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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. З прийняттям Конституції України було визначено
фундаментальний принцип державотворення – пріоритет прав людини.
Відповідно, істотні зміни та постійна трансформація соціальних і політичних
відносин, зумовили пошук принципово нових підходів до створення
оптимальної суспільно-політичної та юридичної (правової) моделі захисту
інтересів держави та одночасним забезпеченням задекларованих Конституцією
України прав і свобод людини та громадянина. Така настанова вимагає
розробки стратегічних механізмів, які б гармонізували публічні та приватні
інтереси у всіх сферах, відповідно з переорієнтацією держави з репресивного
апарату до арбітра, у відносинах між громадянами.

Передувати такому процесу повинна побудова чітко сформованої моделі
взаємовідносин держави, у особі державних органів, і громадян. Істотне
значення при цьому відіграє юридична складова зазначеного процесу, яка
повинна чітко сформулювати межі дозволених дій представників державної
влади у різних формах взаємовідносин с громадянами. Саме тому і постає
необхідність максимально знизити можливості настання потенційно
небезпечних ситуацій. Однією з таких небезпечних ситуацій є прийняття
хибних адміністративних актів, як національних, так і міжнародних, що й
зумовлює надзвичайно підвищений інтерес до юридичного ризику, як
глобальної складової державотворення. З цієї точки зору маються на увазі, як
локальні юридичні ризики (на рівні окремих осіб, соціальних груп, держав),
так і глобальні юридичні ризики (тобто ризики прийняття міжнародних
нормативних актів).

Держава, у особі державної влади, яка поділена на законодавчу,
виконавчу та судову гілки влади знаходиться у постійній взаємодії з
громадянами. Найбільша вірогідність реалізації юридичного ризику, який би
суттєво негативно позначився б на забезпеченні прав і свобод людини,
виникає саме у діяльності органів виконавчої влади (Далі – ОВВ). Головним
суб’єктом здійснення діяльності щодо адміністративного примусу працівник
спеціального органу виконавчої влади – це, зазвичай, працівники
Національної поліції України, що відповідно до покладених на них завдань і
функцій здійснює заходи адміністративного примусу тих осіб, які порушують
чинне законодавство та їх дії носять ознаки суспільної небезпеки.

Тому, значну увагу дисертант приділяє юридичному ризику у діяльності
працівників Національної поліції України, оскільки ця діяльність торкається
не лише інтересів держави, а й захисту кожного громадянина країни від
протизаконних посягань, дотримання прав і свобод людини та громадянина,
які гарантуються державою.

Працівники Національної поліції України щодня приймають
адміністративні рішення, що направлені на забезпечення охорони прав і
свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і
порядку відповідно юридичний ризик постійно присутній в їх діяльності.
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Ризики у прийнятті юридично значущих рішеннях працівників поліції, є
досить актуальним, так як Національна поліція України є відносно новим
органом і їх дії у надзвичайних ситуаціях подекуди носять диспозитивний
характер.

Під час здійснення адміністративного примусу працівниками поліції існує
велика вірогідність прийняття невірного рішення, що може спричинити
подекуди суспільно небезпечних наслідків серед яких є: втрата довіри
працівників у громадськості, непрофесійність дій під час виконання своїх
функцій, нанесення працівниками поліції фізичної та моральної шкоди
громадянам, тощо. Незважаючи на те, що юридичний ризик, при здійсненні
адміністративного примусу виступає важливим складником і невід’ємним
атрибутом, до останнього часу його сутність, значення й особливості вияву на
науковому (дисертаційному) рівні досліджувалися лише фрагментарно, що,
суттєво гальмує розвиток й удосконалення методів та прийомів здійснення на
правовому рівні, знижує ефективність застосування примусу при проведенні
не тільки профілактичних заходів, а й спеціальних операцій працівниками всіх
підрозділів Національної поліції України.

Дисертант пропонує, як один зі шляхів подолання вищезазначених
наслідків, законодавче закріплення права ризик і розглядає його можливі межі у
рамках здійснення покладених на працівників поліції функцій.

Науково-теоретичне підґрунтя для написання дисертації склали наукові
праці фахівців конституційного, адміністративного, трудового та інших
галузей права, а також теорії держави та права, теорії управління, зокрема:
Ф. В. Абрамова, А. П. Альгіна, М. І. Ануфрієва, О. О. Бандурки, Ю. П. Битяка,
Д. О. Беззубова, М. В. Буроменського, І. П. Голосніченка, М. В. Грищенка,
В. Л. Грохольського, В. О. Завгороднього, В. О. Заросила, Д. І. Йосифовича,
В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, А. О. Кузнецова, М. Н. Курко, О. І. Мізерія,
М. Ю. Морукова, О. І. Олійника, А. М. Подоляки, Ю. І. Римаренка та інші.

Обґрунтуванню теоретичних висновків та практичних рекомендацій
стосовно адміністративно-правового механізму зниження юридичних
ризиків у діяльності державних органів слугували праці таких вчених, як:
А. О. Довгого, М. В. Коваліва, В. А. Ліпкана, В. П. Столбового,
В. О. Шамрая та ін.

Однак, незважаючи на значну кількість наукових праць, опублікованих
останніми роками, враховуючи нещодавні зміни чинного законодавства,
можна стверджувати про відсутність у вітчизняній юридичній науці
комплексного дослідження теоретико-правових засад адміністративно-
правового механізму зниження юридичного ризику у заходах примусу органів
виконавчої влади нажаль недостатньо приділено увагу.

