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Механізм адміністративно-правового 
регулювання взаємодії органів внутрішніх 

справ і громадських організацій 
у протидії корупції 

Оскільки корупція в Україні має 
системний характер, викоренення її 
також має бути системним, охоп
люючи всі сфери суспільного життя. 
В умовах докорінної перебудови 
механізмів державного управління, 
удосконалення системи забезпечення 
прав і свобод людини роль інститутів 
громадянського суспільства в подо
ланні масштабного рівня корупції 
сьогодні стає вирішальною. Це обу
мовлюється тим, що громадські, 
недержавні (неурядові) організації – 
найбільш організована частина гро
мадян, яка, використовуючи власні 
ресурси, зобов’язується вирішувати 
найскладніші проблеми добровільно, 
відповідально та професійно. Явною 
перевагою виконання поставлених 
завдань у сфері протидії корупції є 
те, що громадські організації пропо
нують нові, раціональні та більш 
прийнятні підходи у вирішенні проб-

лем, керуючись при цьому інтереса 
ми всього суспільства. 

Одначе повноцінна протидія коруп 
ційним проявам не може бути органі 
зована без участі в цій діяльності пра 
воохоронних органів, до яких, зокрема 
належать органи внутрішніх справ 
Об’єктивна необхідність взаємоді 
обумовлюється, з одного боку, спіль 
ністю завдань, які стоять перед дослі 
джуваними суб’єктами, що проти 
діють корупції; а з іншого – відмінно 
стями в їхньому функціональному т 
структурному стані. 

Враховуючи це, питання щод 
з’ясування механізму адміністратив 
но-правового регулювання взаємоді 
ОВС та громадських організацій 
протидії корупції набуває істотног 
значення і потребує розкриття йог 
сутності. 

Дослідженню питань щодо понят 
тя, сутності та структури механізм 
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правового регулювання було при
свячено праці таких учених-теорети-
ків: С. С. Алексєєва, В. М. Горшеньова, 
В. Н. Хропанюка, Н. Н. Крестовської, 
М. І. Матузова, А. В. Малька, О. Ф. Ска
кун, Л. М. Шестопалової та інших. 
Також питання щодо сутності механіз
му правового регулювання були пред
метом дослідження вчених-адмініст-
ративістів, серед яких: О. О. Бандурка, 
Р. А. Бузунов, І. П. Голосніченко, С. В. Кі-
валов, Л. В. Коваль, ГМ. Шлома, Х. П. Яр-
макі та інші. Однак, незважаючи на 
те, що проблеми механізму правового 
регулювання, його поняття і струк
тури науковці вивчають досить давно, 
і досі залишається невирішеним 
питання щодо однозначного розу
міння сутності та структури цього 
явища, а також поза увагою залиша
ється механізм адміністративно-пра
вового регулювання взаємодії ОВС 
і громадських організацій у протидії 
корупції. 

Мета статті полягає в дослідженні 
поняття і структури механізму право
вого регулювання в сучасній правовій 
науці та визначенні сутності механіз
му адміністративно-правого регулю
вання в контексті взаємодії ОВС та 
громадських організацій у протидії 
корупції. 

Для досягнення поставленої мети 
передбачається вирішити такі основні 
завдання: 1) здійснити аналіз основних 
підходів до розуміння сутності понят
тя «механізм правового регулюван
ня», яке пропонується вченими-теоре-
тиками та вченими в галузі адміні
стративного права, за результатами 
якого надати власне бачення цього 
явища; 2) визначити структуру меха
нізму, яка притаманна адміністратив
но-правовому регулюванню взаємодії 
ОВС та громадських організацій у 
протидії корупції; 3) здійснити харак
теристику складових елементів ме
ханізму адміністративно-правовового 
регулювання взаємодії ОВС та гро
мадських організацій у протидії ко
рупції. 

