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ЩОДО ЗМІСТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ 
ВЗАЄМОДІЇ ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ 
З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

Науменко Сергій Михайлович, 
здобувач (Університет сучасних знань, 
м. Київ, Україна)

У статті досліджено сутність і структуру адміністративно-правового механізму вза-
ємодії експертних установ з правоохоронними органами. На основі наукових погля-
дів на зміст термінів «механізм», «правовий механізм» та «адміністративно-правовий 
механізм» визначено, що адміністративно-правовий механізм взаємодії експертних 
установ з правоохоронними органами – це сукупність взаємопов’язаних адміністра-
тивно-правових засобів, способів і форм, за допомогою яких здійснюється регулю-
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вання спільної діяльності експертних установ з правоохоронними органами. Проа-
налізовано наукові точки зору на структуру адміністративно-правового механізму. 
Визначено основні елементи адміністративно-правового механізму взаємодії експерт-
них установ з правоохоронними органами: адміністративно-правові норми; адміні-
стративно-правові відносини; суб’єкти, наділені відповідними адміністративними 
повноваженнями; акти реалізації норм права; засоби, способи та форми впливу на 
суспільні відносини; організаційні елементи забезпечення взаємодії експертних уста-
нов з правоохоронними органами. Зроблено висновок, що адміністративно-правовий 
механізм взаємодії експертних установ з правоохоронними органами становить су-
купність взаємопов’язаних елементів (інструментарію), що забезпечують спільну ді-
яльність експертних установ з правоохоронними органами з виконання поставлених 
перед ними завдань. Він визначає всі засади такої діяльності, у тому числі її адміні-
стративно-правове забезпечення, що вказує на належність досліджуваних правовідно-
син до управлінських і таких, що забезпечуються державою. Усі визначені елементи 
адміністративно-правового механізму взаємодії експертних установ з правоохорон-
ними органами відображені у відповідних нормативно-правових актах і відповідають 
загальноприйнятим засадам публічного адміністрування. 

Ключові слова: механізм, адміністративно-правовий механізм, взаємодія, експерт-
ні установи, правоохоронні органи.

ON THE ADMINISTRATIVE-LEGAL MECHANISM OF INTERACTION BETWEEN 
EXPERT INSTITUTIONS AND LAW ENFORCEMENT BODIES

Naumenko Serhii Mykhailovych, 
Degree Seeking Applicant
(University of Modern Knowledge,  
Kyiv, Ukraine)

The article explores the essence and structure of the administrative-legal mechanism of 
interaction of expert institutions with law enforcement bodies. On the basis of scientific 
opinions on the content of the terms “mechanism”, “legal mechanism” and “administrative 
and legal mechanism” it is determined that the administrative and legal mechanism 
of interaction of expert institutions with law enforcement bodies is a set of interrelated 
administrative and legal means, methods and forms, with the help of which the regulation of 
joint activities of expert institutions with law enforcement bodies is carried out. The scientific 
points of view on the structure of the administrative-legal mechanism are analyzed. The basic 
elements of the administrative-legal mechanism of interaction of expert institutions with 
law-enforcement bodies are determined: administrative-legal norms; administrative-legal 
relations; subjects possessing appropriate administrative powers; acts of law enforcement; 
means, methods and forms of influence on social relations; organizational elements of 
cooperation between expert institutions and law enforcement agencies. It is concluded 
that the administrative and legal mechanism of interaction of expert institutions with law 
enforcement bodies is a set of interrelated elements (tools) that provide joint activity of 
expert institutions with law enforcement agencies to perform their tasks. It defines all the 
principles of such activity, including its administrative and legal support, indicating that 
the investigated legal relations belong to the management and those provided by the state. 
All identified elements of the administrative and legal mechanism of interaction between 
expert institutions and law enforcement agencies are reflected in the relevant regulatory 
acts and correspond to the generally accepted principles of public administration.

Key words: mechanism, administrative-legal mechanism, interaction, expert institutions, 
law enforcement bodies.
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Взаємодія експертних установ з правоохоронними органами, як і будь-яка діяль-
ність із реалізації завдань і функцій держави, вимагає наявності певної сукупності 
елементів, що у своїй єдності забезпечать спільну злагоджену роботу цих установ, 
спрямовану на досягнення певного результату. Сукупність таких елементів утворює 
адміністративно-правовий механізм взаємодії експертних установ з правоохоронни-
ми органами. Натепер у науці адміністративного права відсутнє комплексне дослі-
дження його змісту і структури, що обґрунтовує актуальність вивчення цієї пробле-
матики. 

