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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дієве державне регулювання діяльності недержавних

інституцій у сфері національної безпеки є однією з необ-
хідних умов для формування громадського суспільства,
забезпечення прав та свобод людини, прогресивного еко-
номічного, політичного, соціального і гуманітарного роз-
витку України та забезпечення національної безпеки.

Державні колегіальні органи займають окреме місце
серед суб'єктів державного регулювання в системі
органів державного регулювання діяльності недержав-
них інституцій у сфері національної безпеки, адже саме
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вони здійснюють державне регулювання діяльності не-
державних інституцій у сферах, визначених законами
України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ТА ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Дослідженням окремих питань державного регулю-
вання діяльності недержавних інституцій (ліцензування,
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дозвільної системи) та взаємодії органів державної вла-
ди з неурядовими громадськими організаціями присвя-
чені дослідження представників юридичних, економіч-
них, політичних наук, державного управління, серед яких,
зокрема, О. Кашперський, К. Павлюк, Н. Субанова,
М. Шевченко, А. Туманова, О. Харитонов, Л. Шестак та інші.

Водночас аналіз праць вітчизняних науковців свідчить
про те, що державні колегіальні органи як суб'єкт дер-
жавного регулювання діяльності недержавних інституцій
у сфері національної безпеки дослідниками не розгля-
далися.

Виняткове значення державного регулювання діяль-
ності недержавних інституцій у сфері національної без-
пеки для забезпечення безпечного розвитку суспільства,
суверенітету держави та захисту прав і свобод людини
підтверджують актуальність обраної тематики.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження повноважень та функцій

державних колегіальних органів як суб'єктів державно-
го регулювання діяльності недержавних інституцій у
сфері національної безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для провадження недержавними інституціями ви-
значених законами України видів господарської діяль-
ності або використання об'єктів, ресурсів, здійснення
операцій передбачено обов'язковість отримання доку-
мента дозвільного характеру або ліцензії. Це стосується
господарської діяльності або об'єкта, ресурсу чи
здійснення операції, провадження якої або використан-
ня якого становить загрозу життю і здоров'ю людини,
може призвести до порушення її прав та законних інте-
ресів, завдання шкоди навколишньому природному се-
редовищу, безпеці держави, передбачає використання
обмежених ресурсів держави, які потребують захисту. У
таких випадках з метою забезпечення національної без-
пеки, а також для узгодження державних, бізнесових та
громадських інтересів державою запроваджується дер-
жавне регулювання такої діяльності недержавних інсти-
туцій. Основними заходами зазначеного державного ре-
гулювання є дозвільна система та ліцензування госпо-
дарської діяльності.

Так, Закон України "Про ліцензування видів госпо-
дарської діяльності" [5] (далі — Закон про ліцензуван-
ня) визначає ліцензування засобом державного регулю-
вання провадження видів господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню відповідно до його вимог, спря-
мованим на забезпечення реалізації єдиної державної
політики у сфері ліцензування, захист економічних і соц-
іальних інтересів держави, суспільства та окремих спо-
живачів.

Державна політика у сфері ліцензування грунтуєть-
ся, на низці принципів, серед яких, зокрема:

принцип єдиної державної системи ліцензування, що
реалізується, зокрема, шляхом визначення Кабінетом
Міністрів України органів ліцензування та видів госпо-
дарської діяльності згідно із статтею 7 Закону про ліцен-
зування, на які відповідний орган ліцензування видає
ліцензії;

принцип пріоритетності захисту прав, законних інте-
ресів, життя і здоров'я людини, навколишнього природ-
ного середовища, захисту обмежених ресурсів держави
та забезпечення безпеки держави, що передбачає, зок-
рема, ліцензування виду господарської діяльності засто-
совується лише до такого виду, провадження якого ста-

новить загрозу порушення прав, законних інтересів гро-
мадян, життю чи здоров'ю людини, навколишньому при-
родному середовищу та/або безпеці держави, і лише у
разі недостатності інших засобів державного регулюван-
ня [5].