120 ф 

Виходячи з положень загальної тео
рії права досліджувати питання пра
вового регулювання взаємодії ОВС 
та громадських організацій у проти
дії корупції, провести їхній аналіз 
системно, глибоко та всебічно мож
на, звернувшись до механізму право
вого регулювання. З метою визна
чення поняття механізму правового 
регулювання взаємодії ОВС та гро
мадських організацій у протидії ко
рупції та його структурних елементів 
розгляньмо основні підходи до його 
тлумачення з позиції різних учених, 
оскільки щодо характеристики цього 
явища є різні підходи. 

Одним із перших у юридичну 
науку поняття «механізм правового 
регулювання» ввів і розкрив його 
зміст С. С. Алексєєв. На думку вчено
го, під таким механізмом слід розумі
ти взяту в єдності сукупність юридич
них засобів, за допомоги яких забез
печується правовий вплив на суспіль
ні відносини [1, с. 24]. В. Н. Хропанюк 
розглядає механізм правового регу
лювання як систему правових засобів, 
за допомоги яких здійснюється упоряд
кування суспільних відносин відповідно 
до мети й завдань правової держави. 
Основними структурними елемента
ми механізму правового регулювання 
є: 1) норми права, які встановлюють 
загальні та юридичні обов’язкові пра
вила поведінки тих учасників суспіль
них відносин, які перебувають у сфері 
правового регулювання; 2) правовід
носини, що є найважливішим і не
обхідним елементом реального життя 
права; 3) акти реалізації юридичних 
прав та обов’язків – це фактична пове
дінка суб’єктів правовідносин щодо 
здійснення їхніх прав та обов’язків [2, 
с. 341–342]. 

Н. Н. Крестовська і Л. Г. Матвєєва 
пропонують під механізмом правово
го регулювання розуміти «функціоную
чу, як єдине ціле, систему правових 
засобів, за допомоги яких здійснює
ться правове регулювання суспільних 
відносин. Метою механізму правового 
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регулювання є оптимізація суспіль
них відносин, забезпечення суспіль
ного і правового порядку на основі 
режиму законності. До елементів 
механізму правового регулювання 
віднесено: норми права; юридичний 
факт; акти безпосередньої реалізації 
права; акти застосування права» [3, 
с. 354–356]. Ю. С. Шемшученко та 
С. В. Бобровник вирізняють такі 
головні складові елементи механізму 
правового регулювання: а) норми 
права; б) факти юридичні; в) власне 
правові відносини, тобто суспільні від
носини, опосередковані нормами 
права; г) акти реалізації прав та обо
в’язків суб’єктів суспільних відносин, 
тобто дії цих суб’єктів у межах при
писів відповідних правових норм; 
д) правові санкції щодо порушників 
норм права [4, с. 40–41]. 

Отже, ці вчені додатково відносять 
до механізму правового регулювання 
юридичні факти та правові санкції, що 
є дискусійним у теорії права. 

О. Ф. Скакун пропонує таке ви
значення механізму правового регу
лювання: «Це узята в єдності система 
правових засобів, способів і форм, за 
допомогою яких нормативність права 
переводиться в упорядкованість су
спільних відносин, задовольняються 
інтереси суб’єктів права, встановлює
ться і забезпечується правопорядок. 
Механізм правового регулювання скла
дають елементи, обов’язкові на окре
мих його стадіях: 1) принципи права, 
норми права, нетипові правові розпо
рядження (спеціалізовані норми права), 
об’єктивовані в нормативно-правових 
актах; 2) правовідносини, суб’єктивні 
юридичні права і обов’язки в їх індиві
дуалізації (конкретизації); 3) акти без
посередньої реалізації прав і обов’яз
ків; 4) акти застосування норм права» 
[5, с. 498–499]. 