Дослідженню питань діяльності експертів приділяти увагу такі вчені, як  
Т.В. Авер’янова, А.Р. Бєлкін, Р.С. Бєлкін, Н.І. Клименко, О.М. Клюєв, В.К. Лисиченко,  
Н.П. Майліс, О.М. Музичук, Ю.К. Орлов, В.В. Пахомов, О.Р. Россинська, В.М. Салтєвський,  
М.Я. Сегай, В.Ю. Шепітько, М.Г. Щербаковський та інші. Однак сьогодні актуальними 
й такими, що потребують додаткового дослідження, є питання змісту адміністратив-
но-правового механізму взаємодії експертних установ з правоохоронними органами.

Метою статті є дослідження сутності та структури адміністративно-правового ме-
ханізму взаємодії експертних установ з правоохоронними органами. Для досягнення 
поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: на основі наукових поглядів на 
зміст термінів «механізм», «правовий механізм» та «адміністративно-правовий меха-
нізм» визначити поняття й особливості адміністративно-правового механізму взаємо-
дії експертних установ з правоохоронними органами; проаналізувати наукові точки 
зору на структуру адміністративно-правового механізму; визначити основні елемен-
ти адміністративно-правового механізму взаємодії експертних установ з правоохо-
ронними органами.

Зміст адміністративно-правового механізму взаємодії експертних установ з пра-
воохоронними органами доцільно розкрити через тлумачення термінів «механізм», 
«механізм управління» та «механізм адміністративно-правового регулювання». 

Великий тлумачний словник сучасної української мови розкриває сутність поняття 
«механізм» у трьох значеннях, а саме: 1) механізм – це пристрій, що передає або пере-
творює рух; 2) механізм – це внутрішня будова, система чого-небудь; 3) механізм – це 
сукупність станів і процесів, з яких складається певне фізичне, хімічне та інше яви-
ще [1, c. 398]. Тобто механізмом є сукупність елементів (компонентів), узгоджених та 
об’єднаних між собою в певну структуру.

Що стосується механізму управління, то С.В. Петрова пропонує його розглядати у 
вузькому й широкому розумінні. Так, у вузькому розумінні механізм управління – це 
статична єдність певних елементів, які слугують інструментом організації управлін-
ських явищ і процесів. У широкому розумінні – це динаміка, реальне функціонуван-
ня всієї статичної єдності елементів [2, с. 16]. Тобто поняттям «механізм управління» 
охоплюється не просто сукупність вказаних елементів, а і їх спільна дія, спрямована 
на досягнення певного результату.

А.В. Малько та К.В. Шундіков уважають, що правовий механізм – це суто інстру-
ментальна субстанція, особливий набір (як правило, досить великий) кількох право-
вих інструментів [3, с. 46]. Варто зазначити, що це не просто набір, а сукупність узго-
джених правових інструментів, об’єднаних за певними критеріями.

О.Ю. Шереметьєва визначає «механізм» як сукупність узятих в органічній єдності та 
взаємозв’язку інституційно-правових та організаційно-правових форм і правових засо-
бів забезпечення реалізації політичних і правових рішень, котрі приймаються світовим 
співтовариством, регіональними угрупуваннями держав та окремими державами [4]. 

На думку Л.М. Шестопалової, механізм правового регулювання суспільних відно-
син – «комплексне явище, сукупність правових засобів, за допомогою яких поведінка 
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суб’єктів суспільних відносин приводиться у відповідність до приписів, що містяться 
в нормах права [5, с 157–158]. Це визначення дещо звужує зміст досліджуваного понят-
тя, оскільки вказаний механізм не лише забезпечує приведення поведінки суб’єктів у 
відповідність до правових приписів, а й узагалі забезпечує реалізацію правових відно-
син у суспільстві.

Механізму правового регулювання притаманні такі ознаки: 1) є складником меха-
нізму соціального регулювання; 2) будучи категорією, широкою за обсягом, збирає 
воєдино всі явища правової дійсності: засоби (норми права, суб’єктивні права і юри-
дичні обов’язки, рішення судів тощо, об’єктивовані в правових актах); способи (доз-
воляння, зобов’язання, заборона); форми (використання, виконання, додержання, за-
стосування); 3) становить систему правових засобів, способів, форм, що перебувають 
у взаємозв’язку та взаємодії; 4) є динамічною частиною правової системи суспільства; 
5) результатом його діяльності є встановлення правопорядку в суспільстві [6].