Відповідно до згаданих принципів переліком органів
ліцензування, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 05.08.2015 № 609 [3], з урахуван-
ням останніх змін, внесених до статті 7 Закону про ліцен-
зування [5], види господарської діяльності, що підляга-
ють ліцензуванню та державні колегіальні органи, що
здійснюють їх ліцензування, співвідносяться так:

надання фінансових послуг (крім професійної діяль-
ності на ринку цінних паперів) — Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінан-
сових послуг (далі — Нацкомфінпослуг);

професійна діяльність на ринку цінних паперів — На-
ціональна комісія з цінних паперів та фондового ринку
(далі — НКЦПФР);

діяльність у галузі телебачення і радіомовлення —
Національна рада України з питань телебачення і радіо-
мовлення (далі — Національна рада). При цьому слід заз-
начити, що відповідно до статті 2 Закону про ліцензуван-
ня його дія не поширюється на порядок видачі, переофор-
млення та анулювання ліцензій на здійснення цього виду
господарської діяльності;

діяльність у сфері електроенергетики; транспорту-
вання нафти, нафтопродуктів магістральним трубопро-
водом; діяльність на ринку природного газу; централізо-
ване водопостачання та водовідведення, крім централі-
зованого водопостачання та водовідведення за нерегу-
льованим тарифом; виробництво теплової енергії, транс-
портування теплової енергії магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами та постачання теп-
лової енергії, крім виробництва, транспортування та по-
стачання теплової енергії за нерегульованим тарифом;
перероблення побутових відходів; захоронення побуто-
вих відходів — Національна комісія, що здійснює дер-
жавне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг (далі — НКРЕКП);

діяльність у сфері телекомунікацій — Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації (далі — НКРЗІ).

Крім того, відповідно до Закону України "Про теле-
комунікації", на НКРЗІ покладається видача документів
дозвільного характеру у сфері телекомунікацій.

Повноваження органів ліцензування визначаються
статтею 6 Закону про ліцензування. Види господарської
діяльності, на здійснення яких державний колегіальний
орган видає ліцензії, встановлюються цим Законом.

Отже, державними колегіальними органами, які
здійснюють державне регулювання на ринках фінансо-
вих послуг, цінних паперів, фондовому ринку, природ-
них монополій, телекомунікацій та телерадіомовлення є
національні комісії, що здійснюють державне регулюван-
ня у визначених законами України сферах, та Національ-
на рада.

З вищеперелічених органів лише Національна рада є
конституційним, постійно діючим колегіальним органом,
метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів
України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення
регуляторних повноважень, передбачених Законом [10].

Вищезазначений Закон (статті 13—14) наділяє На-
ціональну раду наглядовими повноваженнями (нагляд за
дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами
програмної послуги вимог законодавства у галузі теле-
радіомовлення; нагляд за дотриманням ліцензіатами ви-
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мог законодавства України щодо реклами та спонсор-
ства у сфері телерадіомовлення; нагляд за дотриманням
ліцензіатами ліцензійних умов та умов ліцензій; нагляд
за дотриманням ліцензіатами визначеного законодав-
ством порядку мовлення під час проведення виборчих
кампаній та референдумів) та регуляторними функціями
(ліцензування телерадіомовлення; надання дозволів на
тимчасове мовлення; ліцензування провайдерів програм-
ної послуги). Крім того, вона здійснює державну реєст-
рацію телерадіоорганізацій та провайдерів програмної
послуги (стаття 19).

На відміну від вищезгаданої Національної ради, існу-
вання інших державних колегіальних органів, якими є на-
ціональні комісії, Конституція України не передбачає.

Водночас Закон України "Про телекомунікації" [12]
органом державного регулювання у сфері телекомуні-
кацій визначає НКРЗІ, яка є державним колегіальним ор-
ганом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним
Верховній Раді України. НКРЗІ здійснює ліцензування та
реєстрацію у сфері надання телекомунікаційних послуг,
а також встановлює правила здійснення діяльності у
сфері телекомунікацій та ліцензійні умови.

