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Пи тан ня фінан со вих відно син і фінан со во го за без -
пе чен ня пра во охо рон них ор ганів завж ди сто я ли
надзви чай но гост ро че рез особ ли вості сис те ми гос по -
да рю ван ня й об ме женість бюд жет них коштів. У на уці
по нят тю «фінан су ван ня пра во охо рон них ор ганів» на -
да ва ло ся ши ро ке тлу ма чен ня: во но охоп лю ва ло всі ета -
пи фінан со во го за без пе чен ня, зок ре ма  об чис лен ня
пот ре би в кре ди тах і гро шо вих кош тах, їх вит ре бу ван -
ня, от ри ман ня й роз поділ, вит ра чан ня, облік, звітність і
конт роль [1, с. 54].  Із ча сом на заміну ць о му терміну
прийш ло по нят тя «фінан со ве за без пе чен ня пра во охо -
рон них ор ганів», під яким ро зумієть ся сис те ма за ходів
для вчас но го й пов но го за до во лен ня пот реб пра во охо -
рон них ор ганів у гро шо вих кош тах. Це діяльність, яка
здійснюєть ся в ме жах фінан со вої сис те ми дер жа ви в
усіх її про я вах та є фор мою участі в роз поділі гро шо вих
коштів шля хом от ри ман ня фінан со вих ре сурсів для
наділен ня пра во охо рон них ор ганів відповідни ми ма -
теріаль но�технічни ми ре сур са ми [2, с. 676]. Де які
дослідни ки фінан со ве за без пе чен ня розг ля да ють на -
сам пе ред як су купність фінан со вих ор ганів і здійсню -
вані ни ми за хо ди [3, с. 224]. Та кож дос татньо пов ним
вва жаємо виз на чен ня Я. Буз ду ган, згідно з яким фінан -
со ве за без пе чен ня є ме то дом фінан со во го ме ханізму,
за до по мо гою яко го фор му ють і ви ко рис то ву ють фон ди
коштів і який ха рак те ри зує зміст впли ву фінансів на
різні ас пек ти роз вит ку суспільства [4].

На на шу дум ку, фінан со ве за без пе чен ня є пе ре довсім
дже ре лом ре сурсів для підтрим ки та  існу ван ня сис те ми
пра во охо рон них ор ганів Ук раїни, ад же співвідно шен ня
між от ри ма ним ре зуль та том (ефек том) і ре сур са ми, які
вит ра ча ють ся на йо го до сяг нен ня, виз на чає ефек -
тивність діяль ності ор ганізації. 

За галь на ефек тивність пра во охо рон них ор ганів як
ор ганізації скла даєть ся з ефек тив ності ви ко рис тан ня

кож но го ви ду спо жив чих ре сурсів (фінан со вих, ма -
теріаль но�технічних, людсь ких, інфор маційних), при
цьо му не дос татньо ви со ка ефек тивність ви ко рис тан ня
будь�яко го ви ду ре сур су мо же ком пен су ва ти ся ви со кою
ефек тивністю ви ко рис тан ня іншо го. Мак си мальні ре -
зуль та ти, без пе реч но, за без пе чу ють ся ви ко рис тан ням
усіх на яв них видів ре сурсів, то му ор ганізації, які праг -
нуть успішної діяль ності, приділя ють ве ли ку ува гу по шу -
кові шляхів підви щен ня ефек тив ності. 

Фінан со ве за без пе чен ня пра во охо рон них органів
— це сис те ма фінан со вих відно син, чітко виз на че на
дер жав ни ми та відом чи ми нор ма тив ни ми пра во ви ми
ак та ми. Це діяльність, яка здійснюєть ся в ме жах
фінан со вої сис те ми дер жа ви в усіх її про я вах та вис -
ту пає фор мою участі в роз поділі гро шо вих коштів
шля хом от ри ман ня фінан со вих ре сурсів. Зміст фінан -
со во го за без пе чен ня пра во охо рон них ор ганів вип ли -
ває з йо го ме ти: наділен ня пра во охо рон них ор ганів
відповідни ми ма теріаль но�технічни ми ре сур са ми,
потрібни ми не ли ше для ви ко нан ня ос нов них
обов'язків і  зав дань, а й для за без пе чен ня їхньої про -
фесійної діяль ності. 