Зазначені обставини обумовили вибір теми дослідження та свідчать про
її актуальність та необхідність розроблення теоретичних та практичних
рекомендацій щодо удосконалення адміністративно-правового механізму
зниження юридичних ризиків під час застосування заходів примусу органами
виконавчої влади.
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний
напрям дисертаційної роботи належить до числа пріоритетних у галузі
адміністративного права. Роботу виконано відповідно до Закону України «Про
центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 року № 3166-VI, Закону
України «Про Національну поліцію» від 02.07. 2015 року № 580-VIII, Указу
Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»
12 січня 2015 року та Постанови Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію
системи центральних органів виконавчої влади» від 10.09.2014 року № 442.

Дослідження відповідає науково-дослідної роботи Міжрегіональної
Академії управління персоналом «Теоретико-методологічні засади
становлення української державності і соціальна практика: політичні,
юридичні, економічні та психологічні проблеми» на 2014–2018 рр. (номер
державної реєстрації 0113U007698).

Тему дисертації закріплено Вченою радою Міжрегіональної Академії
управління персоналом 23 квітня 2014 року (протокол № 4).

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб на
основі вже існуючих наукових доробок, чинних нормативно-правових актів
виокремити юридичну складову ризику у діяльності органів виконавчої влади,
особливо під час здійснення ними адміністративного примусу, вивчити
можливі юридичні ризики, сформувати межі ризиків, які хоч і існують, але
спричиняють менш негативні наслідки.

Для досягнення поставленої мети у процесі дослідження ставляться такі
основні задачі:

– виділити юридичний ризик як окрему категорію, запропонувати її
авторське визначення;

– провести класифікацію юридичних ризиків поклавши в основу
джерел ризиків;

– удосконалити існуючу класифікацію рівнів ризику в заходах
адміністративного примусу;

– сформулювати авторські пропозиції щодо вдосконалення
забезпечення заходів адміністративного примусу в аспекті зниження
юридичного ризику;

– довести, що процес зниження юридичного ризику можливо лише
через поняття механізму, як дефініції яка надає вищезазначеному процесу
динамічної ознаки;

– на основі знань, отриманих при вивчені практики усунення
юридичних ризиків розробити комплекс науково-дослідних заходів щодо
удосконалення протидії ризиків у різних сферах діяльності органів виконавчої
влади та правоохоронних органів, зокрема;

– враховуючи позитивний зарубіжний досвід, запропонувати ряд змін
до чинного законодавства з метою усунення існуючих умов для реалізації, як
зовнішніх, так і суб’єктивних юридичних ризиків.

Об'єктом дослідження виступають суспільні відносини, які виникають
під час застосування органами виконавчої влади заходів примусу.



4

Предметом дослідження є адміністративно-правовий механізм
зниження юридичних ризиків заходів примусу органів виконавчої влади
України.

Методи дослідження, обрані автором, сформували методологічний
базис та засади останнього із сукупності історичного, загальнонаукового,
діалектичного методів і деяких наукових методів структурно-системного,
логічного і порівняльного аналізів.

Поняття ризику, його розвиток та еволюція, структурні зміни і процес
трансформації розглядаються в діалектичному зв’язку із сучасним станом
правової системи та забезпеченням ОВВ (розділ 1).

Щодо інших методів дослідження, то історичний метод дав змогу
визначити хронологію виникнення і змін поняття «ризик» від стародавніх
часів до сучасного періоду існування людства (п. 1.1). Структурно-системний
підхід слугував для встановлення взаємозв’язку між поняттям ризику, в тому
числі юридичного, та загальними правовими категоріями в аспекті примусових
заходів, що застосовуються ОВВ, оскільки поняття ризику не може існувати
поза межами людського буття і правового поля (п. 2.1). Застосування цього
методу зумовлено потребою аналізу ризику як цілісного явища правової
діяльності, так і його окремих частин та виявів, визначення «юридичного
ризику» як складника поняття «ризик» в умовах здійснення ОВВ України, що
пов’язано винятково із застосуванням примусу. Системний підхід став одним з
інструментів дослідження об’єкта як комплексного явища, що містить низку
взаємопов’язаних елементів, між якими забезпечується цілісність
досліджуваного поняття за наявності взаємозв’язку (розділи 1–3).

На основі методу порівняльного аналізу встановлено особливості
функціонування юридичного ризику в правоохоронній системі України
порівняно з іншими правоохоронними системами та відповідний вплив на
формування правової бази для зниження цього негативного вияву (розділ 3).
Метод догматичного (логічного) аналізу дав змогу з’ясувати сутність норм
права, що встановлюють і визначають заходи примусу, які здійснюються ОВВ
і регулюють їх застосування (п.п. 1.2, 1.3). Психолого-педагогічний метод дає
змогу зменшувати індивідуалістичні ризики проводивши постійні
психологічні тренінги, бесіди та підвищувати відповідну підготовку ОВВ
(розділ 2).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше з
позиції нової наукової спеціальності (12.00.07 – «адміністративне право і
процес; фінансове право; інформаційне право») розглядається проблема
виникнення і функціонування юридичного ризику та розроблені механізми
його зниження в ОВВ.

Уперше:
– сформульована авторська дефініція «суб’єктивний ризик» під

якою слід розуміти різновид активної поведінки суб’єкта, спрямований на
протидію імовірності, випадковості та небезпечності в екстремальній
ситуації вибору рішень, що призведуть в майбутньому до отримання
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певного очікуваного результату або результату, який суб’єкт не очікував,
але який був можливим і відхилився від поставленої мети в умовах
навколишньої небезпеки;

– запропоновано дефініцію «юридичний складник ризику» під яким
автор пропонує розуміти визначення місця і ролі права у значенні ризику,
важливість впливу на його формування, імовірність настання та можливість
застосування щодо нього важелів юридичного впливу;

– пропонується нова методологічна концепція аналізу ризиків, яка
повинна складатися з таких елементів: зв’язок між причиною та наслідками
(причинно-наслідковий зв'язок, можливість усунення причин), інформаційна
обмеженість та суб’єктивна спрямованість.

