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достатнім чином не регулюється жодним законодавчим актом, що свідчить про те, що 
ринковому способу регулювання процесу надання фінансових послуг в Україні належної 
уваги не приділяється [4, с. 60]. 

Отже, нинішня система державного регулювання та нагляду за ринками фінансових 
послуг потребує модернізації шляхом відпрацювання механізмів співпраці між вже діючими 
органами державного регулювання, вдосконалення законодавства з його подальшою 
адаптацією до європейського законодавства. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ  
ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ  
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ В УКРАЇНІ 

Нормативно-правові акти на сьогодні не надають визначення таких понять, як «суб’єкт 
забезпечення», або «суб’єкт адміністративно-правового забезпечення», або «суб’єкт 
адміністративно-правового забезпечення безпеки діяльності фізичної особи-підприємця».  

Логічним є те, що перелік суб’єктів забезпечення в кожному окремому випадку 
визначається конкретною сферою діяльності, яку забезпечують відповідні суб’єкти.  

До загальних суб’єктів забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні 
вочевидь відносяться ті, компетенція та повноваження яких спрямовані на забезпечення 
загального регулювання сфері підприємницької діяльності метою якого є нормативно-
правове забезпечення відповідного правопорядку в цій сфері. Діяльність спеціальних 
суб’єктів адміністративно-правового забезпечення безпеки діяльності фізичної особи-
підприємця основною направленістю своєї діяльності має охорону та захист встановленого 
правопорядку в цій сфері.  

Представляється, що основним спеціальним суб’єктом адміністративно-правового 
забезпечення безпеки діяльності фізичної особи-підприємця є Національна поліція України. 

Відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» Національна поліція України – 
це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення 
охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і 
порядку. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах: 

1) забезпечення публічної безпеки і порядку; 
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 
3) протидії злочинності; 
4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, 

економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої 
допомоги. 
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Названа мета та завдання Національної поліції серед інших форм своєї реалізації 
проявляються й у забезпеченні безпеки діяльності фізичної особи підприємця в Україні, 
шляхом вчинення дій органами Національної поліції обумовленими їх правовим статусом. 

Специфіка правового статусу Національної поліції України як спеціального суб’єкта 
адміністративно-правового забезпечення безпеки діяльності фізичної особи підприємця в 
Україні обумовлена особливістю самого об’єкта, а саме безпекою діяльності фізичної особи 
підприємця. Що саме слід розуміти під безпекою діяльності фізичної особи підприємця? В 
літературі існує різні підходи щодо розуміння безпеки підприємницької діяльності. Безпеку 
підприємницької діяльності розглядають як базис, фундаментальну основу забезпечення 
національної безпеки. 

Національна поліція насамперед повинна забезпечувати безпеку приватних 
підприємців від дій, що є протиправними, посягають на існуючий правопорядок і таким 
чином створюють перешкоду діяльності фізичних осіб підприємців. Тобто безпека 
підприємницької діяльності у тому числі й безпека діяльності фізичної особи підприємця як 
об’єкт забезпечувальної діяльності Національної поліції розглядається як створення умов 
для безперешкодної діяльності, забезпечення відсутності неправомірних втручань та 
перешкод в діяльність підприємців. Безпека діяльності фізичної особи підприємця як об’єкт 
забезпечувальної адміністративно-правової діяльності Національної поліції вочевидь не є 
тотожною безпеки підприємницької діяльності взагалі. Основними забезпечувальними 
елементами безпеки діяльності фізичної особи підприємця з боку Національної поліції є, 
насамперед, об’єкти власності приватних підприємців як основа здійснення ними 
підприємницької діяльності. 

Безпека діяльності фізичної особи-підприємця як об’єкт забезпечувальної діяльності 
Національної поліції це такий стан суспільних відносин при якому створені умови для 
безперешкодної реалізації фізичними особами-підприємцями своєї діяльності, відсутності 
протиправного втручання в таку діяльність, забезпечення оперативного подолання загроз 
життю, здоров’ю, майну фізичних осіб підприємців, у тому числі й шляхом попередження, 
припинення протиправних посягань на ці ті інші охоронювані законом цінності.  

Правовий статус Національної поліції України як спеціального суб’єкта 
адміністративно-правового забезпечення безпеки діяльності фізичної особи-підприємця в 
Україні є частиною її загального правового статусу, та являє собою визначених чинним 
законодавством цілей, завдань та функцій та направлених на їх реалізацію повноважень та 
заходів щодо охорони та захисту приватної власності як основи здійснення підприємницької 
діяльності приватними суб’єктами, а також забезпечення громадської безпеки як умови 
безперешкодної діяльності фізичних осіб підприємців.  
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ФОРМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 
ЯК ЕЛЕМЕНТ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Внутрішній контроль є одним із важливих напрямків роботи бухгалтерської служби 
підприємства. Він є також складовою забезпечення безпеки діяльності підприємства, тому 
як однією з основних загроз є загроза втрати майна у зв’язку з його крадіжкою або з 
порушенням прав на його володіння.  