В. М. Горшеньов під механізмом 
правового регулювання розуміє «спо
соби впливу, реалізації права, а також 
проміжні ланки – правовідносини, які 
переводять нормативність права до 

впорядкованості суспільних відносин» 
[6, с. 154–155]. На думку Л. М. Шесто-
палової, механізм правового регулю
вання суспільних відносин – «комп
лексне явище, сукупність правових 
засобів, за допомогою яких поведінка 
суб’єктів суспільних відносин приво
диться у відповідність до приписів, що 
містяться у нормах права. Елементи 
механізму правового регулювання: 
а) норми права – основа механізму 
правового регулювання, оскільки з 
них, їх змісту, починається дія права на 
соціальні відносини; б) правові відно
сини – суспільні відносини, що відбу
ваються у визначених нормами права 
межах; в) акти реалізації прав і обо
в’язків – дії суб’єктів щодо здійснення 
приписів правових норм; г) акти за
стосування права; ґ) законність; д) право
свідомість; е) правова культура.Чинни-
ки (явища), що впливають на правове 
регулювання: законність; правосвідо
мість; правова культура» [7, с. 157–158]. 
М.І.Матузов та А.В. Малько визнача
ють механізм правового регулювання 
як «систему правових засобів, органі
зованих найбільш послідовним чином 
з ціллю подолання перешкод на шля
ху задоволення інтересів суб’єктів 
права» [8, с. 625]. 

Підводячи підсумок нашого дослі
дження щодо сутності механізму право
вого регулювання в теорії права, слід 
погодитися з думкою С. А. Комарова, 
який зазначає, що «механізм правово
го регулювання виражає діяльний бік 
процесу перетворення нормативності 
права в упорядкованість суспільних 
відносин. При цьому правове регулю
вання є довготривалим процесом, який 
поділяється на стадії, на кожній з яких 
працюють особливі правові засоби» 
[9, с. 384]. 

В адміністративно-правовій науці 
вченими також пропонується визна
чення механізму правового регулюван
ня та його структури. 

Так, І. П. Голосніченко визначає, що 
«механізм адміністративно-правового 
регулювання суспільних відносин – 
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це сукупність адміністративно-право
вих засобів, за допомогою яких справ
ляється вплив на відносини, що вини
кають в процесі здійснення виконавчої 
влади. До його структури входять такі 
елементи: 1) норми адміністративного 
права; 2) адміністративно-правові від
носини; 3) акти тлумачення норм 
адміністративного права; 4) акти реа
лізації адміністративно-правових норм 
і відносин» [10, с. 20-21]. 

З позиції С. В. Ківалова та Л. Р. Бі
лої, до структури механізму адміні
стративно-правового регулювання 
входять такі елементи: а) адміністра
тивно-правові норми; б) адміністратив
но-правові відносини, структуру яких 
складають: об’єкт (дія, поведінка лю
дей, матеріальні предмети, речі), суб’єкт 
(громадяни, особи, державні органи, 
підприємства установи, організації та 
ін.), зміст (сукупність прав і обов’язків 
сторін) [11, с. 14-17]. I. I. Веремеєнко 
визначає механізм адміністративно-пра
вового регулювання у сфері охорони 
громадського порядку як «сукупність 
адміністративно-правових засобів впли
ву на суспільні відносини із забезпе
чення особистої та громадської безпе
ки, які складаються в процесі вико
навчо-розпорядчої діяльності держа
ви, що створює правоохоронний 
режим» [12, с. 55]. 

К. І. Федорова, досліджуючи при
ватну нотаріальну діяльність, пропонує 
розуміти під «механізмом адміністра
тивно-правового регулювання приват
ної нотаріальної діяльності сукупність 
елементів, взаємодія яких забезпечує 
організацію й подальше функціону
вання приватної нотаріальної діяль
ності. Механізм адміністративно-пра
вового регулювання приватної нота
ріальної діяльності включає в якості 
елементів принципи адміністративно-
правового регулювання приватної но
таріальної діяльності, мету та завдання, 
функції, методи, форми та структури 
(суб’єкти) адміністративно-правового 
регулювання приватної нотаріальної 
діяльності» [13, с. 14]. Л. В. Коваль, 
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своєю чергою, зазначає, що «у механіз
мі адміністративно-правового відношен
ня беруть участь три чинники: право
ва норма, юридичний факт і суб’єкти. 
При цьому, адміністративно-правове 
відношення, на його думку, є фактом 
релевантним, бо виникає, змінюється, 
припиняється внаслідок юридичного 
факту» [14, с. 18]. 