Удосконалено:
– поняття «юридичний ризик у здійсненні примусу» під яким слід

розуміти наявний або потенційний ризик, що характерний для будь якої
діяльності, який виникає через порушення або недотримання вимог законів,
нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а
також через можливість двозначного їх тлумачення;

– систему ознак ризику: імовірність, ситуаційність, альтернативність,
невизначеність, конкретність настання, випадковість, статичність,
результативність, особистісне (індивідуальне) або групове направлення й
екстремальність, елементність;

Дістали подальшого розвитку:
– вдосконалення діяльності ОВВ в аспекті зниження ризиків і

проведення таких заходів: модернізація існуючої системи моніторингу та
дослідження стану ризиків у діяльності працівників ОВВ; налагодження
системи співробітництва ОВВ і населення, що базувалася б на взаєморозумінні
й взаємоповазі; визначення можливості для налагодження співпраці між
відділами та службами ОВВ;

– навчально-наукова складова зниження юридичного ризику,
розроблено навчальні програми з підготовки майбутніх працівників, які у межах
своїх повноважень повинні будуть приймати юридично значущі рішення;

– пропозиції, щодо законодавчого закріплення можливості і межі
ризиків у діяльності працівників ОВВ, а також право на обґрунтований ризик у
Законі України «Про національну поліцію» та Кодексі України про
адміністративні правопорушення;

– низка понять і категорій, а саме: виокремлено періоди розвитку
держави, як фактор, що впливав на прийняття рішення і відповідно
юридичного ризику; розширено існуючи погляди щодо сутності ризику;
здійснена спроба моделювання юридичних ризиків і проектування
можливих наслідків;

– виокремлено нові форми та моделі юридичних ризиків у
суспільствах і державах з різними правовими системами, запропоновано
нові підходи до інтеграції позитивного зарубіжного досвіду у діяльність
органів виконавчої влади.
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони
мають як теоретичний, так і прикладний аспект, а саме:

– у правотворчості – окремі результати дисертації можуть бути
враховані і застосовані при удосконалені Закону України «Про основи
національної безпеки України» (акт впровадження від 5 січня 2017 року);

– у навчальному процесі – матеріали дисертації використовувались під
час проведення лекцій та семінарських занять з дисципліни «Адміністративна
відповідальність» у МАУП (акт впровадження від 11 травня 2016 року);

– у правозастосовному процесі – матеріали дисертації використані та
враховані в діяльності Адвокатського об’єднання «Альфа адвокат консалтинг»
при розгляді адміністративних справ (акт впровадження від 17 лютого
2016 року);

– у правозастосовному процесі – матеріали дисертації використані та
враховані в діяльності Комунального підприємства «Київський міський бізнес
центр» (акт впровадження від 13 квітня 2016 року);

– у правозастосовному процесі – матеріали дисертації використані та
враховані в діяльності відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань при розгляді адміністративних
справ (акт впровадження 24 березня 2016 року).

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження були
апробовані на міжнародних і вітчизняних науково-практичних, семінарах і
круглих столах, зокрема: «Законодавство України: проблеми та перспективи
розвитку» (Київ, 2 квітня 2013 р.); «Сучасні проблеми розвитку державності та
напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності» (Харків, 20–21
червня 2014 р.); «Розвиток Української держави в умовах активізації
євроінтеграційних процесів» (Київ, 19 лютого 2015 р.); «Роль юриспруденції
у формування сучасного суспільства» (Київ, 18 травня 2015 р.);
«Конфліктологія в діяльності органів внутрішніх справ: теоретичний аспект»
(Київ, 8 жовтня 2015 р.).

Публікації. Результати дисертації знайшли відображення у сімох
статтях опублікованих у фахових наукових виданнях з юридичних наук, одна з
яких надрукована у зарубіжному виданні та п’яти тезах доповідей на науково-
практичних конференціях.

Структура дисертаційної роботи побудована відповідно до мети та задач,
складається зі вступу, трьох розділів, що поділяються на дев’ять підрозділів,
висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить
220 сторінок, обсяг основного тексту 205. Список використаних джерел
складається з 157 найменувань, уміщених на 15 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі дисертаційної роботи наведено всі складові, властиві
науковому дослідженню – підтверджена актуальність роботи, означені мета,
сформульовані задачі, виділено об’єкт та предмет роботи, перелічені етапи
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та засоби за допомогою яких передбачається отримання результату.
Доведено практичне значення дисертаційної роботи та особистий внесок
здобувача.

Розділ 1. «Юридична природа ризику, як категорії
адміністративного права» складається з трьох підрозділів, які присвячені
розкриттю історичного, теоретичного аспекту поняття «ризик», «юридичний
ризик» в адміністративному праві взагалі, під час застосування заходів
примусу, зокрема.

У підрозділі 1.1. «Ґенеза ризику у системі юридичних дефініцій»
зазначається, що протягом століть ризик супроводжував людство від початку
його виникнення. Базовими науками, для дослідження ризиків, були
математика і теорія імовірності, які у процесі дослідження поєдналися з
методологіями гуманітарних наук. Крім того, трансформація ризику
відбувалася разом зі змінами в наукових пізнаннях людини та соціально-
економічних умовах існування і мала такий вигляд: індивідуальний ризик –
суспільний ризик – глобальний ризик. Поштовхом для розвитку вивчення
ризиків стала поява капіталістичної форми організації економіки
(страхування, морські перевезення, ринок цінних паперів). Визначено, що
науково-технічний прогрес став каталізатором бурхливого розвитку вивчення
ризиків. Творцем, носієм та споживачем ризику виступає суспільство як
джерело соціальних, юридичних, культурних відносин. Автором
аналізуються риси, що притаманні ризику, розкривається сутності цієї
дефініції, як прикладного соціально-філософського поняття. Робиться
висновок про те, що ймовірність, ситуаційність, альтернативність,
невизначеність, конкретність настання, випадковість, статичність,
результативність, особистісне (індивідуальне) або групове направлення й
екстремальність, елементність – є складовими ризику. Доведено, що ґенеза
ризику походить, насамперед, одночасно з виникненням права, як частини
життя людини у суспільстві через неоднорідність індивідуального
сприйняття людиною тих чи інших об’єктів тощо.