Особливим видом механізму правового регулювання є механізм адміністратив-
но-правового регулювання, який Т.О. Коломоєць визначає як сукупність правових 
засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання суспільних відносин у 
сфері адміністративного права. У механізмі адміністративно-правового регулювання, 
вказує науковець, прийнято виділяти органічні та функціональні складники. Орга-
нічними складниками механізму адміністративно-правового регулювання варто вва-
жати ті, що визначають сутність самого явища механізму адміністративно-правового 
регулювання, тобто без яких не може відбуватися сам механізм. Функціональними 
складниками механізму адміністративно-правового регулювання вважаються ті, що 
значною мірою впливають на механізм адміністративно-правового регулювання, що 
не є обов’язковими його елементами [7].

Під адміністративно-правовим механізмом взаємодії та координації діяльності 
правоохоронних органів на регіональному рівні розуміють сукупність складних еле-
ментів, які мають правовий, соціально-економічний та організаційно-управлінський 
характер і які у своїй сукупності дають змогу налагодити ефективну взаємодію право-
охоронних органів на регіональному рівні [8]. 

Адміністративно-правовий механізм взаємодії експертних установ з правоохорон-
ними органами характеризується такими ознаками:

– це сукупність взаємопов’язаних елементів;
– є системою адміністративно-правових засобів, способів і форм;
– забезпечує спільну узгоджену діяльність експертних установ і правоохоронних 

органів;
– регулює адміністративні правовідносини, що виникають у процесі спільної ді-

яльності вказаних суб’єктів.
Ураховуючи вказані ознаки, адміністративно-правовий механізм взаємодії екс-

пертних установ з правоохоронними органами можна визначити як сукупність взає-
мопов’язаних адміністративно-правових засобів, способів і форм, за допомогою яких 
здійснюється регулювання спільної діяльності експертних установ з правоохоронни-
ми органами.

Адміністративно-правовий механізм взаємодії експертних установ з правоохорон-
ними органами включає в себе низку елементів, які у своїй сукупності забезпечують 
регулювання відносин, що виникають під час їхньої спільної діяльності. Натепер у 
правовій науці відсутній єдиний погляд на їх кількість і зміст.

Л.М. Шестопалова вважає, що елементами механізму правового регулювання є:  
а) норми права – основа механізму правового регулювання, оскільки з них, їх змісту по-
чинається дія права на соціальні відносини; б) правові відносини – суспільні відносини, 
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що відбуваються у визначених нормами права межах; в) акти реалізації прав та обов’яз-
ків – дії суб’єктів щодо здійснення приписів правових норм; г) акти застосування права; 
ґ) законність; д) правосвідомість; е) правова культура. Чинники (явища), що впливають 
на правове регулювання: законність; правосвідомість; правова культура [5, с. 157–158].

В.С. Селюков, О.М. Гумін, Є.В. Пряхін та інші науковці обґрунтовують думку, від-
повідно до якої будь-який механізм адміністративно-правового забезпечення склада-
ється з таких елементів, а саме: об’єкта забезпечення; суб’єкта; адміністративних норм 
права; адміністративно-правових відносин і їх змісту; гарантій, заходів, засобів і мето-
дів адміністративно-правового регулювання [9, с. 48; 10]. Така позиція є досить диску-
сійною, оскільки включає елементи, які є складниками не тільки механізму правового 
регулювання, а й правовідносин узагалі.

В.Н. Хропанюк визначив, що основними структурними елементами механізму 
правового регулювання є: 1) норми права, які встановлюють загальні та юридичні 
обов’язкові правила поведінки тих учасників суспільних відносин, які перебувають 
у сфері правового регулювання; 2) правовідносини, що є найважливішим і необхід-
ним елементом реального життя права; 3) акти реалізації юридичних прав та обов’яз-
ків – це фактична поведінка суб’єктів правовідносин щодо здійснення їхніх прав та 
обов’язків [11, с. 341–342]. Схожу думку висловлює С.Г. Стеценко, який уважає, що ме-
ханізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод громадян становлять 
виключно норми права; акти реалізації норм права; правові відносини [12, с. 66].