На думку Х. П. Ярмакі, «структур
ними елементами механізму адміні
стративно-правового регулювання є: 
норми адміністративного права, адмі
ністративно-правові відносини, акти 
тлумачення норм адміністративного 
права і акти реалізації адміністратив
но-правових норм» [15, с. 49]. 

Г. О. Шлома, розглядаючи адмініс
тративно-правове забезпечення служ
бової таємниці в ОВС України, про
понує таке визначення механізму 
адміністративно-правового забезпе
чення: «це динамічна система право
вих форм, засобів і заходів впливу на 
поведінку суб’єктів через встановлен
ня їхніх прав та обов’язків щодо ство
рення, передачі, використання, збері
гання, зміни, знищення конфіденцій
них службових відомостей, дія і взає
модія яких спрямовані на запобігання 
порушенню режиму службової таєм
ниці чи на його відновлення у разі 
порушення» [16, с. 15]. 

А. П. Головін під механізмом адмі
ністративно-правового регулювання 
діяльності міліції громадської безпеки 
розуміє «цілісну систему правових 
засобів, за допомогою яких здійснює
ться імперативно-нормативне впо
рядкування організації та функціону
вання її підрозділів і об’єктів управ
ління, вплив на суспільні відносини у 
сфері охорони правопорядку з метою 
виконання суб’єктами встановлених 
обов’язків, забезпечення громадської 
безпеки, захисту прав і свобод грома
дян в умовах спеціальних адміністра
тивно-правових режимів. До складо
вих механізму адміністративно-пра
вового регулювання автор пропонує 
віднести: норми адміністративного 
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законодавства, у тому числі відомчих 
нормативних актів; адміністративно-
правові відносини управлінського та 
правоохоронного характеру; практич
ну діяльність апаратів, служб та окре
мих працівників і правозастосовчі 
акти» [17, с. 10–11]. Отже, автор, визна
чаючи поняття механізму адмініст
ративно-правового регулювання, вио
кремлює систему правових засобів, 
що забезпечує організацію, функціо
нування та вплив на суспільні відноси
ни, що, на наш погляд, є актуальним. 
На думку Я. М. Когута, механізм адмі
ністративно-правового регулювання 
діяльності органів місцевої міліції – 
«це комплекс спеціальних заходів, за
собів і способів адміністративно-пра
вового регулювання відносин у сфері 
їх діяльності, що має юридичний зміст 
і націлений на реалізацію повноважень 
суб’єктів, згідно з їхнім правовим ста
тусом» [18, с. 11]. 

Розглядаючи адміністративно-пра
вове регулювання міграційного про
цесу в Україні, О. О. Бандурка визначає, 
що «процес дії механізму правового 
регулювання поділяється на певні 
стадії, етапи: а) формування і дія юри
дичних норм; б) виникнення прав та 
обов’язків (правовідносин); в) реаліза
ція прав та обов’язків. Додатковою, 
факультативною стадією механізму 
правового регулювання є стадія засто
сування права.Трьом стадіям механізму 
правового регулювання відповідають 
і три основні його елементи: а) юри
дичні норми; б) правовідносини; в) акти 
реалізації суб’єктивних прав та обо
в’язків» [19, с. 5]. 