Автором розглядається ризик у двох аспектах: по-перше, як небезпека,
явище яке може спричинити негативні наслідки для людини; по-друге, як
певну поведінку суб’єкта, яка спричиняє негативні наслідки. Виходячи з
вищевикладеного робиться висновок про те, що під дефініцією «суб’єктивний
ризик» (тобто ризик джерелом якого є саме суб’єкт, людина) слід розуміти
різновид активної поведінки суб’єкта, спрямований на протидію ймовірності,
випадковості та небезпечності в екстремальній ситуації вибору рішень, що
призведуть в майбутньому до отримання певного очікуваного результату або
результату, який суб’єкт не очікував, але який був можливим і відхилився від
поставленої мети в умовах навколишньої небезпеки.

Фактично ризик можна сформулювати як модель поведінки, у якій
суб’єкт намагається зняти об’єктивну невизначеність за допомогою
практичних дій при неможливості передбачення розвитку ситуації в
майбутньому.
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У підрозділі 1.2. «Юридична складова ризику системі управлінських
ризиків» проаналізовано види суспільно-політичних і соціальних ризиків та
визначено юридичний складник у кожному з них.

Автором класифіковані управлінські ризики за сферою ризиків:
суспільні, політичні, соціальні, культурні, економічні, військові ризики.
Розглянуто основні види сучасних ризиків і передумови їх виникнення.
Пропонується виділити окремі категорії «юридична складова ризику» та
«юридичний ризик у здійсненні примусу» поклавши в основу
різноманітність їх джерел. Так під поняттям «юридичний складник ризику»
дисертант пропонує розуміти визначення місця і ролі права у значенні
ризику, важливість впливу на його формування, імовірність настання та
можливість застосування щодо нього важелів юридичного впливу.

Юридичний складник ризиків вважається їхньою невід’ємною часткою,
оскільки суспільне життя регулюється за допомогою нормативно-правових
актів. Окрему увагу приділено юридичному ризику у здійсненні примусу, як
неоднозначному і широкому поняттю. Визначено, що це наявний або
потенційний ризик, що характерний для будь якої діяльності, який виникає
через порушення або недотримання вимог законів, нормативно-правових актів,
угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість
двозначного їх тлумачення; ймовірність завдання шкоди правовим інтересам
держави при невиконанні їхніх приписів окремими суб’єктами права і своїх
правових обов’язків, яка виражається у вигляді непокори з боку громадян, що
може завдати шкоди законним інтересам суб’єктам права, які гарантуються та
охороняються державою.

Систематизовано основні види юридичних ризиків і запропоновано
кілька моделей їх класифікації і вимірювання. Встановлено місце та роль
кожного з ризиків у системі соціальних і суспільних відносин.

У підрозділі 1.3. «Актуалізація юридичних ризиків в суспільстві у
сучасних умовах» автором акцентується увага на таки фактори: по-перше –
глобалізацій ні процеси, які розширюють коло взаємовідносин впливають на
кількісні показники ризиків; по-друге, частина юридичних ризиків держава
передає в органи управління наддержавним утворенням, відповідно
розширюючи перелік ризиків.

Проаналізовано події початку ХХІ століття що визначають основні
види ризиків, які постали перед державами: ризики економічних криз
(підвищення згубного впливу криз через асиміляцію економік різних
країн), ризики терористичних актів, ризики війн інформаційних війн і
збройних конфліктів (Близький Схід, наростання протистояння між
Індією і Пакистаном за спірні території), екологічні ризики. Кожен із
перелічених ризиків має юридичний складник, який набуває більшого
значення через призму заходів щодо зниження ризиків. При цьому, будь-
які дії зі зниження ризиків, тобто негативних наслідків настання подій або
їх профілактики, матимуть правовий компонент, без якого будуть
неповними або взагалі непридатними до практичної реалізації. Це
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зумовлено високим рівнем впливу права на розвиток усіх без винятку
відносин у суспільстві.

Автором пропонується проводити аналіз сучасних ризиків та критерії їх
зниження, у сучасному світі будь-які дії правового характеру виступають як
ризиковані.

Здійснено класифікацію ризиків, що можливі у правовідносинах.
Запропоновано в основу розподілу покласти рівні існування ризиків: базовий
(виникають у суспільстві й державі) і системний (можливе виникнення ризиків
у прийнятті рішень наддержавного й міжнародного рівня). Усі правовідносини
перебувають у постійному русі, що зумовлює імовірність зниження ризиків на
всіх рівнях, але не знімає питання актуальності юридичних ризиків, оскільки
ризики виступають невід’ємними складниками сучасного процесу розвитку
внутрішньодержавних та міжнародних відносин.

Розділ 2. «Адміністративно-правова оцінка юридичного ризику в
діяльності органів виконавчої влади» містить три підрозділи містить три
підрозділи та присвячений характеристиці адміністративно-правових заходів
щодо оцінки юридичного ризику у діяльності органів виконавчої влади,
зокрема правозастосуванні методу примусу.

