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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.	
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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,	
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територіальної	 цілісності,	 конституційного	 ладу,	 суспільних	
цінностей,	прав	і	свобод	громадян.	

Президент	Петро	Порошенко	у	2016	році	видав	указ,	яким	ввів	
в	 дію	 рішення	 Ради	 національної	 безпеки	 і	 оборони	 України	 про	
Концепцію	розвитку	сектора	безпеки	і	оборони	України.	

Основним	 завданням	 Концепції	 є	 реформування	 і	 розвиток	
сектора	 безпеки	 і	 оборони,	 з	 метою	 своєчасного	 і	 ефективного	
реагування	 на	 весь	 спектр	 загроз	 національній	 безпеці	 України,	
раціонального	використання	можливостей	і	ресурсів	держави.	

Сектор	 безпеки	 і	 оборони	 України	 охоплює	 напрямки	
діяльності	 структур,	 інститутів	 і	 персоналу,	 які	 відповідальні	 за	
адміністративний	контроль,	забезпечення	і	нагляд	в	сфері	безпеки.	
В	 системі	 сектору	 безпеки	 важливе	 місце	 займає	 забезпечення	
публічної	безпеки	і	порядку.	

Згідно	із	законом	України	«Про	Національну	поліцію»	одним	із	
основних	завдань	органів	поліції	є	забезпечення	публічної	безпеки	і	
порядку.	

В	науковій	літературі	 і	в	нормативно-правових	актах	публічна	
безпека	характеризується	також	термінами	«Громадська	безпека»	і	
«Громадський	порядок».	Не	претендуючи	на	детальне	дослідження	
співвідношення	 і	 різниці	 за	 змістом	 вказаних	 понять,	 слід	
зауважити,	 що	 вони	 позначають	 сферу	 суспільних	 відносин,	 які	
виникають	 в	 процесі	 забезпечення	 правопорядку,	 але	 публічна	
безпека	 має	 більш	 широкий	 зміст,	 чим	 громадська	 безпека	 чи	
громадський	порядок.	

Публічна	безпека	у	звичайних	умовах	життєдіяльності	охоплює	
такі	види	правових	відносин:	

–	що	виникають	і	складаються	у	процесі	забезпечення	суспільної	
злагоди,	 спрямовані	 на	 попередження	 і	 негайне	 припинення	 дій	
(діянь),	які	можуть	призвести	до	порушень	нормальних	умов	життя	
населення,	стати	перепоною	корисній	трудовій	діяльності	людей,	їх	
колективів,	 державних	 органів,	 організованому	 проведенню	
масових	заходів;	

–	що	 виникають	 і	 спрямовані	 проти	 громадського	 порядку	 і	
громадської	 безпеки	 та	 викликають	 необхідність	 застосування	
заходів	 адміністративного	 та	 кримінально-правового	 припинення	
протиправної	поведінки	окремих	осіб,	організацій	чи	установ.	

Забезпечення	 публічної	 безпеки	 ґрунтується	 на	 принципах	
діяльності	 суб’єктів,	 які	 відповідальні	 за	 її	 забезпечення.	 Саме	
принципи	 вказують	 на	 суттєві	 аспекти	 у	 змісті	 та	 значенні	
громадської	 безпеки,	 а	 також	 на	 сталість	 суспільних	 і	 державно-
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правових	відносин	у	цій	сфері.	О.	М.	Бандурка	зазначав,	що	принципи	
–	 це	 вихідні,	 основні	 правила,	 керівні	 настанови,	 норми	 діяльності	
для	 впровадження	 системи,	 управління	 загальними	 процесами.	
О.	М.	Бандурка	 вважав,	 що	 принципи	 мають	 ґрунтуватися	 на	
об’єктивних	 законах,	 закономірностях,	 виявлених	 в	 процесі	
управлінської	 діяльності.	 Принципи	 мають	 суттєве	 значення	 як	 у	
звичайних	умовах,	так	і	за	умов	виникнення	надзвичайних	ситуацій.		

