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ПОНЯТТЯ РЕГУЛЯТИВНИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ ЗАКОННОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

Опрацювання єдиної теоретичної основи регу-
лятивних адміністративно-правових гарантій ді-
яльності щодо забезпечення економічних інтересів 
України сьогодні є недостатнім, проявом чого є 
відсутність усталеного родового поняття – адмі-
ністративно-правових гарантій загалом. Водно-
час швидкоплинність економічних процесів, що 
є визначальною характеристикою економіки як 
об’єкта публічного адміністрування, диктує необ-
хідність побудови гнучкої системи адміністратив-
но-правового забезпечення вказаних інтересів, не-
обхідною основою чого є саме визначення дефініції 
розглядуваних гарантій. Закономірним наслідком 
відсутності зазначеної теоретичної основи поста-
ють істотні недоліки публічного адміністрування 
у сфері економіки загалом та щодо забезпечення 
економічних інтересів України зокрема. Проява-
ми цього є високий рівень тіньової економіки [1], 
а також твердження про необхідність прийняття 
значної кількості програмних документів щодо 
розвитку окремих сфер економіки чи адміністру-
вання економікою без конкретизації їх напрямів та 
очікуваних результатів за передбаченості істотних 
структурних змін у актуальній системі адміністру-
вання, наприклад створення окремого державно-
го органу з розслідування економічних злочинів 
(Бюро економічної безпеки) [2, с. 35–37].

Попри окреслене, поняття регулятивних адмі-
ністративно-правових гарантій законності діяль-
ності щодо забезпечення економічних інтересів 
загалом та вказаних інтересів України зокрема не 
отримало належної уваги на сторінках наукової 
літератури. Найближчими дотичними досліджен-
нями є роботи щодо сутності адміністративно-пра-
вових гарантій в окремих сферах адміністра-
тивних правовідносин (І. Личенко, С.М. Шило) 
або ж  забезпечення окремих сфер економічних 
інтересів держави (Л.Л. Палій, О.І. Попівняк, 
О.В. Тильчик, Г.Л. Чигрина та деякі інші). Під-
лягають урахуванню також актуальні дослі-
дження з проблематики забезпечення законності  

у здійсненні публічного адміністрування, а також 
в адміністративно-правових відносинах (О.Ф. Ан-
дрійко, С.С. Вітвіцький, К.О. Голікова, М.А. Ком-
зюк, О.А. Марушій, Н.І. Мозоль, В.В. Пахомов).

Тому актуальним є формулювання поняття ре-
гулятивних адміністративно-правових гарантій 
законності діяльності щодо забезпечення еконо-
мічних інтересів України, визначення на цій ос-
нові напрямів вдосконалення адміністративного 
законодавства та науки адміністративного права.

Дефініція розглядається у філософії як спосіб 
пізнання певного предмета, явища, процесу че-
рез виокремлення його сутнісних ознак та ство-
рення на цій основі цілісного уявлення про нього  
[3, с. 80]. Формування дефініції передбачає вио- 
кремлення саме сутнісних ознак. У цьому гнос-
еологічному контексті сутність досліджуваного 
феномену виконує одночасно декілька функцій: 
дозволяє розглянути феномен як «річ у собі»; доз-
воляє відрізнити його від інших подібних феноме-
нів. У результаті визначення дефініції правового 
феномену відтворюється його сутність. Сутність 
права як регулятивного за своєю правовою приро-
дою феномену актуалізує застосування функціо-
нального підходу до дослідження правових явищ 
[4, с. 188, 189]. За таких умов визначальними 
щодо формування дефініції досліджуваних га-
рантій постають виконувані ними функції у сфері 
адміністративно-правових відносин. Такою ви-
значальною функцією є підтримання законності 
у зазначених відносинах як передусім правового 
режиму, що передбачає забезпечення суб’єктив-
них прав учасників відповідних правовідносин, 
наявність гарантій подальшого розвитку грома-
дянського суспільства та ефективного функціону-
вання апарату держави [5, с. 252].