У підрозділі 2.1. «Класифікація складових юридичного ризику у
діяльності органів державної влади» автором аналізуються різні сфери
діяльності органів виконавчої влади, робляться висновки про необхідність
виділення юридичного ризику у практичній діяльності ОВВ. Автором
вказується, що класифікація складових юридичного ризику у діяльності
органів державної влади – це встановлення складових частин, що до
впливу юридичного ризику на стан суспільних відносин, що охороняються
нормами адміністративного права. Встановлено, що така класифікація
може бути здійснена за різними підставами: з позиції зовнішнього впливу
та з позиції суб’єктивного ризику. Також, більш детально, ці підстави
умовно можна назвати «вимірами» юридичного ризику. Вимірами є: 1. З
позиції адміністративного права (правовий аспект): а) адміністративні
ризики – тобто імовірність прийняття негативних рішень (не правомірних
рішень) у діяльності органів державної влади, що може завдати шкоди
суспільним відносинам; б) загально-правові ризики – це імовірність
завдання шкоди суспільним відносинам у діяльності органів державної
влади, в інших правових сферах (господарське, цивільне, кримінальне
право, тощо). 2. З позиції діяльності органів державної влади
(організаційний аспект): а) організаційні ризики (тобто отримання
негативного результату або завдання шкоди, що охороняються нормами
адміністративного права при проведенні організаційних заходів
організаційного характеру державними органами виконавчої влади); б)
управлінські ризики – (це завдання шкоди суспільним відносинам, що
охороняються нормами адміністративного права, через прийняття хибних
або помилкових рішень посадовими особами державних органів
виконавчої влади).
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Виділено ступені впливу юридичного ризику на стан суспільних
відносин, в залежності від впливу на окремих суб’єктів адміністративного
права: високий ступінь впливу (якщо негативний результат впливає на стан
законності конкретних сфер адміністративного управління, наприклад:
національна безпека, транспорт, економіка та інше); середній вплив
(негативний вплив на діяльність територіальних суб’єктів); низький рівень –
негативний вплив на стан функціонування окремих суб’єктів
адміністративного права.

У підрозділі 2.2. «Методологічні аспекти юридичних ризиків» наведено
якісний аналіз ризиків, які можуть виникати при здійсненні будь якого виду
діяльності. Автором наголошується, що для ефективного прийняття
адміністративного рішення необхідно провести системний аналіз можливих
ризиків. Запропоновано виокремити – політичний ризик. Політичний ризик
означає, ймовірність виникнення несприятливих умов для господарювання
підприємств внаслідок незваженої політики держави, викликаний певними
політичними подіями.

Визначити ступінь політичного ризику можна за спеціально
розробленими методиками. Соціальні ризики тісно пов’язані з політичними, це
пояснюється тим, що вони можуть становити причину появи один одного.

Соціальний юридичний ризик може виявлятися у виникненні ризику
конфліктних ситуацій із громадськістю або зі співробітниками підприємства.

Реалізація ризиків, походження яких пов’язано з несприятливими
змінами в податковому законодавстві, введенням обмежень при обміні
національної валюти на іноземну можуть бути спричинені факторами, сутність
яких полягає у встановленні обмежень для підтримки паритету внутрішньої
грошової одиниці.

Головною причиною виникнення ризиків, обумовлених конфліктами
інтересів підтримання поточної та інших видів діяльності компанії, є те, що
існує об’єктивна можливість перерозподілу коштів. Щоб оцінити розмір цих
ризиків та можливість їх виникнення, розрахунки необхідно проводити за
конкретний відрізок часу.

У підрозділі 2.3. «Адміністративний примус органів виконавчої влади та
юридичний ризик в ньому» адміністративний примус виступає основним
складником державного примусу. Застосування спеціальних заходів
припинення є одним із засобів здійснення заходів адміністративного примусу,
що призводить до виникнення юридичного ризику. Особливістю здійснення
заходів адміністративного примусу в діяльності ОВВ їх екстремальність, що
породжує наявність ризиків. Ризик у праві й правовий (юридичний) ризик
діяльності – розмежовані поняття. Крім професійного ризику, в заходах
адміністративного примусу органів виконавчої влади присутні медичні,
правові, конфліктні, технічні ризики. Внутрішня побудова юридичного ризику
в адміністративному примусі складається з таких елементів: ступінь
небезпечності, обмеженість часом, швидкість і динамічність подій,
диспозитивний характер прийняття рішення. Автором виділяються і нові
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елементи: причинно-наслідкові зв’язки між виникненням ризику і заходами
його припинення (імовірності уникнення), інформаційна обмеженість та
суб’єктивна спрямованість. Стверджується, що аналіз заходів
адміністративного попередження, запобігання та стягнення показав наявність
юридичного ризику як складника в кожному з цих заходів. Виокремлення, та
юридичне закріплення можливості настання юридичних ризиків у заходах
адміністративного примусу дасть змогу виробити універсальні методики їх
зниження та подолання.

Розділ 3. «Шляхи вдосконалення діяльності органів виконавчої
влади України в умовах ризику» містить три підрозділи, у яких виділяються
форми правового забезпечення діяльності працівників, на яких покладено
функції, що передбачають застосування заходів примусу.

У підрозділі 3.1. «Правове забезпечення адміністративного примусу в
діяльності працівників органів виконавчої влади України» зазначається, що
правове регулювання примусу в адміністративній діяльності – це комплекс
нормативно-правових актів, якими регулюється здійснення
адміністративного примусу працівниками органів виконавчої влади,
закріплюються їх права та обов’язки щодо здійснення такої діяльності і
визначаються правові аспекти для вжиття заходів юридичного примусу, з
метою забезпечення належного функціонування режиму законності в
суспільних відносинах, захисту законних прав і свобод людини і
громадянина. Автором ще раз наголошується, що наявність ризику
передбачена в нормах статей законодавчих актів, які регулюють здійснення
адміністративного примусу. Особливо наголошується на ризиковості
діяльності Національної поліції України. Розглядається ризик при
виникненні надзвичайних умов, особливо при здійсненні заходів
адміністративного примусу, як ймовірність настання негативних наслідків
через часове запізнення застосування заходів безпеки в умовах виникнення
надзвичайної ситуації; ризик інформаційного витоку при здійсненні заходів
адміністративного примусу; майновий ризик; контрольний ризик.

