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Роз’яснять її права , відповідальність кривдника та можливі подальші 
дії в напрямку розвязання інциденту ; 

Виявляють потреби в медичній допомозі, одязі, грошовому 
забезпеченні, відновленні документів, утриманні дітей та складають 
індивідуальний план допомоги; 

Надають юридичні та психологічні консультації,  проводять 
реабілізаційну роботу; 

особа, яка вчинила насильство в сім’ї, повинна залишити дім;  
Поліція має право видалити кривдника із квартири та заборонити 

йому з’являтись там  протягом 10 днів. 
Україні потрібно запозичити для себе:  
Необхідно отримання репрезентативних статистичних даних про 

число жертв домашнього насильства, види насильства і факторах, що його 
викликають. Така статистика - найважливіший крок на шляху до 
формування ефективної соціальної політики.  

Важливо зробити акцент на первинній профілактиці домашнього 
насильства . Це дозволить вирішити й багато інших соціальні та 
психологічні проблеми у суспільстві.  

Посилити організацію і рішучість дій міліції на місці сімейного 
конфлікту, ставити  ці показники як один із критеріїв оцінки роботи міліції  

Узгодити на нормативному та практичному рівнях механізм співпраці 
між органами та установами, відповідальними за протидію насильству в 
сім’ї.  
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ЩОДО СТРУКТУРИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН У 
СФЕРІ ЕКСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ  

 
Дабіжук Віктор Іванович,  здобувач кафедри адміністративного права 
Одеської державної академії внутрішніх справ  
 

Загалом, в юридичній літературі під структурою правових відносин 
розуміють основні елементи правовідносин і доцільний спосіб зв’язку між 
ними на підставі суб’єктивних юридичних прав, обов’язків, повноважень і 
відповідальності з приводу соціального блага або забезпечення яких-небудь 
інтересів. Варто зазначити, що в теорії адміністративного права немає 
одностайної думки щодо кількості і змісту елементів структури 
правовідносин, а також про сутність та зміст поняття кожного з її 

http://bmwa.cms.apa.at/cms/content/attachments/6/2/5/CH0617/CMS1192461342869/gewaltbericht_2002_-_kurzfassung1.pdf
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http://ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=LrStmk&Dokumentnummer=LRST_9290_001
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елементів. Аналіз  існуючих думок із цього приводу дає підстави вказати на 
два підходи в розумінні елементної структури правовідносин.  

Так прихильники вузького підходу вказують у структурі 
адміністративно-правових відносин лише права та обов’язки. На нашу 
думку, така позиція є не досить вдалою, адже виділення елементами 
структури правовідносин лише прав та обов’язків їх учасників не розкриває 
всієї специфіки адміністративних правовідносин. Унаслідок цього важко 
визначити, із приводу чого виникають ті чи інші правовідносини, що є 
підставою їх виникнення, зміни (розвитку) і припинення. Діяльність 
учасників правових відносин не може бути безоб’єктною і безпредметною, 
оскільки вона завжди спрямована на досягнення якогось соціально 
значимого результату, передбаченого правовою нормою. При цьому їх 
реальна поведінка свідчитиме про реалізацію конкретних прав та обов’язків 
при можливому різноманітті закріплених нормами права варіантів 
поведінки.  

З точки зору прихильників  широкого підходу, до елементів структури 
адміністративних правовідносин необхідно відносити також: об’єкт, 
предмет зміст правовідносин, норми права, юридичний факт та інші 
елементи. Так, наприклад, Ю.П. Битяк виділяє такі складові елементи 
адміністративно-правових відносин: суб’єкти, об’єкти та юридичні факти. З 
його думкою погоджується й Є.В. Курінний. Учений-адміністративіст 
Л.В. Коваль запевняє, що під елементами структури адміністративно-
правових відносин слід розуміти: правову норму, юридичний факт, 
суб’єкти, зміст правовідношення та предмет правовідношення. Дещо 
розширюють структурний склад адміністративних правовідносин 
С.В. Ківалов та Л.Р. Біла: об’єкт (дія, поведінка людей, матеріальні 
предмети, речі); суб’єкт (громадяни, особи, державні органи, підприємства, 
установи, організації та ін.); зміст (сукупність прав і обов’язків сторін). 

На нашу думку, структура адміністративно-правових відносин, що 
виникають у сфері забезпечення експортної безпеки суб’єктів 
господарської діяльності, складається з таких елементів: суб’єкти 
адміністративно-правових відносин; об’єкти адміністративно-правових 
відносин; зміст адміністративно-правових відносин; юридичні факти як 
підстави для виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових 
відносин. Уважаємо, що саме ці елементи структури правовідносин 
дозволяють найповніше розкрити специфіку досліджуваного явища, 
зумовлену тими суттєвими ознаками, які дають можливість вирізнити ці 
правові зв’язки з усього різноманіття відносин, що складаються під час 
забезпечення експортної безпеки суб’єктів господарської діяльності в 
Україні.  
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