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Мета: Ознайомлення з правовим статусом правоохоронних органі та її структура. 

Система державного контролю в Україні Контрольна діяльність один з найбільш 

характерних ознак державної влади. У той же час здійснення державної влади детермінує 

необхідність державного контролю в різних проявах і на різних етапах реалізації влади. Все це 

вказує на неможливість однорідності і простоти контролю. Контроль багатогранний і 

багатоплановий. У зв’язку з цим виникає теоретична необхідність класифікації даного явища за 

видами. Види контролю обумовлені різними критеріями систематизації такими як: суб’єкти 

здійснення, підконтрольні об’єкти, засоби контролю, сфери суспільного життя та ін. Теоретична 

класифікація досліджуваного явища має важливе наукове і практичне значення для встановлення 

його сутнісних ознак, оскільки виділення підвидів і груп складного явища сприяє встановленню 

логічних взаємозв’язків між різними елементами предмета дослідження.  

Особливе значення типологія державної контрольної діяльності має для визначення 

організаційних основ системи державного контролю або всієї контрольної влади, якщо 

припустити її існування, в державно-правової дійсності України. У загальному вигляді контроль 

як вид суспільної діяльності можна розділити на державний, що реалізовується державою в особі 

державних 107 органів, і громадський контроль, здійснюваний елементами громадянського 

суспільства. Слід зазначити, що питання класифікації державного контролю є досить добре 

вивченим в науковому середовищі. Ґрунтовний системний підхід до цього питання можна 

зустріти, наприклад, у працях українських вчених. З оглядової точки зору розглянемо основні 

існуючі критерії класифікації контролю 

. У залежності від наявності субординаційних відносин між суб’єктом контролю і його 

об’єктом виділяються контроль зовнішній (позавідомчий, над відомчий), здійснюваний щодо не 

підпорядкованих об’єктів і внутрішній (внутрішньовідомчий), здійснюваний стосовно підлеглих 

об’єктів. 1. Залежно від стадії прийняття управлінського рішення (тимчасової критерій) 

виділяються: попередній контроль, здійснюваний до прийняття рішення, поточний контроль, 

здійснюваний в процесі оперативної діяльності з управління, подальший контроль, здійснюваний 

стосовно отриманих результатів від прийнятого рішення. 2. По предметним критерієм контроль 

можна розділити на: загальний, здійснюваний комплексно щодо всього кола питань 

підконтрольного об’єкта, та спеціальний контроль, здійснюваний стосовно вузького кола питань в 

певній сфері або конкретної спеціальної функції підконтрольного об’єкта. 3. Залежно від наявності 

причин проведення контрольних заходів виділяють абстрактний контроль, здійснюваний в 

плановому порядку в відсутності встановлених фактів порушень, і конкретний, що проводиться в 

зв’язку з появою інформації про наявне порушення. 4. За ступенем обов’язковості контроль 

поділяється на обов’язковий і факультативний. Контрольні заходи обов’язкового характеру 



проводяться у випадках, прямо передбачених законом. проведення факультативного контролю 

ставиться в залежність від розсуду контрольного суб’єкта. 5. За правовими наслідками 

пропонується виділяти консультативний вид контролю, суб’єкти якого приймають рішення 

рекомендаційного характеру, і 108 контроль попереджуючий, що проводиться суб’єктами, чиї 

рішення мають обов’язкову юридичну силу для підконтрольного об’єкта.  

В. Шамрай класифікує державний контроль за сферами діяльності, виділяючи безліч його 

видів: податковий, валютний, бюджетний, банківський, екологічний, митний, міграційний та ін. В 

залежності від наявності проміжних ланок щодо контрольного суб’єкта та об’єкта контролю слід 

виділити прямий (безпосередній) контроль (наприклад, парламентський контроль) і 

опосередкований контроль (наприклад, президентський контроль, здійснюваний через 

повноважних представників в областях або контрольне управління Адміністрації Президента 

України).  

Найбільш популярним критерієм систематизації державного контролю в Україні є поділ 

державної контрольної діяльності по суб’єктам її здійснення. Різні автори називають при цьому 

неоднаковий набір видів. Зокрема, Н. Нижник називає такі види: - група неспеціалізованого 

контролю - президентський, парламентський, контроль органів виконавчої влади, контроль судів 

загальної юрисдикції; - група спеціалізованого контролю - судовий конституційний контроль, 

контроль омбудсмена і прокурорський нагляд. Ряд авторів виділяють президентський контроль, 

урядовий контроль, парламентський контроль, судовий контроль, контроль Рахункової палати 

України, банківський контроль, контроль Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини.  