Автором зауважено, що Закон України «Про Національну поліцію»
створює як передумови для виникнення різноманітних ризиків у діяльності
щодо заходів адміністративного примусу, так і виступає джерелом зниження
або мінімізації впливу ризиків на діяльність працівників Національної поліції у
соціальному, економічному та суспільному аспектах.

У підрозділі 3.2. «Міжнародні та національні стандарти закріплення
юридичного ризику в законодавстві» проаналізовано нормативно-правові акти
України, в яких поняття ризику присутнє в актах галузевого спрямування,
пов’язаних із системою екологічної, національної та інформаційної безпеки
держави. Зроблено висновок про те, що законодавець офіційно визнає
наявність можливості розрахунку ймовірності втрат від настання негативних
наслідків в умовах ризику. Це означає перехід ризику як категорії зі стану
абстрактності у стан фізичного впливу на функціонування суспільних
відносин.
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Не в усіх нормативно-правових актах поняття ризику розглядається
всебічно, у деяких – лише фрагментарно з огляду на лише на окремі якісні
характеристик. Так, ризик у країнах європейської системи права (Франція,
Німеччина та Іспанія) в основному пов’язаний з поняттям правого
регулювання страхових відносин у країні. У словнику поліції Німеччини
термін «небезпека» – це вірогідність завдання збитку. Діяльність поліції чи
органів забезпечення громадської безпеки допускається лише у випадку
наявності безпосередньої загрози для громадської безпеки або порядку. У
законодавстві зарубіжних країн ризик розглядається з точки зору професійної
та експериментальної діяльності (Польща, Литва), господарської діяльності
(Болгарія), страхування (країни Західної Європи) та криміналістики (Росія,
Білорусь). Законодавство країн Східної Європи передбачає такі різновиди
правомірних ризиків: виправданий; професійний (ст. 33 КК Латвійської
Республіки); господарський (ст. 13-а КК Республіки Болгарія); ризик
проведення пізнавального, медичного, технічного або економічного
експерименту  експериментальний (ст. 27 КК Польщі).

Автором робиться висновок про те, що слід розширити поняття
суб’єктивного ризику працівників ОВВ під час застосування заходів впливу. І
надати їм якісно нової характеристики.

У підрозділі 3.3. «Механізми зниження юридичних ризиків у
адміністративному примусі, що здійснюється підрозділами Національної
поліції України» автором визначається, що механізм зниження юридичних
ризиків в адміністративному примусі – це комплексні заходи правового,
виховного, управлінського та соціального характеру, результатом яких є
зменшення впливу фактора юридичного ризику в діяльності працівника поліції
та виключення, або подолання негативного зовнішнього правового та
інформаційного впливу на цю діяльність при виконанні заходів
адміністративного примусу щодо правопорушників, з метою охорони
суспільного правопорядку і законних прав та інтересів громадян України.

Зазначається необхідність практичного впровадження механізму в
процес забезпечення адміністративного примусу з пошуком можливостей для
зменшення втрат особового складу при виконанні заходів правового примусу в
діяльності працівників поліції. До завдань вищезазначеного механізму
зниження юридичних ризиків у заходах адміністративного примусу слід
віднести: по-перше, подолання суперечностей правового та суспільного
характеру в діяльності працівників Національної поліції України; по-друге,
вироблення практичних рекомендацій щодо зниження наслідків негативного
впливу при реалізації наслідків ризикової ситуації; по-третє визначення меж
практичних можливостей впливу й управління ситуацією ризику в
адміністративному примусі, що здійснюється працівниками Національної
поліції України.

Автором пропонуються механізми зниження юридичних ризиків при
виконанні завдань адміністративного примусу, що відіграє головну роль при
здійсненні практичної діяльності працівниками Національної поліції України у
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суспільстві і пов’язано з ризиком. Усі запропоновані елементи механізму
можуть вплинути на зменшення рівня втрат особового складу при здійсненні
заходів адміністративного примусу в умовах виникнення різних ризиків.

ВИСНОВКИ

У висновках представлено головні теоретичні та практичні підсумки
роботи, що відображають загальний зміст дисертації. Висновки формулюються
згідно з поставленою метою та науковими задачами дослідження, а саме:

1. Юридичний ризик – це наявний або потенційний ризик який
характерний для будь якої діяльності, який виникає через порушення або
недотримання вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої
практики або етичних норм, а також через можливість двозначного їх
тлумачення. У залежності від способу впливу суб’єкта на об’єкт впливу ризик
може набувати цільової, структурної або системної спрямованості.

2. Юридичний ризик є одним з головних елементів заходів
адміністративного примусу, оскільки здійснення таких заходів пов’язане з
небезпекою для кожного працівника, які беруть у них участь. Виходячи с
цього класифікувати юридичні ризики можна за їх ознаками: як суб'єктивний
та зовнішній або об'єктивний. Запропоновано авторську дефініцію
«суб’єктивний ризик» під якою слід розуміти різновид активної поведінки
суб’єкта, спрямований на протидію імовірності, випадковості та небезпечності
в екстремальній ситуації вибору рішень, що призведуть в майбутньому до
отримання певного очікуваного результату або результату, який суб’єкт не
очікував, але який був можливим і відхилився від поставленої мети в умовах
навколишньої небезпеки. Щодо зовнішнього ризику, це ті організаційно-
правові ризики які впливають на суб’єктивну поведінку працівника
(недосконале законодавства, недостатньо розроблена матеріально-технічна
база).