Ма теріаль но�технічне за без пе чен ня пра во охо рон них
ор ганів О. Бан дур ка виз на чив як сис те му то вар но�гро -
шо вих і гос по дарсь ких відно син, що ви ни ка ють між
цент раль ни ми апа ра та ми відповідних пра во охо рон них
ор ганів, ор га на ми вла ди, підприємства ми, ор га -
нізаціями, фізич ни ми осо ба ми, з од но го бо ку, і пра во -
охо рон ни ми ор га на ми та їхніми підрозділа ми — з дру го -
го, в про цесі цент ралізо ва но го пос та чан ня ма теріаль них,
технічних і війсь ко вих ре сурсів (си ро ви на, па ли во, об -
лад нан ня, ре чо ве май но, зброя, боєпри па си й ма -
теріали); ви ко нан ня до го ворів купівлі�про да жу (оп то ва
торгівля), ре алізації фондів, комісійно го й роздрібно го
про да жу про дуктів і за собів ви роб ни цт ва; на дан ня ма -
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теріаль но�технічної до по мо ги та фінан су ван ня їх діяль -
ності [5, c. 17].

Ви хо дя чи з на ве де них виз на чень, мож на кла сифіку -
ва ти ре сур си, що ви ко рис то ву ють ся сис те мою пра во охо -
рон них ор ганів, за леж но від їхньої ролі, ма теріаль но го
уп равління й особ ли вос тей впли ву на про цес функціону -
ван ня пра во охо рон них ор ганів, при ць о му ко жен із
видів ре сурсів поділяєть ся на підви ди:

— фінан сові ре сур си  (су купність усіх ціль о вих фондів
гро шо вих коштів пра во охо рон них ор ганів, не обхідних
для їхнь о го функціону ван ня; над ход жен ня гро шо вих
коштів і здійсню вані вип ла ти): цент ралізо вані та де це нт -
ралізо вані; 

— матеріальні ре сур си;
— технічні ре сур си: охо ро на (сис те ма конт ро лю, сиг -

налізації); орг техніка то що.
Фінан со ве за без пе чен ня діяль ності пра во охо рон них

ор ганів за ле жить на сам пе ред від фінан со вих мож ли вос -
тей дер жа ви, не роз рив но пов'яза не із за галь ним ста ном
за без пе чен ня пот реб еко номіки в си ро вині, ма теріалах й
об лад нанні та інших ви дах ви роб ни чо�технічно го приз -
на чен ня, які на ле жать до за собів ви роб ни цт ва. Цим
мож на по яс ни ти си ту ацію, ко ли в се редньо му на рік за -
гальні ви дат ки на ут ри ман ня од но го штат но го працівни -
ка сис те ми Міністер ства внутрішніх справ ста нов лять 
9,5 ти сячі гри вень, Дер жав ної по дат ко вої служ би — 29,7
ти сячі;  Дер жав ної мит ної служ би — 26, 8; Служ би без пе -
ки Ук раїни — 21, 8; про ку ра ту ри — 20, 4; Міністер ства
надз ви чай них си ту ацій — 19,3; Міністер ства обо ро ни  —
14,2; Дер жав ної при кор дон ної служ би — 13,3 ти сячі гри -
вень. Підкрес лімо, що та ка си ту ація не пов ною мірою за -
до воль няє пот ре би пра во охо рон них ор ганів, ста вить під
заг ро зу без пе ку їх існу ван ня та нор маль ної діяль ності,
крім то го, потрібно розв'яза ти проб ле му істот ної різниці
у фінан со во му за без пе ченні наз ва них відомств. 

Вод но час пра во охо ронні ор га ни є юри дич ни ми осо -
ба ми публічно го пра ва, тож у ме жах за ко но да в ства Ук -
раїни мо жуть са мостійно ор ганізо ву ва ти то вар но�гро -
шо ву діяльність що до ма теріаль но�технічно го та фінан -
со во го за без пе чен ня. У зв'яз ку з цим доціль но ви ок ре -
ми ти такі най важ ливіші нап ря ми фінан со вої діяль ності
пра во охо рон них ор ганів: участь у фор му ванні й ви ко -
рис танні бюд жет них коштів різних рівнів; участь у ство -
ренні й ви ко рис танні фондів обов'яз ко во го осо бис то го
стра ху ван ня влас них працівників; участь у ство ренні й
ви ко рис танні коштів різних дер жав них по за бюд жет них
фондів (пенсійно го, соціаль но го стра ху ван ня то що);
участь у відно си нах з при во ду от ри ман ня й ви ко рис тан -
ня банківсь ких по зик і ком пен саційних вип лат для
будівницт ва індивіду аль но го жит ла, дер жав них до по -
мог, інших соціаль них ком пен саційних вип лат; кре дитні
відно си ни; за лу чен ня й ви ко рис тан ня коштів, які одер -
жу ють пра во охо ронні ор га ни від фінан со во�гос по -
дарської діяль ності.