Сучасним, на наш погляд, є визна
чення механізму правового регулю-
вання,запропоноване Р.А. Бузуновим. 
Автор уважає, що «під механізмом 
адміністративно-правового регулюван
ня кредитно-модульної системи орга
нізації навчального процесу слід розумі
ти цілісну сукупність правових засобів 
(елементів механізму адміністратив
но-правового регулювання), за допо
могою яких здійснюється імператив-

но-нормативне та дозвільно-регла
ментуюче впорядкування щодо запро
вадження, організації і функціонування 
елементів кредитно-модульної систе
ми організації навчального процесу, 
внаслідок чого відбувається вплив на 
суспільні відносини у сфері діяльності 
цієї системи з метою належної право
вої взаємодії суб’єктів і об’єктів у 
межах самокерованої системи, якою є 
вищий навчальний заклад» [20, с. 10]. 

Аналіз досліджених понять, що був 
здійснений, та врахування позицій вче
них різних галузей права, а також особ
ливості взаємовідносин, що розгляда
ються в роботі, дозволили нам сфор
мувати власне бачення механізму 
адміністративно-правового регулю
вання взаємодії ОВС та громадських 
організацій у протидії корупції. Під 
ним пропонується розуміти сукупність 
правових засобів, за допомоги яких 
забезпечуються функціонування та 
розвиток взаємодії суб’єктів протидії 
корупції. 

Структурними елементами механіз
му адміністративно-правового регулю
вання взаємодії ОВС та громадських 
організацій у протидії корупції, на 
нашу думку, є: а) норми адміністратив
ного права, що закріплюють права та 
обов’язки учасників взаємодії у про
тидії корупції; б) адміністративно-
правові відносини, що складаються у 
процесі спільної діяльності суб’єктів 
взаємодії у сфері протидії корупції; 
в) акти реалізації прав та обов’язків 
учасників взаємодії, що виражаються 
у втіленні приписів норм адміністра
тивного права у процесі взаємодії 
суб’єктів протидії корупції. 

Визначення структурних елементів 
механізму адміністративно-правового 
регулювання взаємодії ОВС та громад
ських організацій у протидії корупції до
зволяє здійснити їхню характеристику. 

Перший елемент механізму право
вого регулювання пов’язаний з право
вою регламентацією суспільних відносин, 
що потребують упорядкування. Це – 
етап, на якому проходить розроблення, 
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формулювання юридичних норм як 
загальнообов’язкових правил пове
дінки, визначається правове положення 
суб’єктів права. Протидія корупції -
одне з головних завдань, яке стоїть 
зараз перед державою і вирішення 
якого потребує надійного та ефектив
ного правового забезпечення на всіх її 
рівнях. Саме тому подолання корупції 
як системного явища передусім по
требує нормативно-правового забез
печення діяльності суб’єктів реаліза
ції антикорупційної політики. 

Слід зазначити, що система рівнів 
нормативно-правового забезпечення 
взаємодії ОВС та громадських організа
цій у протидії корупції, з урахуванням 
їхньої ієрархії за юридичною силою, 
виглядає таким чином: а) конститу
ційний рівень; б) міжнародно-право
вий рівень; в) законодавчий рівень; 
г) підзаконний рівень; д) відомчий (га
лузевий) рівень; є) локальний рівень. 
Водночас слід наголосити на тому, що 
в Україні діє ряд нормативно-право
вих актів, що регулюють відносини 
органів внутрішніх справ і громадсь
ких організацій у протидії корупції. 
Одначе на жодному рівні немає нор
мативних актів, які чітко визначали 
би поняття, принципи і форми взаємо
дії громадських організацій з ОВС у 
сфері протидії корупції. Тому пропо
нується прийняття на відомчому рівні 
відповідного нормативно-правового 
документа у формі наказу, інструкції 
чи настанови. 