Сучасні тенденції розвитку адміністратив-
ного права систематизовані представниками за-
порізької наукової школи адміністративного  
права – Т.О. Коломоєць та В.К. Колпаковим.  
Зокрема, вченими виділено такі взаємопов’язані 
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тенденції: онтологічний характер прав та свобод 
людини щодо розвитку адміністративного права; 
сервісні засади діяльності держави, комплексний 
та системний характер предмета адміністратив-
но-правового регулювання [6, с. 74, 77]. Вказаний 
науковий підхід корелює із науковими узагаль-
неннями вищого порядку. Зокрема, представники  
загальної теорії права І.В. Стаднік та А.Є. Краков-
ська обґрунтовують концепцію верховенства пра-
ва як ідеологічної парадигми сучасної цивілізова-
ної держави, що полягає у сприйнятті суб’єктами 
правового обігу визначальних ідей та цінностей 
верховенства права та реалізації їх у повсякден-
ному житті, а також формуванні на цій основі 
ідеальної моделі взаємодії держави та права. За-
гальною метою такого сприйняття та взаємодії 
визначаються: захист суб’єктивних прав та свобо-
ди від свавілля суб’єктів державної влади; обме-
ження державної влади на засадах справедливості 
та законності [7, с. 21]. У контексті подальшого 
розвитку досліджуваних гарантій це вказує на 
їх визначальну мету, що може бути визначена як 
безпосередня та опосередкована. Безпосередньою 
метою постає забезпечення режиму законності 
у сфері відповідних правовідносин. Опосередко-
ваною метою постає сприйняття відповідного ре-
жиму як системної гарантії забезпечення прав і 
свобод людини за рахунок забезпечення функціо-
нальної спроможності держави щодо гарантуван-
ня дійсної реалізації вказаних прав.

Визначальними напрямами публічного адмі-
ністрування у сфері економіки сьогодні наводять: 
визначення стратегічних пріоритетів її розвитку, 
визначення частки недержавної власності в еко-
номічному обігу, адміністрування зовнішньоеко-
номічною діяльністю, забезпечення збалансова-
ності форм та методів публічного адміністрування 
[8, с. 340–343]. О.П. Рябченко, характеризуючи 
засади державного управління у сфері економіки, 
вказує про такі пріоритетні сфери адміністратив-
но-правового регулювання, як: збалансованість 
державного впливу у цій сфері з огляду не тільки 
на особливості конкретного періоду її розвитку, 
але й на поточну політичну ситуацію, пріоритетна 
сфера державного управління – відносини власно-
сті та бюджетна сфера, врахування конкуренції та 
приватного інтересу як рушійних сил у розвитку 
економіки. Серед методів державного управління 
економікою особливе місце відводиться діяльно-
сті судової гілки влади як гаранта реалізації прав 
та свобод людини та громадянина у сфері еконо-
мічних відносин [9, с. 272, 272–273, 276–277, 
282]. З наведеного слідує, що, попри значні зміни, 
що відбулися в економічній сфері з кінця 1990-х 
років до сьогодні, визначальні пріоритети публіч-
ного адміністрування у сфері економіки залиша-
ються незмінними, що свідчить про можливість 
визначення онтологічної сутності досліджуваних  

гарантій, а отже – доцільність визначення  
їх дефініції.

Керівні напрями адміністративно-правового 
забезпечення економічних інтересів України мо-
жуть бути визначені, виходячи з положень акту-
альних ключових програмних документів щодо 
економічного розвитку. Так, у межах Цілей ста-
лого розвитку України на період до 2030 року 
(Цілі сталого розвитку і бізнес) вказано про такі 
стратегічні пріоритети, як: подолання бідності, 
забезпечення освіти, охорони здоров’я, запобі-
гання погіршенню клімату, сприяння покращен-
ню навколишнього природного середовища [10]. 
Векторами економічного розвитку Національної 
економічної стратегії 2030 передбачено такі пріо-
ритетні напрями розвитку економіки на вказаний 
період, як: створення сприятливого середовища 
для діяльності бізнесу, забезпечення належного 
інвестиційного клімату; виграти конкурентну бо-
ротьбу за капітал у межах світового ринку; забез-
печення конкурентоспроможності національної 
економіки на світовому ринку; забезпечити умови 
щодо людського розвитку та виграти конкуренцію 
талантів [2]. Зміст окреслених напрямів розвитку 
свідчить про збереження актуальності таких стра-
тегічних пріоритетів у публічному адмініструван-
ні економікою, як: забезпечення балансу еконо-
мічних та адміністративних методів управління 
економікою, адміністрування сферою власності, в 
тому числі державною та комунальною, визначен-
ня стратегічних пріоритетів розвитку економіки 
на конкретний період, публічне адміністрування 
у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

На відміну від охоронних норм, призначенням 
регулятивних норм адміністративного права є за-
кріплення прав та обов’язків суб’єктів адміністра-
тивно-правових відносин [5, с. 51]. У гносеологіч-
ному контексті саме регулятивна сторона права 
представляє його як об’єкт для філософського пі-
знання, що має невичерпний контекст. Воля лю-
дини як прагнення до забезпечення власного існу-
вання становить онтологічну сутність сучасного 
права [4, с. 188].