Загальний	 аналіз	 законодавства	 України	 та	 практики	 його	
застосування,	 міжнародний	 досвід	 щодо	 забезпечення	 публічної	
безпеки	 дозволяє	 вирізнити	 головні	 принципи	 забезпечення	
публічної	 безпеки:	 законність;	 пріоритет	 захисту	 прав	 людини	 і	
громадянина;	 дотримання	 прав	 юридичних	 осіб;	 своєчасність	 та	
адекватність	 реагування	 на	 загрози	 для	 публічної	 безпеки	 з	 боку	
відповідних	органів	публічного	управління;	забезпечення	контролю	
за	 діяльністю	 органів	 публічного	 управління	 у	 сфері	 забезпечення	
публічної	безпеки	з	боку	громадськості;	комплексність	регулювання	
суспільних	 відносин	 у	 сфері	 забезпечення	 публічної	 безпеки;	
взаємної	 відповідальності	 особи,	 суспільства	 та	 держави	 за	 стан	
забезпечення	 публічної	 безпеки;	 забезпечення	 взаємодії	 всіх	
органів	публічного	управління	з	метою	ефективного	використання	
сил	 та	 засобів	 забезпечення	 публічної	 безпеки	 в	 умовах	
надзвичайної	ситуації;	здійснення	міжнародного	співробітництва	у	
сфері	забезпечення	публічної	безпеки.	

Загальне	поняття	безпеки	полягає	у	відсутності	неприпустимого	
ризику,	 пов’язаного	 з	 можливістю	 заподіяння	 будь-якої	 шкоди	 для	
життя,	здоров’я	та	майна	громадян,	для	навколишнього	природного	
середовища,	в	реалізації	комплексу	заходів,	у	використанні	людських	
і	матеріальних	ресурсів,	які	призначені	для	запобігання	такій	шкоді,	у	
захищеності	 населення,	 об’єктів	 довкілля,	 суспільного	 і	 державного	
майна	 від	 небезпеки	 за	 надзвичайних	 ситуацій,	 в	 безпечній	
експлуатації	 обладнання,	 споруд,	 механізмів,	 яка	 усуває	 можливість	
створення	 загроз	 для	 життя,	 здоров’я	 та	 інтересів	 людини,	
навколишнього	середовища	та	об’єктів	господарювання.	

В	 теорії	 та	 практиці	 розділяють	 різні	 типи	 безпеки:	 а)	за	
суб’єктами	 (особиста,	 суспільна,	 національна,	 колективна,	
державна);	б)	за	масштабами	(міжнародна,	регіональна,	локальна);	
в)	за	 суспільними	 сферами	 (політична,	 військова,	 економічна,	
екологічна,	 радіаційна);	 г)	залежно	 від	 характеру	 і	 спрямування	
певних	 видів	 суспільної	 діяльності	 (безпека	 праці,	 безпека	
життєдіяльності,	 безпека	 дорожнього	 руху,	 безпека	 авіаційна,	
безпека	мореплавства,	інформаційна	безпека)	тощо.	
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Центровим	 елементом	 в	 системі	 публічної	 безпеки	 є	 «безпека	
особи»	 (human	 securiti),	 яка	 включає	 сім	 компонентів	 особистої	
безпеки:	 економічна	 безпека,	 продовольча	 безпека,	 медична	
безпека,	безпека	особи,	безпека	співтовариств	і	політична	безпека.	

Система	 безпеки	 охоплює	 такі	 основні	 елементи:	 наукову	
теорію	 (філософію),	 доктрину	 (концепцію),	 політику	 (стратегію	 і	
тактику	забезпечення	безпеки;	сукупність	міжнародних,	державних	
і	 громадських	 (недержавних)	 інститутів	 та	 організацій,	 які	
забезпечують	безпеку	особи,	суспільства,	держави;	засоби,	способи	і	
методи	 забезпечення	 безпеки.	 Система	 безпеки	 розуміється	 як	
відсутність	 небезпеки,	 збереженість,	 надійність,	 захищеність,	
забезпеченість,	незагрозливість.	

Стан	 забезпечення	 публічної	 безпеки	 характеризується,	
насамперед,	ефективністю	протидії	злочинності,	захищеністю	прав	і	
свобод	людини	і	законних	інтересів	суспільства	і	держави.	