Згідно з Положенням, затвердженим Указом Прези-
дента України від 23.11.2011 № 1067/2011 [8], НКРЗІ є
органом державного регулювання у сфері телекомуні-
кацій, інформатизації, користування радіочастотним ре-
сурсом та надання послуг поштового зв'язку. У визначеній
сфері НКРЗІ здійснює повноваження органу ліцензуван-
ня, дозвільного органу, регуляторного органу та органу
державного нагляду (контролю) і встановлює ліцензійні
умови.

Закон України "Про телекомунікації" [12] передба-
чає, що НКРЗІ як дозвільний орган здійснює видачу доз-
волу на використання номерного ресурсу. Водночас вар-
то зазначити, що ліцензування господарської діяльності
у сфері телекомунікацій відповідно до пункту 2 статті 21
Закону про ліцензування втрачає чинність. Проте
відповідні зміни до Закону України "Про телекомунікації"
[12], Положення про НКРЗІ [8] та інших нормативно-пра-
вових актів, зокрема [3] досі не й внесені, що не сприяє
спрощенню орієнтації у законодавстві. Безсистемність та
неузгодженість викликає труднощі щодо знаходження
чинних норм та їх використання недержавними інституц-
іями, регулювання діяльності яких вони стосуються.

Ще одним державним колегіальним органом, що
здійснює державне регулювання у визначеній законодав-
ством сфері, є Нацкомфінпослуг, яка в межах своєї ком-
петенції затверджує умови провадження діяльності з на-
дання фінансових послуг, здійснення яких потребує
відповідної ліцензії чи дозволу. Це передбачено Зако-
ном України "Про фінансові послуги та державне регу-
лювання ринків фінансових послуг" [14] встановлює за-
гальні правові засади у сфері надання фінансових послуг,
здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяль-
ністю з надання фінансових послуг.

На підставі зазначеного закону указом Президента
України від 23.11.2011 № 1070/2011 [9] затверджено По-
ложення про Нацкомфінпослуг, яка здійснює державне
регулювання ринків фінансових послуг у межах, визна-
чених законодавством, і є державним колегіальним ор-
ганом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним
Верховній Раді України. Відповідно до Положення до ос-
новних завдань Нацкомфінпослуг, зокрема, належать:

формування та забезпечення реалізації політики дер-
жавного регулювання у сфері ринків фінансових послуг
(крім ринку банківських послуг і ринків цінних паперів та
похідних цінних паперів);

забезпечення розроблення та координації єдиної
державної політики щодо функціонування накопичуваль-
ної системи пенсійного страхування;

здійснення в межах своїх повноважень державного
регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг
і дотриманням законодавства у відповідній сфері.

Крім того, відповідно до Положення, Нацкомфінпос-
луг затверджує умови провадження діяльності з надан-
ня фінансових послуг, для якої необхідно отримання
відповідної ліцензії чи дозволу, та порядок здійснення
контролю за дотриманням зазначених умов.

НЦКПФР, відповідно до вимог Закону України "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
[2], який визначає правові засади здійснення державно-
го регулювання ринку цінних паперів та державного кон-
тролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних
в Україні, встановлює порядок та видає ліцензії на про-
вадження діяльності на ринку цінних паперів, а також
анулює зазначені ліцензії в разі порушення вимог зако-
нодавства про цінні папери.

На підставі зазначеного закону указом Президента
України від 23.11.2011 № 1063/2011 [7] затверджено По-
ложення про НЦКПФР, яка здійснює державне регулю-
вання ринку цінних паперів, і є державним колегіальним
органом, підпорядкованим Президенту України,
підзвітним Верховній Раді України.

Відповідно до Положення до основних завдань
НЦКПФР, зокрема, належать:

формування та забезпечення реалізації єдиної дер-
жавної політики щодо розвитку і функціонування ринку
цінних паперів та похідних (деривативів) в Україні, спри-
яння адаптації національного ринку цінних паперів до
міжнародних стандартів;

координація діяльності державних органів з питань
функціонування в Україні ринку цінних паперів та по-
хідних (деривативів);

здійснення державного регулювання та контролю за
емісією і обігом цінних паперів та похідних (деривативів)
на території України.