Цю систему доцільно доповнити елементами, за допомогою яких здійснюється безпо-
середній вплив на правовідносини, а саме правовими засобами, способами та формами.

В.В. Галунько вважає, що до складників механізму адміністративно-правового регу-
лювання належать норми адміністративного права та їх зовнішнє вираження – джерела 
права; публічна адміністрація; принципи діяльності публічної адміністрації; індивіду-
альні акти публічної адміністрації; адміністративно-правові відносини; форми адміні-
стративного права; тлумачення норм адміністративного права; методи адміністратив-
ного права; процедури реалізації адміністративно-правових норм; принцип законності 
[13, с. 87–90 ; 14]. Така позиція є занадто деталізованою. Так, не зовсім коректно виокрем-
лено такий елемент, як принцип законності, який є складником принципів діяльності 
публічної адміністрації. Також не можна погодитися з тим, що елементами механізму 
адміністративно-правового регулювання є індивідуальні акти публічної адміністрації, 
оскільки їх можна зарахувати до правових норм, і тлумачення норм адміністративного 
права, що не здійснює безпосереднього впливу на правовідносини.

Схожим, але більш узагальненим і точним є погляд І.П. Голосніченко та З.С. Гла-
дун, відповідно до якого механізм адміністративно-правового забезпечення характе-
ризується такими основними елементами: норми адміністративного права; адміні-
стративно-правові відносини; акти тлумачення норм адміністративного права; акти 
реалізації адміністративно правових норм і відносин [15, с. 20–22; 16, с. 10].

А.А. Русецький, досліджуючи адміністративно-правовий механізм взаємодії та ко-
ординації діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні, до його скла-
дових елементів зарахував такі: 1) адміністративно-правові норми; 2) інституційний 
елемент, який передбачає сукупність суб’єктів взаємодії та координації, що, у свою 
чергу, наділені відповідним правовим статусом; 3) сукупність управлінських рішень, 
що приймаються та здійснюються компетентними суб’єктами; 4) юридичний факт; 
5) організаційні елементи забезпечення взаємодії й координації діяльності правоохо-
ронних органів на регіональному рівні; 6) адміністративно-правові форми та методи 
взаємодії й координації діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні 
[17, с. 143–149]. Варто зазначити, що виокремлення такого елемента, як юридичний 
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факт, є не зовсім правильним, оскільки він сприяє виникненню правовідносин, а не 
їх урегулюванню.

Проаналізувавши вказані точки зору, можна зробити висновок, що основними 
елементами адміністративно-правового механізму взаємодії експертних установ з 
правоохоронними органами є такі: 1) адміністративно-правові норми; 2) адміністра-
тивно-правові відносини; 3) суб’єкти, наділені відповідними адміністративними пов-
новаженнями; 4) акти реалізації норм права; 5) засоби, способи та форми впливу на 
суспільні відносини; 6) організаційні елементи забезпечення взаємодії експертних 
установ з правоохоронними органами.

Отже, адміністративно-правовий механізм взаємодії експертних установ з правоохо-
ронними органами становить сукупність взаємопов’язаних елементів (інструментарію), 
що забезпечують спільну діяльність експертних установ з правоохоронними органами 
з виконання поставлених перед ними завдань. Він визначає всі засади такої діяльності, у 
тому числі її адміністративно-правове забезпечення, що вказує на належність досліджу-
ваних правовідносин до управлінських і таких, що забезпечуються державою. Усі ви-
значені елементи адміністративно-правового механізму взаємодії експертних установ 
з правоохоронними органами відображені у відповідних нормативно-правових актах і 
відповідають загальноприйнятим засадам публічного адміністрування.
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Автором проаналізовано процес становлення та розвитку міжнародного законодав-
ства щодо забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотроп-
них речовин, їх аналогів і прекурсорів, поширення наркоманії та наркозалежності, а 
також особливості становлення міжнародної співпраці у вказаній сфері.

На основі системного аналізу сформульовано висновок про те, що, незважаючи на 
всі намагання врегулювати на міжнародному рівні питання запобігання незаконно-
му транскордонному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 
і прекурсорів, розробку механізмів глобального контролю за обігом наркотичних за-
собів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, спрямованого на обмеження 
доступу до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, 
проблематика їх незаконного обігу, поширення наркоманії та наркозалежності досі 
не знайшла свого належного вирішення.