Слід заз на чи ти, що перс пек ти ва от ри ман ня коштів
від фінан со во�гос по дарсь кої діяль ності є цілком ре аль -
ною мож ливістю, ад же є чи ма ло пос луг, які мо жуть
здійсню ва ти ся пра во охо рон ни ми ор га на ми на ко -
мерційній ос нові. Тож док ладніше розг лянь мо ці аль тер -
на тивні дже ре ла фінан су ван ня пра во охо рон них ор ганів. 

Низ ка плат них пос луг ре аль но мож ли ва в освітній
діяль ності. Згідно з Пос та но вою Кабіне ту Міністрів № 796
від 27 серп ня 2010 ро ку дер жавні нав чальні зак ла ди
(зокрема, навчальні заклади системи правоохоронних
органів України) мо жуть на да ва ти платні пос лу ги за ого -
ло ше ним пе реліком, серед яких: нав чан ня сту дентів,
кур сантів для здо бут тя  дру гої  ви щої освіти,  крім  ви -
падків,  ко ли пра во на бе зоп лат не здо бут тя дру гої ви щої
освіти на да но за ко но да в ством; підви щен ня кваліфікації
кадрів, нав чан ня  для  здо бут тя гро ма дя на ми  після дип -
лом ної  освіти  по над  дер жав не  за мов лен ня в ме жах
ліцензійно го об ся гу; підго тов ка до всту пу до ви щих нав -
чаль них  зак ладів  та  до зовнішнь о го не за леж но го
оціню ван ня; прий ман ня кан ди датсь ких іспитів,  ви дан ня
та роз пов сюд жен ня авто ре фе ратів,  ди сер тацій,  сте ног -

ра фу ван ня під час за хис ту ди сер тацій; інші пос лу ги,
пов'язані  з підго тов кою  до  за хис ту ди сер тацій  на  здо -
бут тя на у ко во го  сту пе ня кан ди да та або док то ра на ук та
йо го про ве ден ням (крім оп ла ти ча су про ве ден ня
засідан ня чле нам  спеціалізо ва ної  вче ної ра ди й оп ла ти
ча су участі в та ких засідан нях офіційних опо нентів); про -
ве ден ня для гро ма дян лекцій та кон суль тацій з пи тань
на у ки,  техніки,  пра ва, фізич ної куль ту ри, спор ту то що;
дру ку ван ня, копіюван ня, ска ну ван ня, ламіну ван ня, за -
пис на носії інфор мації; ви ко нан ня склад них те ма тич -
них, інфор маційних та довідко во�бібліог рафічних за -
питів на за мов лен ня фізич них та юри дич них осіб, зок ре -
ма за по пе реднім за мов лен ням; ор ганізація, про ве ден ня
спор тив них, фізкуль тур но�оз до ров чих за ходів (і міжна -
род них та кож) з ви ко рис тан ням відповідної ма теріаль -
но�технічної ба зи нав чаль них зак ладів,  як що  це  не  пе -
ред ба че но  нав чаль ни ми  пла на ми  та  не на ле жить   до
діяль ності, фінан со ва ної кош та ми за галь но го фон ду
дер жав но го та місце вих бюд жетів; на дан ня під  час
канікул віль них спеціаль но об лаш то ва них приміщень
гур то житків для тим ча со во го про жи ван ня; на дан ня
поліграфічних пос луг, ре алізація влас ної дру ко ва ної
про дукції, зок ре ма інфор маційної,  рек лам ної та блан -
ко вої; ор ганізація та про ве ден ня індивіду аль них екс -
курсій для відвіду вачів й ор ганізо ва них груп у  струк тур -
них  підрозділах нав чаль них зак ладів.  