НЦКПФР відповідно до покладених на неї завдань
встановлює ліцензійні умови провадження професійної
діяльності на фондовому ринку.

На відміну від вищезазначених національних комісій,
правовий статус НКРЕКП, її завдання, функції, повнова-
ження та порядок їх здійснення визначає спеціальний За-
кон [6], відповідно до якого НКРЕКП є постійно діючим
незалежним державним колегіальним органом, метою
діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та
контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сфе-
рах енергетики та комунальних послуг.

При цьому до функцій і повноважень НКРЕКП Зако-
ном [6], зокрема, віднесено:

розробку та затвердження ліцензійних умов провад-
ження господарської діяльності у сферах енергетики та
комунальних послуг;

порядків контролю за дотриманням вимог законодав-
ства у відповідній сфері регулювання та ліцензійних умов;

порядків (правил) організації обліку та звітності за
видами ліцензованої діяльності;

здійснення ліцензування видів господарської діяль-
ності у сферах енергетики та комунальних послуг, пе-
редбачених законом;

визначення умов, за яких суб'єкти природних моно-
полій і суміжних ринків у сферах енергетики та комуналь-
них послуг можуть провадити діяльність без ліцензії;

контроль додержання ліцензіатами законодавства у
відповідній сфері регулювання і ліцензійних умов про-
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вадження господарської діяльності та вжиття заходів до
запобігання порушенням ліцензійних умов;

розгляд справи про порушення ліцензійних умов і за
результатами розгляду прийняття рішень про застосуван-
ня санкцій, накладення адміністративних стягнень у ви-
падках, передбачених законом.

Крім того, Законом України "Про теплопостачання"
[13] до повноважень НКРЕКП віднесено затвердження в
установленому порядку ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва теплової енергії,
у тому числі на теплоелектроцентралях, теплоелектрос-
танціях, атомних електростанціях і когенераційних уста-
новках та установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії, з транспортування і поста-
чання теплової енергії та порядку контролю за їх додер-
жанням.

Вищезазначене свідчить про те, що чинне законодав-
ство наділяє державні колегіальні органи досить широ-
ким колом повноважень щодо ліцензування господарсь-
кої діяльності, видачі документів дозвільного характеру,
а також здійснення нагляду та контролю у сферах, що
підлягають державному регулюванню.

Аналізуючи повноваження державних колегіальних
органів, варто зазначити, що Законом про ліцензування
(в редакції від 07.11.2015) було визначено, що форму-
вання та реалізацію державної політики у сфері ліцензу-
вання у встановленому цим Законом порядку Кабінет
Міністрів України здійснює шляхом прийняття норматив-
но-правових актів у сфері ліцензування [5].

Водночас деякими спеціальними законами, зокрема
[6], які були прийняті Верховної Радою України після
прийняття Закону про ліцензування, встановлені норми
щодо затвердження ліцензійних умов державними орга-
нами, які є регуляторами і на які покладається здійснен-
ня ліцензування, нагляду, контролю. Прикінцевими по-
ложеннями зазначеного Закону внесено відповідні зміни
до Закону про ліцензування. А також зміни до абзацу
другого частини п'ятої статті 2 Закону про ліцензування,
за якими формування та реалізацію державної політики
у сфері ліцензування у встановленому цим Законом по-
рядку здійснюють Кабінет Міністрів України або інший
орган державної влади у випадках, встановлених зако-
ном, — шляхом прийняття нормативно-правових актів у
сфері ліцензування.

Таке формулювання надає можливість державним
колегіальним органам формувати державну політику у
певних сферах на рівні з Кабінетом Міністрів України, ос-
кільки відповідно до статті 116 Конституції України, Ка-
бінет Міністрів України, зокрема:

забезпечує здійснення внутрішньої і зовнішньої полі-
тики держави, виконання Конституції і законів України,
актів Президента України;

забезпечує проведення фінансової, цінової, інвести-
ційної та податкової політики; політики у сферах праці,
охорони природи, екологічної безпеки і природокорис-
тування;

здійснює заходи щодо забезпечення національної
безпеки України [2].