Описана вище класифікація державного контролю носить перехресний характер, тобто 

контроль може здійснюватися конкретним державним органом і бути при цьому зовнішнім, 

наступним, загальним, прямим, випереджувальним одночасно. Розглянуті способи класифікації 

мають важливе значення для вивчення державного контролю як явища, але, носять або суто 

теоретичний, або суто прикладний характер і ніяк не дозволяють встановити організаційні основи 

моделі державної контрольної діяльності в Україні у вигляді цілісної системи. 109 3.2.1.Система 

державної контрольної діяльності Проблема систематизації державного контролю є центральною 

у контексті організації ефективного і економічно обґрунтованого контролю. Точні критерії 

систематизації будь-якого явища та процесу є запорукою їх впорядкованості. Державно-правова 

дійсність у сфері контролю, сьогодні не має такого порядку. Це пов’язано, перш за все з тим, що 

відсутня струнка теоретична конструкція державної контрольної діяльності. Для розробки моделі 

державної контрольної діяльності, завершеної за своєю концептуальною думкою, слід виходити з 

основних напрямів державного контролю. Під такими напрямами контрольної діяльності в Україні 

слід розуміти співвідношення суб’єктів та об’єктів контролю. Справа в тому, що публічний 

контроль в державі, як в цілісному організмі, має два основних вектори розвитку: це контроль 

публічних служб за іншими публічними службами на предмет «якості» (тобто законності) 

реалізації їх повноважень і контроль публічних служб за законністю приватних галузей 

суспільного життя. Публічними службами в даному випадку узагальнено іменуються різні 

державні органи, які уособлюють державу. Іншими словами, основними видами контролю в 

державі є: I. Контроль державних органів (суб’єктів контролю) щодо діяльності інших державних 

органів (об’єктів контролю) законності здійснення державної влади; II. Контроль державних 

органів (суб’єктів контролю) законності в різних матеріально-правових сферах життя суспільства з 

метою забезпечення безпеки життя та господарської діяльності людини. У даний час посилюється 



тенденція до розмежування даних напрямів (в тому числі в масиві законодавства) що 

відзначається деякими дослідниками. У межах адміністративної реформи система державного 

контролю формувалася (і буде розвиватися в майбутньому) за двома основними 110 напрямками: 

контроль приватнопідприємницькій діяльністю і контроль діяльності публічних служб. З 

урахуванням цих завдань вдосконалюється законодавство про державний контроль. З іншого боку 

єдність напрямів державного контролю обумовлено тим, що обидва здійснюються від імені 

держави, з метою забезпечення публічних інтересів і мають своїм завданням охорону режиму 

законності, але тільки в різних сферах і різними методами. Суб’єктом державної контрольної 

діяльності будь-якого з вищеописаного напрямку завжди виступає орган державної влади. Якщо 

суб’єктом контролю стають приватні суб’єкти, то контроль в цьому випадку є вираженням 

громадської (суспільної) форми контролю. Якщо суб’єктом контролю стають публічний орган 

місцевого самоврядування, то його діяльність суть муніципального контролю. Контрольна 

діяльність приватного суб’єкта над іншим приватним суб’єктом (корпоративний контроль, 

наприклад) є предметом регулювання приватного права, а суперечки між ними можуть бути 

вирішені в судовому порядку при здійсненні правосуддя. 1. Контроль державних органів за 

діяльністю інших державних органів з метою забезпечення законності здійснення державної влади 

є самостійний напрям державної контрольної діяльності. Стосовно до системи діючих органів 

державної влади в Україні контроль публічних служб за публічними службами уособлюється 

державною контрольною діяльністю Верховної Ради України, Президента України, органів 

виконавчої влади, судів судової системи України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, у відношенні один до одного. Державна контрольна діяльність, спрямована на 

забезпечення якості здійснення державної влади – це і є власне контроль як самостійна функція 

державного управління в широкому сенсі. 2. Державна контрольна діяльність державних органів 

за законністю в різних матеріально-правових сферах життя суспільства з метою забезпечення 

безпеки життя та господарської діяльності людини утворює другий напрям 111 державного 

контролю. Контроль публічних служб за приватними суб’єктами здійснюється, перш за все, 

органами виконавчої влади центрального та місцевого рівня, а в деяких випадках Прокуратурою 

України. Цей вектор державної контрольної діяльності утворює державний нагляд, який є 

самостійною функцією управління поряд з контролем. У чистому вигляді нагляд за законністю 

діяльності фізичних осіб і організацій в різних сферах господарського життя суспільства існує 

лише у вигляді адміністративного нагляду. Таким чином нагляд і контроль є самостійними 

відмінними один від одного функціями державного управління, але при цьому утворюють 

самостійні напрями єдиної державної контрольної діяльності. У даному випадку державна 

контрольна діяльність розуміється в самому широкому сенсі як вся діяльність держави щодо 

забезпечення законності. У цьому сенсі погодимося з М. Гурковський, який з питання про 

можливість виділення контрольної влади вказує, що контрольна влада може мати 

багатопрофільний вираз, тобто до складу (вмісту) контрольної влади можуть входити інші види 

державно-управлінської діяльності (наприклад, адміністративно-наглядова, прокурорська, 

фінансово-контрольна та ін.). Загальна державна контрольна діяльність має два напрями: 1) власне 

контроль, як самостійна функція управління спрямована на забезпечення якості здійснення 

державної влади; 2) власне нагляд теж як самостійна функція управління спрямована на 

забезпечення безпеки життя і господарської діяльності людини в різних матеріально-правових 

сферах життя суспільства (в чистому вигляді це тільки адміністративний нагляд).  

ЗАВДАННЯ: 



-ознайомитися з викладеним матеріалом. 

-законспектувати стислий конспект. 

-самостійно опрацювати питання Організаційно-правові форми державної контрольної 

діяльності  

 