У пра во охо рон них ор га нах, де роз ви нуті служ би ти -
ло во го за без пе чен ня, платні пос лу ги мо жуть на да ва ти ся
та кож у сфері по бу ту та транс пор ту, а са ме: будівницт во,
ре монт та об лад нан ня (бла го устрій) жит ла, са до вих бу -
ди ночків, надвірних бу дов, га ражів, схо вищ для
зберіган ня овочів та фруктів, ан гарів, складських
приміщень то що; ре монт і технічне обс лу го ву ван ня ав то -
мобілів та інших транс по рт них за собів; пос лу ги з пар ку -
ван ня ав то мобілів та інших транс по рт них за собів; ре -
монт по бу то вих ма шин і при ладів, те ле�, аудіо� та віде о -
а па ра ту ри, ви го тов лен ня і ре монт ме та ло ви робів; ви го -
тов лен ня і ре монт меблів, по бу то вих сто ляр них ви робів,
са до во�го роднь о го інвен та рю; фо то�, кіно� та відеопос -
лу ги; ви го тов лен ня і ре монт взут тя, швей них і га лан те -
рей них ви робів; пос лу ги бан но�праль но го гос по да р -
ства, хімчист ка; про кат пред метів куль тур но�по бу то во го
приз на чен ня, са до во�го роднь о го, спор тив но го та іншо го
інвен та рю, човнів, на метів, бу ди ночків у місцях відпо -
чин ку; пе ре ве зен ня меблів, до машнь о го май на та пред -
метів куль тур но�по бу то во го приз на чен ня; на дан ня
транс по рт них за собів для пе ре ве зен ня на се лен ня, зок ре -
ма ту ри стсь ко�екс курсійних груп; пе ре ве зен ня па ли ва,
овочів, фруктів; дос тав лян ня будівель них ма теріалів;
ван таж но�роз ван та жу вальні ро бо ти.

В об лас тях та містах пра во охо ронні ор га ни у сфері
жит ло во�ко му наль но го обс лу го ву ван ня на платній ос -
нові мо жуть ви ко рис то ву ва ти відомчі го телі (бу дин ки,
квар ти ри) для тим ча со во го про жи ван ня осіб, які пе ре бу -
ва ють у відряд женні, ту ристів, учас ників кон фе ренцій,
сим позіумів, на рад то що. Пра во охо ронні ор га ни мо жуть
зда ва ти в орен ду будівлі, спо ру ди, об лад нан ня, не
пов'язані зі служ бо вою, нав чаль но�ви хов ною, на у ко вою
діяльністю, як що це не погіршує соціаль но�по бу то вих
умов працівників; бра ти участь або ор ганізо ву ва ти са -
мостійно на платній ос нові гру пові та індивіду альні за -
нят тя фізич ною куль ту рою і спор том на стадіонах, у
спорт за лах, пла валь них ба сей нах, тенісних кор тах то що
по над нор ми, вста нов лені пла на ми служ бо вої та фізич -
ної підго тов ки осо бо во го скла ду, ор ганізо ву ва ти гру пи
здо ров'я, на да ва ти пос лу ги спор тив них баз і спор тив -
но�оз до ров чих та борів, спор тив них клубів, про кат спор -
тив но го інвен та рю. Підрозділи ма теріаль но�технічно го
за без пе чен ня пра во охо рон них ор ганів мо жуть ви го тов -
ля ти та ре алізо ву ва ти то ва ри на род но го вжит ку в майс -
тер нях, ательє, ви ро щу ва ти й про да ва ти сільсь ко гос по -
дарсь ку про дукцію та про дукцію тва рин ни цт ва. На
підприємствах, у майс тер нях і ательє, ре мо нт но�експлу -
а таційних шля хо вих діль ни цях (уп равліннях) мож на ви -
го тов ля ти меблі, ши ти фор ме ний одяг, ви роб ля ти служ -



Ві
че

 2
4

/2
0

12
   

w
w

w
.v

ic
he

.in
fo

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

бо ве ос на щен ня й амуніцію, охо ронні прист рої, інстру -
мент та зна ряд дя спеціаль ної і криміналістич ної техніки.
Си ту ація скла ла ся та к, що нині пра во охо ронні ор га ни ку -
пу ють ці то ва ри в при ват них струк тур за рин ко ви ми ціна -
ми, що пот ре бує знач них фінан со вих ре сурсів.