Якщо	 зважати,	 що	 упродовж	 2016	 року	 в	 Єдиному	 реєстрі	
досудових	 розслідувань	 зареєстровано	 1121401	 кримінальне	
правопорушення,	що	більше	ніж	за	2015	рік	(1093314,	 або	+2,8	%),	
відмічається	збільшення	тяжких	злочинів	(з	177855	до	312521,	або	
на	 +20,1	%),	 зросла	 кількість	 кримінальних	 правопорушень	 проти	
власності	 (з	 362213	 до	 404549,	 або	 на	 +12,0	%),	 збільшилась	
кількість	крадіжок	із	квартир	(27204	проти	21379,	або	на	+27,2	%),	
майже	на	чверть	зросла	кількість	грабежів	(27199	проти	21108,	або	
на	 +23,0	%),	 збільшилась	 кількість	 розбійних	 нападів	 на	 +9,8	%,	
вимагань,	 шахрайств,	 інших	 злочинів,	 то	 говорити	 про	 належне	
забезпечення	публічної	безпеки	в	Україні	немає	підстав.	У	більшості	
регіонів	 держави	 збільшилось	 число	 викритих	 злочинів	 проти	
довкілля	(з	3181	до	3941,	або	на	+23,9	%),	незаконної	порубки	лісу	
(+55,5	%),	 порушення	 правил	 охорони	 або	 використання	 надр.	
Майже	 наполовину	 зросла	 кількість	 виявлених	 злочинів	 у	 сфері	
використання	 електронно-обчислювальних	 машин,	 систем	 та	
комп’ютерних	мереж	електрозв’язку	(з	598	до	865,	або	на	+44,6	%).	
Особливу	 занепокоєність	 викликає	 зростання	 таких	 кримінальних	
посягань	 на	 публічну	 безпеку,	 як	 зростання	 злочинів	
терористичного	 характеру	 (з	 2294	 до	 2345,	 або	 на	 +2,2	%).І	 хоч	 на	
третину	зменшилось	число	облікованих	кримінальних	правопорушень	
проти	 основ	 національної	 безпеки	 України	 (з	 473	 до	 302,	 або	 на	 –	
36,2	%),	 проте	 в	 Київській,	 Сумській,	 Чернігівській,	 Волинській,	
Дніпропетровській	областях	їх	кількість	значно	зросла.		

Різні	 види	 безпеки	 особи,	 суспільства,	 держави	 об’єднуються	
поняттям	 національної	 безпеки.	 Закон	 України	 «Про	 основи	
національної	 безпеки	 України»	 визначає	 національну	 безпеку	 як	
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захищеність	 життєво	 важливих	 інтересів	 людини	 і	 громадянина,	
суспільства	 і	 держави,	 за	 якої	 забезпечується	 сталий	 розвиток	
суспільства,	 своєчасне	 виявлення,	 запобігання	 і	 нейтралізація	
реальних	та	потенційних	загроз	національним	інтересам.	

Публічна	 безпека	 є	 однією	 із	 сфер	 національної	 безпеки.	
Публічна	безпека	утворює	атмосферу	спокою,	обстановку	впевненості	
в	 надійності	 та	 ефективності	 захисту	 від	 ймовірних	 злочинів	 та	
інших	 протиправних	 посягань,	 у	 наявності	 для	 цього	 відповідних	
гарантій,	 відчуття	 безпеки,	 на	 яку	 можна	 покластися,	 в	 якій	
впевнені	суб’єкти	права,	утворює	такий	стан	суспільної	та	особистої	
свідомості,	 такий	 соціальний	 настрій,	 який	 характеризується	
відсутністю	 загроз	 життю	 і	 здоров’ю,	 свободі,	 недоторканості	 та	
безпеці	людей,	власності	та	іншим	цінностям,	коли	люди	почувають	
себе	в	безпеці	і	вільними	від	страху.	

Під	публічною	безпекою	розуміється	стан	захищеності	інтересів	
особи,	 суспільства	 і	 держави	 від	 зовнішніх	 і	 внутрішніх	 загроз.	
Життєво	 важливими	 інтересами	 являється	 сукупність	 потреб,	
задоволення	 яких	 надійно	 забезпечує	 існування	 і	 можливості	
прогресивного	розвитку	особистості,	суспільства	і	держави.	