3. Визначено та обґрунтовано рівні ризику в заходах адміністративного
примусу у діяльності працівників Національної поліції України та інших
правоохоронних органів, якими виступають: перший рівень ризику (І рівень) – це
висока імовірність настання негативних наслідків, характерна для патрульної
поліції, спеціальних і оперативних підрозділів  Національної поліції України та
інших правоохоронних органів; другий рівень ризику (ІІ рівень) – це середня
імовірність настання негативних наслідків у діяльності дільничних офіцерів
поліції та працівників чергової частини; третій рівень ризику (ІІІ рівень) – це
незначна імовірність настання негативних наслідків, характерна для відділів
кадрового забезпечення та інших адміністративних служб.

4. У сучасних умовах існує потреба у вдосконаленні забезпечення
заходів адміністративного примусу в аспекті зниження юридичних та інших
ризиків. На основі цього запропоновано авторське визначення заходів:
а) вдосконалення існуючої системи моніторингу та дослідження стану ризиків
у діяльності працівників поліції; б) використання розширеного управлінського
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арсеналу, доповнивши існуючу систему елементами як територіального, так і
державного значення; розроблення програм попередження та зниження
наслідків від ризикових ситуацій у діяльності працівників поліції; в)
налагодження більш активного співробітництва працівників поліції з
населенням, що ґрунтувалася б на взаєморозумінні та взаємоповазі і підняли б
рівень довіри; г) пошуки можливостей для посилення інформаційного обміну
між відділами та службами Національної поліції України.

5. Визначено поняття механізму зниження ризику в заходах
адміністративного примусу, що здійснюється працівниками Національної
поліції України та інших правоохоронних органів, який складається з
комплексних заходів правового, виховного, управлінського та соціального
спрямувань, результатом яких виступає зменшення впливу фактора ризику в
діяльності працівників поліції та інших правоохоронних органів і виключення
або подолання негативного зовнішнього впливу правового та інформаційного
характеру на цю діяльність при виконанні спеціальних заходів юридичного
примусу щодо правопорушників з метою охорони публічного правопорядку та
законних прав й інтересів громадян України.

Механізм зниження юридичного ризику в заходах адміністративного
примусу, що здійснюється працівниками поліції складається з трьох елементів:
законодавчого удосконалення, аналітичного узагальнення та спеціальної
підготовки працівників правоохоронних органів.

6. Неможливо розглядати будь-який аспект удосконалення заходів
зниження юридичних ризиків під час здійснення адміністративного примусу без
належної підготовки працівників Національної поліції та органів виконавчої
влади, на яких покладено функції прийняття юридично значущих рішень до
імовірності настання негативних, суспільно значущих наслідків під час
прийняття невірного рішення, тощо.  Це покладе початок підготовки майбутніх
фахівців у галузі правової діяльності на основі нових стандартів прийняття
рішень щодо імовірності виникнення ризикових ситуацій в їх діяльності, а
також запропонує універсальні методики зниження рівня ризиковості в їх діях і
вжиття низки дій для зниження імовірності виникнення таких ситуацій.

7. Враховуючи зарубіжний досвід та нагальну потребу законодавчого
закріплення права працівників поліції на обґрунтований ризик при здійсненні
заходів адміністративного примусу слід внести доповнення до Закону України
«Про національну поліцію» та КУпАП, а саме:

Доповнити Закон України ст. 24-1 під назвою «Право працівника поліції
на професійний ризик», встановити «ризик визнається виправданим і не є
правопорушенням, якщо правильна дія об’єктивно випливала з обставин, що
склалися, а законна мета не могла бути досягнута без здійснення такої дії, і
працівник поліції, який допустив ризик, вжив в обстановці, що склалася, всі
можливі заходи для запобігання завданню шкоди».

Відповідно, у ст. 24-2 «Право працівника поліції на професійний ризик у
при виконанні їх функцій» нормою Закону має бути встановлено, що «ризик
визнається виправданим і не є правопорушенням, якщо правильна дія
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об’єктивно випливала з обставин, що склалися, а законна мета не могла бути
досягнута без здійснення такої дії, і працівник поліції, який допустив ризик,
вжив в обстановці, що склалася, всі можливі заходи для запобігання завданню
шкоди». Цю норму пропонується сформулювати наступним чином: «Особи,
які здійснюють діяльність із припинення адміністративних правопорушень,
звільняються від будь-якої відповідальності за негативні наслідки, що настали,
по ознаках обґрунтованого ризику у випадках здійснення покладених на них
функцій, коли їх діяльність спрямована на досягнення суспільно корисної
мети, якщо її досягнення неможливе або вкрай утруднене без прийняття
рішення за умови, що особою зроблені достатні заходи, втрати, що дозволяють
звести до мінімуму можливі негативні результати реалізації прийнятого
рішення. При цьому відповідне рішення має відповідати зовнішній обстановці
з урахуванням можливих наслідків для суб’єктів впливу й третіх осіб.
Прийняте рішення не визнається виправданим, якщо воно спричинило
порушення законних інтересів громадян, працівників Національної поліції,
підприємств і установ, а також спричинило виникнення в рамках протидії
правопорушенню, завданню збитків фізичним й юридичним особам, і
створило умови, що перешкоджали виконанню оперативно-службових і
завдань щодо адміністративного примусу».

У Законі України «Про Національну поліцію» поняття слід визначити
такий вид діяльності як експериментальний. Тобто, прийняттю будь-якого
управлінського рішення повинно передувати наукова-експериментальна
робота. Вона повинна мати такий вигляд як норма закону: «Особи, які
здійснюють діяльність з проведення експериментальних перетворень,
звільняються від будь-якої відповідальності за негативні наслідки, що
наступили, по ознаках обґрунтованого ризику у випадках, коли їх діяльність
спрямована на досягнення суспільно корисної мети, якщо її досягнення
неможливе або вкрай утруднене без проведення експерименту, за умови, що
особою вжиті достатні заходи, що дозволяють звести втрати до мінімуму в
результаті можливих негативних результатів експерименту» (досвід Польщі).
При цьому підготовлене експериментальне перетворення має відповідати
економічним і соціальним умовам розвитку суспільства, а також необхідним
матеріальним, організаційним й іншим умовам.

