з	 організованою	
злочинністю	 і	 всебічне	 розгортання	 демократичних	 принципів	 і	
норм	у	діяльності	державного	апарату.	Особлива	увага	звертається	
на	підвищення	правосвідомості	посадових	осіб	і	громадян.	Перш	за	
все,	 члени	 суспільства	 повинні	 усвідомити	 необхідність	 знання	
законів	 і	 виконання	 їх	 вимог,	 вміння	 відстоювати	 і	 захищати	 свої	
права	 законними	 способами.	 Головна	 мета	 у	 цьому	 напрямку	 –	
подолання	правового	нігілізму	і	переконання	в	цінності	права,	коли	
людина,	 незалежно	 від	 її	 правового	 статусу	 буде	 обирати	 варіант	
правомірної	поведінки	за	звичкою,	відчуваючи	його	комфортність.	

Що	ж	до	правових	форм	здійснення	охоронної	функції	держави	
як	правило,	до	них	за	критерієм	однозначності	зовнішнього	виразу	і	
юридичних	наслідків	відносять	діяльність	правоохоронних	органів	
і	 правосуддя.	 Тобто	 по	 суті	 мова	 йде	 про	 реалізацію	 відповідних	
юридичних	норм.	Глобальною	ж	формою	реалізації	правових	норм	
виступають	 правові	 відносини,	 як	 специфічні	 соціальні	 зв’язки,	
учасники	яких	є	носіями	суб’єктивних	прав,	юридичних	обов’язків,	
повноважень	і	юридичної	відповідальності.	

В	 загальній	 теорії	 права	 виокремлюються	 дві	 категорії	
соціальних	зв’язків,	а	саме:	«організуємі»	та	«організаційні»	суспільні	
відносини.	 Перші	 завжди	 виникають	 з	 приводу	 досягнення	 певних	
цілей,	 а	 другі	 –	 для	 нормалізації	 процесів	 «організуємих».	 Цим	
різновидам	соціальних	зв’язків	відповідає	поділ	суспільних	відносин	
на	 матеріально-правові	 і	 процесуально-правові.	 І	 якщо	 визначено	
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суб’єктний	 склад,	 об’єкти,	 зміст	 матеріальних	 правовідносин	
визнається	в	певній	мірі	сталим	то	при	дослідженні	процесуальних	
правовідносин	 простежується	 ціла	 низка	 характерних	 рис	 і	
особливостей	які	потребують	додаткового	висвітлення.	

У	 більшості	 випадків	 суб’єкти	 охоронної	 функції	 держави	
одночасно	 виступають	 у	 якості	 суб’єктів	 процесуальних	 відносин.	
Пояснюється	 це	 тим	 фактом,	 що	 процесуальні	 правові	 відносини	
будуються	за	принципом	субординації,	мають	владний	характер,	на	
відміну	від	матеріальних	правовідносин,	інший	суб’єктний	склад.	

Як	мінімум,	однією	із	сторін	у	процесуальних	правовідносинах	є	
особа	 з	 владними	 повноваженнями	 і	 вся	 динаміка	 зазначених	
правовідносин	 спрямована	 заради	 реалізації,	 так	 званого	 чужого	
інтересу,	тобто,	індивіда,	заінтересованого	у	результатах	юридичної	
справи	 (позивача,	 потерпілого,	 споживача	 та	 ін.),	 юридичної	 особи	
або	 держави.	 Професор	 В.	М.	Горшеньов	 влучно	 назвав	 їх	
«лідируючими	суб’єктами».	

Зазначене	 у	 першому	 наближенні	 може	 пояснити	 особливості	
процесуальних	 правовідносин	 як	 необхідних,	 що	 виконують	
службову	 роль	 щодо	 матеріальних	 правовідносин.	 Ці	 обставини	 в	
жодній	 мірі	 не	 зменшують	 цінність	 процесуальних	 відносин	 у	
реалізації	 охоронної	 функції	 держави	 і	 механізмі	 правового	
регулювання	в	цілому.	

Одержано 12.10.2017 
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ПУБЛІЧНА БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ  
І ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

Забезпечення	публічної	безпеки,	як	складової	сектора	безпеки,	
залишається	 в	 Україні	 з	 огляду	 на	 високий	 рівень	 злочинності	
актуальним	 питанням	 і	 потребує	 осмислення	 поняття	 та	 змісту	
публічної	 безпеки	 та	 заходів	 з	 метою	 удосконалення	 її	 правового	
регулювання.	

На	 сектор	 безпеки	 і	 оборони	 покладаються	 основні	 функції	
забезпечення	національної	безпеки	–	захист	державного	суверенітету,	