Громадська	безпека	як	соціально-правова	категорія	є	об’єктом	
конституційного	регулювання.	В.	ст.	3	Конституції	України	записано:	
«Людина,	її	життя	і	здоров’я,	недоторканість	і	безпека	визнаються	в	
Україні	найвищою	соціальною	цінністю.	Права	і	свободи	людини	та	
їх	 гарантії	 визначають	 зміст	 і	 спрямованість	 діяльності	 держави.	
Держава	 відповідає	 перед	 людиною	 за	 свою	 діяльність.	
Утвердження	 і	 забезпечення	 прав	 і	 свобод	 людини	 є	 головним	
обов’язком	 держави.».	 На	 конституційний	 характер	 норм,	 що	
забезпечують	 громадську	 безпеку,	 звертають	 увагу	 вчені-юристи.	
Громадський	 порядок	 і	 безпека	 таким	 чином,	 мають	 розглядатися	
як	широка	категорія,	що	охоплює	всю	систему	суспільних	відносин,	
а	 як	 більш	 вузьке	 поняття	 пов’язується	 з	 відносинами	 в	 сфері	
адміністративно-політичної	діяльності	і	побуту.	

Правопорядок	і	безпека	–	це	результат	дії	законності,	реалізованої	
свободи	 учасників	 правовідносин.	 Вільне,	 а	 не	 насильне	
запровадження	в	життя	прав,	свобод	та	обов’язків	людей	забезпечує	
демократичний	 розвиток	 суспільства,	 реальний	 правопорядок,	
характерними	 рисами	 якого	 є:	 розподіл	 влад,	 здійснення	 принципу	
справедливості	 у	 громадському	 житті,	 гуманізм,	 рівність	 усіх	 перед	
законом,	захист	державою	інтересів	суб’єктів	права,	відповідальність	
держави	 перед	 своїми	 громадянами	 за	 порушення	 їх	 законних	
інтересів,	 відповідальність	 громадян	 перед	 державою	 за	 скоєні	
правопорушення	та	ін.	
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Публічну	безпеку	слід	розуміти	як	стабільний	стан	суспільства	
щодо	несприятливих	впливів.	Із	введенням	в	обіг	поняття	«публічна	
безпека»,	 до	 цієї	 сфери	 стали	 відносити	 чинники,	 пов’язані	 з	
обставинами	внутрішньої	та	зовнішньої	загрози,	насамперед,	ті,	які	
можуть	бути	причинами	і	умовами	вчинення	протиправних	дій.	

До	 несприятливих	 впливів,	 що	 характеризують	 публічну	
безпеку,	 необхідно	 віднести	 всі	 чинники,	 що	 становлять	 загрозу	
людині,	суспільству,	державі	і	можуть	бути	класифіковані	за	видами	
проявів	як	кримінальні	злочини,	адміністративні	правопорушення,	
інші	протиправні	дії.	

Сектор	безпеки	і	оборони	включає	в	себе	правоохоронну	систему,	
збройні	сили,	розвідувальні	органи,	органи	митного	і	прикордонного	
контролю,	 фіскальні	 органи,	 підрозділи	 державної	 служби	 з	
надзвичайних	ситуацій,	державної	міграційної	служби,	судові	органи.	
Сектор	 безпеки	 і	 оборони	 об’єднує	 їх	 діяльність	 з	 забезпечення	
національної	безпеки,	складовою	якої	є	публічна	безпека.	

Одержано 12.10.2017 
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ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ  
ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЕКОНОМІКИ 

В	 умовах	 реформування	 економіки	 в	 напрямі	 ринкового	
ведення	 господарства	 зростає	 роль	 юридичних	 норм,	 що	
регулюють	 відносини,	 які	 виникають	 у	 процесі	 організації	 та	
здійсненні	 господарської	 діяльності.	 Але	 на	 сучасному	 етапі	
формування	 ринкових	 відносин,	 як	 відмічають	 вітчизняні	 та	
зарубіжні	дослідники,	діяльність	багатьох	органів	державної	влади	