Другим елементом адміністратив
но-правого регулювання є правові 
відносини суб’єктів взаємодії. Тобто, 
загальні приписи правових норм транс
формуються в конкретну модель по
ведінки конкретних суб’єктів. Право
відносини - особлива форма взаємо
зв’язку суб’єктів через їхні права та 
обов’язки, що закріплені у правових 
нормах. У правовідносинах завжди 
є дві сторони: одна, що має суб’єктив
ні права, і друга - на яку покладе
ні відповідні юридичні обов’язки [21, 
с. 190]. 
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У теорії адміністративного права 
адміністративно-правові відносини та
кож розглядаються як «суспільні від
носини в сфері державного управлін-
ня,учасники яких виступають носіями 
прав і обов’язків, врегульованих норма
ми адміністративного права» [22, с. 50], 
або як «результат впливу адміністра
тивно-правових норм на поведінку 
суб’єктів сфери державного управлін
ня, внаслідок якого між ними виника
ють сталі правові зв’язки державно-
владного характеру» [23, с. 80]. Струк
туру адміністративно-правових від
носин складають: об’єкт (дія, поведін
ка людей, матеріальні предмети, 
речі), суб’єкт (громадяни, державні 
органи, установи, організації та ін.), 
зміст (сукупність прав та обов’язків) 
[11, с. 17]. 

Враховуючи дослідження, що були 
здійснені попередньо щодо визначен
ня поняття, принципів і форм взає
модії суб’єктів протидії корупції, а та
кож наявні підходи до розуміння 
поняття і структури правових відно
син, на нашу думку, об’єктом адміні
стративно-правових відносини ОВС і 
громадських організацій у протидії 
корупції є спільна діяльність щодо ви
явлення, запобігання та припинення ко-
рупційних правопорушень. Крім того, 
ці відносини мають такі особливості: 
а) є регулятивними; б) є двосторонніми; 
в) є горизонтальними; г) складаються 
між органом державної влади та не
державною організацією; д) реалізо
вуються на засадах рівності сторін 
(паритетності). 

Третім елементом механізму пра
вого регулювання взаємодії ОВС та 
громадських організацій у протидії 
корупції є реалізація суб’єктивних прав 
та юридичних обов’язків суб’єктів 
взаємодії. На цьому етапі правове ре
гулювання досягає своєї мети – до
зволяє фактично використати права 
та виконати обов’язки. 

На думку деяких фахівців, вказана 
стадія вже виходить за межі правово
го регулювання (яке обмежується 
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забезпеченням механізму дії права 
регулятивними засобами поведінки) та 
охоплюється іншим поняттям – право-
реалізацією [24, с. 151]. Але, на наш 
погляд, вказана стадія вводиться до 
механізму правового регулювання за 
наявності перешкод до задоволення 
законних інтересів суб’єктів, коли 
зазначені вище стадії доповнюються 
стадією застосування охоронних норм 
права. 

Для з’ясування сутності актів реа
лізації суб’єктивних прав і юридичних 
обов’язків розгляньмо деякі підходи 
до їх розуміння в теорії права. 

Л. М. Шестопалова визначає акти 
реалізації як «дії суб’єктів щодо здій
снення приписів правових норм. На її 
думку, реалізація прав і обов’язків мо
же відбуватися як у межах певних 
правовідносин так і не у правовідно
синах (право суб’єкта розпоряджати
ся власною річчю)» [7, с. 158]. 

На думку професора В. М. Хропа-
нюка, «акти реалізації юридичних 
прав та обов’язків – це фактична пове
дінка суб’єктів правовідносин зі здійс
нення їхніх прав та обов’язків. За допо
могою цих актів досягаються цілі пра
вового регулювання, забезпечуються 
конкретні законні інтереси правочин-
них осіб та осіб, на яких покладено 
обов’язки» [2, с. 342]. Подібну позицію 
підтримує і О. Ф. Скакун, яка під акта
ми безпосередньої реалізації прав та обо
в’язків розуміє «фактичну поведінку 
суб’єктів правовідносин, пов’язану зі 
здійсненням (реалізацією) своїх прав 
і обов’язків» [5, с. 501]. На думку 
М. М. Крестовської та Л. Г. Матвєєвої, 
«акти реалізації суб’єктивних прав та 
обов’язків – це основний засіб, за до
помоги якого права та обов’язки пере
творюються в життя – реалізуються в 
поведінці конкретних суб’єктів. Ці 
акти можуть виражатись у трьох фор
мах: дотримання, виконання, викори
стання» [3, с. 356]. 