Як уже на го ло шу ва ло ся, не обхідно уза галь ни ти й
нор ма тив но вре гу лю ва ти досвід на дан ня плат них пос луг
пра во охо рон ни ми ор га на ми. В нор ма тив но му акті
доціль но закріпи ти ви мо ги, яких тре ба дот ри му ва ти ся
під час здійснен ня пра во охо рон ця ми при бут ко вої
підприємниць кої та іншої діяль ності. Це такі ви мо ги:
пра во охо ронні ор га ни мо жуть стя гу ва ти пла ту ли ше за
ви ко нан ня ни ми обов'язків, не пе ред ба че них відпо -
відним за ко но да в ством (нап рик лад, за ко на ми Ук раїни
«Про міліцію», «Про про ку ра ту ру», «Про дер жав ну по -
дат ко ву служ бу»), або за більш швид ке ви ко нан ня
обов'язків; пла та мо же стя гу ва ти ся ли ше за віль ним во -
ле ви яв лен ням фізич ної чи юри дич ної осо би; пра во охо -
ронні ор га ни ма ють пра во відмо ви ти ся на влас ний роз -
суд від ви ко нан ня терміно вих дій; діяльність, яка дає
при бут ки, не по вин на здійсню ва ти ся шля хом скоєння
влад них дій, що об ме жу ють за конні пра ва та інте ре си
третіх осіб; крім то го, у відом чих до ку мен тах, що ре гу лю -
ють діяльність пра во охо рон них ор ганів, має бу ти пе ред -
ба че но пра во про ва ди ти підприємниць ку та іншу
діяльність, яка дає при бут ки.

Ка жу чи про аль тер на тивні дже ре ла фінан су ван ня
пра во охо рон них ор ганів, заз на ч мо, що спірним за ли -
шаєть ся пи тан ня що до не обхідності ство рен ня бла -
годійних фондів при різних служ бах. З од но го бо ку, такі
фон ди да ють змо гу цілесп ря мо ваніше ви ко рис то ву ва ти
от ри мані кош ти на най на гальніші пот ре би. З дру го го,
ви ни кає заг ро за ви ко рис тан ня служ бо во го ста новища
працівни ка ми й керівни ка ми ць о го підрозділу та
скоєння ни ми різних діянь, що при му шу ють фізич них та
юри дич них осіб по пов ню ва ти ці фон ди. От же, на на шу
дум ку, доціль но ство рю ва ти такі фон ди на рівні цент -
раль них уп равлінь підрозділів пра во охо рон них ор -
ганів, пе ред ба чив ши ад рес ний роз поділ фінан со вих і
ма теріаль них ре сурсів із ура ху ван ням по зиції спон со -
ра. Крім то го, фінан со ве та ма теріаль но�технічне за без -
пе чен ня пра во охо рон них ор ганів по вин но ма ти чітке
пра во ве ре гу лю ван ня та соціаль ну спря мо ваність. Від
ць о го за ле жить ефек тив на діяльність пра во охо рон них
ор ганів, їхній роз ви ток відповідно до пос тав ле них пе -
ред ни ми дер жа вою зав дань. 

От же, мо же мо стве рд жу ва ти, що пра во охо ронні
ор га ни Ук раїни є пов ноп рав ни ми суб'єкта ми фінан со -
вих пра вовідно син, учас ни ки яких є носіями юри дич -
них прав та обов'язків і бе руть участь у фор му ванні,
роз поділі та ви ко рис танні коштів цент ралізо ва них і
де це нт ралізо ва них дер жав них фондів для ви ко нан ня
пок ла де них на них функцій та за без пе чен ня влас ної
без пе ки у про фесійній діяль ності. Слід на го ло си ти, що
пра во охо ронні ор га ни че рез свою го лов ну — пра во -
охо рон ну — функцію ак тив но впли ва ють і на за без пе -
чен ня національ ної без пе ки, то му доціль но роз ро би -
ти Кон цепцію еко номічної без пе ки Ук раїни, цент раль -
не місце в якій на ле жа ло б са ме пра во охо рон ним
струк ту рам. 

Нині без пе ка діяль ності пра во охо рон них ор ганів й
осо бис та без пе ка їхніх працівників без по се редньо за ле -
жить від фінан со во го й ма теріаль но�технічно го за без пе -
чен ня са мих пра во охо рон них ор ганів. І нав па ки, успішна
ро бо та пра во охо рон них ор ганів знач ною мірою за ле -
жить від умов праці, соціаль но го обс лу го ву ван ня
працівників. 
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