У контексті забезпечення економічних інте-
ресів України, реалізації вказаних вище страте-
гічних напрямів це означає, що тільки ефектив-
не поєднання позитивного регулювання прав та 
обов’язків уповноважених осіб та їх волі, що пе-
редбачає реалізацію їх правосвідомості як держав-
них службовців, може привести в дію відповідні 
гарантії законності діяльності щодо забезпечення 
економічних інтересів України. У зв’язку із цим 
вважаємо, що не втрачає актуальності позиція 
О.П. Рябченко стосовно визнання ефективності за-
конодавства щодо державного управління еконо-
мікою обов’язковою умовою подальшого розвитку 
суспільства як демократичного із ринковою еко-
номікою. При цьому виділяються такі чинники  
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ефективного законодавства, як загальні та спеці-
альні. Загальні чинники забезпечують належну 
реалізацію правотворчих повноважень уповнова-
жених суб’єктів. Спеціальні чинники впливають 
на якість правового регулювання, уможливлю-
ють належне здійснення державного управлін-
ня у конкретній сфері економіки. Прикладами 
загальних чинників можна є поточна діяльність 
суб’єктів державного управління, дотримання 
вимог науковості у процесі створення адміністра-
тивно-правових актів та деякі інші. Прикладами 
спеціальних умов є відповідність засобів правово-
го регулювання його меті, умови реалізації пра-
возастосовної діяльності та деякі інші [9, с. 278]. 
Вказані положення корелюють із положеннями 
сучасної теорії права щодо виділення принципів 
ефективного правового регулювання: доцільність, 
адекватність, збалансованість, передбачуваність, 
прозорість і взяття до уваги позиції громадськос-
ті [11, с. 144–145]. Певною новизною виділяється 
остання засада щодо дослуховування до позицій 
громадськості під час прийняття владних рішень. 
У контексті управління економікою вказане оз-
начає реалізацію однієї з основоположних єв-
ропейських засад публічного адміністрування: 
врахування громадської думки [12, с. 32]. Вва-
жаємо, що з огляду на складність та наступність 
економічних процесів публічне адміністрування у 
цій сфері має ґрунтуватися передусім на засадах 
плановості та компетентності у прийнятті рішень. 
З іншого боку, вважаємо неприпустимим ігнору-
вати позицію заінтересованих представників гро-
мадськості та допускати у зв’язку із цим до прове-
дення масових заходів з метою привернути увагу 
суб’єктів публічного адміністрування до певних 
проблем [13].

Правосвідомістю є сукупність образів мислен-
ня (емоції, почуття, ідеї, настанови тощо), під 
впливом яких складається поточне бачення пра-
вової системи, формується власне ставлення до 
неї, а також перспектив її розвитку. Чинниками 
правосвідомості є: психофізіологічні особливос-
ті, особисті обставини, рівень освіти тощо (інди-
відуальна), стереотипи, спільність умов життя, 
інтересів тощо (групова) [11, с. 147, 149–150]. У 
контексті положень щодо сучасної парадигми 
правового пізнання, що передбачає невід’ємність 
правосвідомості конкретної людини та правової 
реальності [14, с. 461], роль належного рівня пра-
восвідомості у суб’єктів забезпечення економіч-
них інтересів України, насамперед представників 
публічної влади та бізнесу, не може бути переоці-
нена. Хоча чинники правосвідомості формуються 
під впливом не тільки адміністративно-правових 
механізмів, а й політичних, соціальних, ідеоло-
гічних та інших чинників, вважаємо, що роль ад-
міністративно-правових засобів у цьому аспекті 
не може бути применшена з огляду на належність 

відповідних засобів до цілісної системи чинників 
належної правосвідомості.

Отже, проведене дослідження дає можливість 
зробити такі висновки. Регулятивні адміністра-
тивно-правові гарантії законності діяльності щодо 
забезпечення економічних інтересів України є 
системою передбачених регулятивними нормами 
адміністративного права адміністративно-право-
вих засобів та заходів, спрямованих на підтриман-
ня та забезпечення режиму законності у діяльно-
сті суб’єктів забезпечення економічних інтересів 
України. Такий режим постає системною гаран-
тією забезпечення прав і свобод людини, оскільки 
передбачає спроможність держави щодо гаранту-
вання реалізації вказаних прав. Сформульована 
дефініція дає змогу деталізувати положення щодо 
окреслених гарантій, зокрема здійснити їх сис-
тематизацію, що є перспективним напрямом по-
дальшого дослідження.
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Анотація

Лавренюк Ю. Ф. Поняття регулятивних адмі-
ністративно-правових гарантій законності діяль-
ності щодо забезпечення економічних інтересів  
України. – Стаття.