С. С.Алексєєв, своєю чергою, зазна
чає, що «правове регулювання в під
сумку виражається в реалізації права, 
тобто в поведінці учасників суспіль
них відносин, в якій реалізуються 
вимоги та можливості, що визначені 
правом. Реалізація права здійснюєть
ся в різних формах. Особливості цих 
форм залежать від способів правово
го регулювання і від того, чи реалізую
ться в цьому випадку зобов’язання, 
дозвіл чи заборона» [1, с. 303]. 

Враховуючи основні положення 
розглянутих підходів, під актами реа
лізації прав та обов’язків учасників 
взаємодії пропонується розуміти фак
тичні, юридично значущі спільні дії 
ОВС та громадських організацій у 
протидії корупції в межах приписів 
відповідних правових норм. 

Формами реалізації прав та обов’яз
ків, які притаманні суб’єктам взаємо
дії у протидії корупції, є: а) додержан
ня норм права (наприклад: отримання 
суб’єктами взаємодії в установленому 
законом порядку інформації про факти 
корупційних правопорушень і діяль
ність щодо їх виявлення й запобіган
ня); б) використання норм права (на
приклад: право суб’єктів взаємодії 
здійснювати спільні заходи щодо ви
явлення корупційних проявів і вста
новлення осіб, які їх учинили; прово
дити спільні наукові дослідження); 
в) виконання норм права (наприклад: 
обов’язок суб’єктів взаємодії оприлюд
нювати достовірну інформацію про 
вжиті заходи щодо протидії корупції). 

Підводячи підсумок, слід зазначити, 
що визначення поняття і характеристи
ка елементів механізму адміністратив
но-правового регулювання взаємодії 
ОВС і громадських організацій у про
тидії корупції має велике значення в 
контексті подальших досліджень у 
цьому напрямку та дозволяє виокре
мити проблемні питання, що потребу
ють вирішення і вдосконалення. 
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Завгородній В. А. Механізм адміністративно-правового регулювання взаємодії 
органів внутрішніх справ та громадських організацій у протидії корупції 

Статтю присвячено дослідженню сутності механізму адміністративно-правого 
регулювання в контексті взаємодії органів внутрішніх справ і громадських органі
зацій у протидії корупції. За результатами дослідження сформульовано поняття, 
визначено та охарактеризовано елементи механізму адміністративно-правового 
регулювання взаємодії ОВС та громадських організацій у протидії корупції. 

Ключові слова: механізм правового регулювання, правові засоби, акти реалі
зації, адміністративно-правові відносини, корупція. 

Завгородний В. А. Механизм административно-правового регулирования взаимо-
действия органов внутренних дел и общественных организаций в противодействии 
коррупции 

Статья посвящена исследованию содержания механизма административно-
правового регулирования взаимодействия органов внутренних дел и обществен
ных организаций в противодействии коррупции. По результатам исследования 
сформулировано понятие, дана характеристика элементам механизма админи
стративно-правового регулирования взаимодействия органов внутренних дел и 
общественных организаций в противодействии коррупции. 

Ключевые слова: механизм правового регулирования, правовые средства, 
акты реализации, административно-правовые отношения, коррупция. 

Zavgorodniy V. The mechanism of administrative and legal regulation of the inter
action between police and public organizationin in combating corruption 

The content of the mechanism of administrative and regulatory interaction between 
law enforcement bodies and public organizations in combating corruption is analyzed in 
the article. In conclusion was formulated a concept definition and the characteristic ele
ments of the mechanism of administrative and legal regulation of the interaction 
between law enforcement bodies and public organizations in combating corruption. 

Key words: mechanism of legal regulation, legal means, acts of implementation, 
administration and legal relationships, corruption. 
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