Обґрунтована потреба доповнити ст. 17 КУАП, в якій пропонується
додати текст: «Особа, яка діяла в умовах або ситуації, під час якої виникла
крайня необхідність виникнення юридичного ризику, що у наслідках завдав
незначної шкоди звільняється від адміністративної відповідальності».

КУАП пропонується вдосконалити і додати ст. 171 «Умови чи ситуація
ризику як обставина, що виключає адміністративну відповідальність». Ця
норма може повинна бути доповнення таким положенням, що працівник
поліції, що вчинив незначне адміністративне правопорушення звільняється від
відповідальності у разі якщо була реальна підозра на небезпеку – це уявна
провокаційна поведінка громадян, які не збираються порушувати Закон, але
власними діями вводять в оману поліцейських чи навколишніх громадян.
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АНОТАЦІЇ

Коренева М. М. Адміністративно-правовий механізм зниження
юридичних ризиків в заходах примусу органів виконавчої влади
України.– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право. – Міжрегіональна Академія управління персоналом. – Київ,
2017.

Дисертація присвячена аналізу адміністративно-правових механізмів
зниження юридичних ризиків у заходах примусу органів виконавчої влади
України. Визначено юридичну природу категорії ризику, адміністративно-
правову оцінку юридичного ризику, з’ясовано шляхи вдосконалення
діяльності органів виконавчої влади України в умовах ризику.

Встановлено теоретичні засади зниження юридичних ризиків: виведено
поняття суспільної безпеки, здійснено аналіз змісту, мети, принципів та
функцій, проаналізовано сучасний стан правового забезпечення суспільної
безпеки. Проаналізовано забезпечення суспільної безпеки в різних
адміністративно-правових режимах.

Здійснено моделювання загроз юридичних ризиків у часі та просторі.
Визначено поняття та ознаки юридичних ризиків та забезпечення

суспільної безпеки як невід’ємної складової адміністративного права.
Детально проаналізовано адміністративно-правові органи виконавчої влади
та їх адміністративну правосуб’єктність у діяльності щодо забезпечення
суспільної безпеки, здійснено класифікацію рівнів впливу органів
виконавчої влади на стан суспільної безпеки та визначено систему
забезпечення суспільної безпеки органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування та Національної поліції України.

Ключові слова: адміністративне право, ризик, юридичні ризики,
механізм забезпечення юридичних ризиків, адміністративний акт
забезпечення суспільної безпеки, суб’єкт юридичних ризиків, об’єкт
юридичних ризиків.

Коренева М. Н. Административно-правовой механизм снижения
юридических рисков в мероприятиях принуждения органов
исполнительной власти Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое
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право; информационное право. – Межрегиональная Академия управления
персоналом. – Киев, 2017.

Диссертация посвящена анализу административно-правовых механизмов
снижения юридических рисков в мероприятиях принуждения органов
исполнительной власти Украины. Определено юридическую природу
категории риска, дано административно-правовую оценку юридического
риска, выяснено пути совершенствования деятельности органов
исполнительной власти Украины в условиях риска. Юридический риск
постоянно присутствует в деятельности сотрудников ОИВ, он меняется,
трансформируется в зависимости от выполняемых задач и внешних
обстоятельств. Однако, при осуществлении действий, связанных с
принуждением, он приобретает материальную составляющую и признаки,
которые ему присущи. Они сопровождают его от начала осуществления мер
принуждения и приобретают латентной (скрытой) форме по завершении этих
мероприятий.

Установлено теоретические основы снижения юридических рисков:
выведено понятие общественной безопасности, осуществлен анализ содержания,
целей, принципов и функций, проанализировано современное состояние
правового обеспечения общественной безопасности. Проведен анализ
обеспечения общественной безопасности в различных административно-
правовых режимах.

Осуществлено моделирование угроз юридических рисков во времени и
пространстве.

Определено понятие и признаки юридических рисков и обеспечения
общественной безопасности как неотъемлемой составной административного
права. Детально проанализированы административно-правовые органы
исполнительной власти и их административную правосубъектность в
деятельности по обеспечению общественной безопасности, осуществлена
классификация уровней воздействия органов исполнительной власти на
состояние общественной безопасности и определена система обеспечения
общественной безопасности органами исполнительной власти, местного
самоуправления и Национальной полиции Украины.

Ключевые слова: административное право, риски, юридические риски,
механизм обеспечения юридических рисков, административный акт
обеспечения общественной безопасности, субъект юридических рисков,
объект юридических рисков.

Koreneva M.M. Administrative and legal mechanism to reduce legal risks
coercive measures of executive power of Ukraine. – Manuscript.

The thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.07 –
administrative law and process; financial law; information law. – Interregional
Academy of Personnel Management. – Kyiv, 2017.

The thesis is devoted to analysis of administrative and legal mechanisms to
reduce legal risks coercive measures of executive power of Ukraine. The legal
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nature of the risk categories, administrative and legal assessment of the legal risk
was determined and the ways to improve the activities of the executive power of
Ukraine in terms of risk were found.

Theoretical principles to reduce legal risks, derived the notion of public safety
were established, the analysis of the content, objectives, principles and functions,
analyzes the current state of legal maintenance of public security were done. The
variety of administrative and legal regimes to ensure public safety were analyzed.

The models of threats of legal risks in time and space were done.
The concept and features of legal risks and endurance of public safety as an

integral part of administrative law was determined. A detailed analysis of
administrative and legal executive and administrative personality in their activities
to ensure public safety, the classification level of influence of executive authorities
on the state of social security and defined system to ensure public safety executive
and local governments was done.

Keywords: administrative law, risk, legal risks, a mechanism to ensure legal
risks, administrative act to ensure public safety, the subject of legal risks, legal risks
object.
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