Стаття присвячена визначенню поняття регуля-
тивних адміністративно-правових гарантій законності 
діяльності щодо забезпечення економічних інтересів 
України, визначенню на цій основі напрямів вдоскона-
лення адміністративного законодавства та науки адмі-
ністративного права.

Вказано на недостатність опрацювання єдиної тео-
ретичної основи регулятивних адміністративно-право-
вих гарантій діяльності щодо забезпечення економіч-
них інтересів України. З огляду на швидкоплинність 
економічних процесів стверджується про необхідність 
побудови гнучкої системи адміністративно-правового 
забезпечення вказаних інтересів, необхідною основою 
чого визначено саме формулювання дефініції розгляду-
ваних гарантій. Обґрунтовується, що поняття регуля-
тивних адміністративно-правових гарантій законності 
діяльності щодо забезпечення економічних інтересів 
загалом та вказаних інтересів України зокрема не от-
римало належної уваги на сторінках наукової літерату-
ри. Визначено дотичні напрями наукових досліджень, 
зокрема щодо: сутності адміністративно-правових га-
рантій в окремих сферах адміністративних правовідно-
син; забезпечення окремих сфер економічних інтересів 
держави; забезпечення законності у здійсненні публіч-
ного адміністрування, а також адміністративно-право-
вих відносинах загалом.

Визначено дефініцію категорії «регулятивні адміні-
стративно-правові гарантії законності діяльності щодо 
забезпечення економічних інтересів України» як систе-
му передбачених регулятивними нормами адміністра-
тивного права адміністративно-правових засобів та 
заходів, спрямованих на підтримання та забезпечення 
режиму законності у діяльності суб’єктів забезпечення 
економічних інтересів України. Доведено, що такий 
режим постає системною гарантією забезпечення прав 
і свобод людини, оскільки передбачає спроможність 
держави щодо гарантування реалізації вказаних прав. 
Обґрунтовано, що сформульована дефініція дає змогу 
деталізувати положення щодо окреслених гарантій, зо-
крема здійснити їх систематизацію, що є перспектив-
ним напрямом подальшого дослідження.

Ключові слова: регулятивні норми, охоронні норми, 
гарантії законності, способи забезпечення законності, 
економічні інтереси, державний інтерес, публічне ад-
міністрування.

Summary

Lavreniuk Yu. F. The concept of regulatory 
administrative and legal guarantees of legality 
of activities to ensure the economic interests  
of Ukraine. – Article.

The article is devoted to the definition of the concept 
of regulatory administrative and legal guarantees of 
legality of activities to ensure the economic interests 
of Ukraine, the definition on this basis of areas for 
improvement of administrative legislation and the science 
of administrative law.

It is pointed out that the development of a single 
theoretical basis for regulatory administrative and legal 
guarantees of activities to ensure the economic interests 
of Ukraine is insufficient. Given the ephemerality of 
economic processes, it is argued that it is necessary 
to build a flexible system of administrative and legal 
support of these interests, the necessary basis for which 
is determined by the formulation of the definition of 
the guarantees. It is substantiated that the concept of 
regulatory administrative and legal guarantees of the 
legality of activities to ensure the economic interests 
in general and the interests of Ukraine in particular, 
has not received due attention in the pages of scientific 
literature. Relevant directions of scientific researches 
are determined, in particular – concerning: essence of 
administrative-legal guarantees in separate spheres of 
administrative legal relations; ensuring certain areas of 
economic interests of the state; ensuring legality in the 
implementation of public administration, as well as – 
administrative and legal relations in general.

The definition of the category of regulatory 
administrative and legal guarantees of legality of 
activities to ensure the economic interests of Ukraine is 
defined as a system of administrative legal measures and 
measures aimed at maintaining and ensuring the rule of 
law in the activities of economic interests of Ukraine. It 
is proved that such a regime is a systemic guarantee of 
human rights and freedoms, as it provides the ability of 
the state to guarantee the implementation of these rights. 
It is substantiated that the formulated definition makes it 
possible to detail the provisions on the outlined guarantees, 
in particular to carry out their systematization, which is a 
promising area for further study.

Key words: regulatory norms, protective norms, 
guarantees of legality, ways of ensuring legality, 
economic interests, state interest, public administration.