Частиною першою статті 19 Закону України "Про Ка-
бінет Міністрів України" [4] встановлено, що діяльність
Кабінету Міністрів України спрямовується, зокрема, на
вирішення питань державного управління у сфері еконо-
міки та фінансів.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 20 За-
кону, основними повноваженнями Кабінету Міністрів Ук-
раїни у сфері економіки та фінансів, зокрема, є забезпе-
чення проведення державної економічної політики,

здійснення державного регулювання національної еко-
номіки, забезпечення здійснення державної регулятор-
ної політики у сфері господарської діяльності.

На нашу думку, надання іншим державним органам
повноважень щодо формування державної політики у
сфері ліцензування шляхом прийняття нормативно-пра-
вових актів у сфері ліцензування призведе до створення
декількох центрів її формування, внаслідок чого в подаль-
шому виникатимуть колізії у нормативно-правових актах,
відбуватиметься дублювання функцій та повноважень
тощо. Це особливо актуально в світлі того, що відповід-
но до частини третьої статті 5 Закону [6] рішення НКРЕКП
не підлягають погодженню органами державної влади,
крім випадків, передбачених законодавством про захист
економічної конкуренції. А згідно з частиною шостою
статті 14 — її рішення не підлягають державній реєст-
рації Міністерством юстиції України.

Ми вважаємо, що в подальшому це може призвести
до запровадження надмірного регулювання господарсь-
кої діяльності, порушення встановленого Законом про
ліцензування уніфікованого порядку ліцензування, нагля-
ду і контролю у сфері ліцензування та відповідальності
за порушення законодавства у цій сфері.

Крім того, це не відповідає Стратегії реформування
державного управління України на 2016—2020 роки,
схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24.06.2016 № 474-р [1], яка визначає процес форму-
вання державної політики та складові цього процесу важ-
ливими чинниками забезпечення якості та економічної
ефективності державної політики, а пріоритетами фор-
мування державної політики — посилення спроможності
Кабінету Міністрів України щодо стратегічного плануван-
ня державної політики та удосконалення загальної якості
формування державної політики та підготовки норматив-
но-правових актів.

До того ж, слід зазначити, що статтею 14 Закону Ук-
раїни "Про природні монополії" [11] національним комі-
сіям регулювання природних монополій надано право:

приймати в межах своєї компетенції у порядку, вста-
новленому положеннями про комісії, рішення, що є обо-
в'язковими для виконання суб'єктами природних моно-
полій;

приймати рішення про накладання штрафів на
суб'єктів природних монополій у випадках, передбаче-
них цим Законом;

складати протоколи про порушення посадовими осо-
бами суб'єктів природних монополій законодавства про
природні монополії відповідно до Кодексу України про
адміністративні правопорушення;

застосовувати у встановленому законом порядку
відповідні санкції до суб'єктів природних монополій та
суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на
суміжних ринках, за порушення ними умов та правил
здійснення підприємницької діяльності у сферах природ-
них монополій та на суміжних ринках (ліцензійних умов);

приймати з питань, що належать до їх компетенції,
нормативно-правові акти, контролювати їх виконання;

встановлювати для суб'єктів природних монополій у
порядку, визначеному комісіями, вимоги щодо здійснен-
ня ними підприємницької діяльності, яка не належить до
сфери природних монополій, у разі, якщо ця діяльність
має вплив на ринок, що перебуває у стані природної мо-
нополії;

звертатися до суду з відповідними позовними заява-
ми у разі порушення суб'єктами природних монополій та
суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність
на суміжних ринках, норм цього Закону.
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Тобто зазначений закон також не надає національ-
ним комісіям права формування державної політики.

Крім того, ми також вважаємо, що закріплення за
державними колегіальними органами (національними ко-
місіями) повноважень щодо затвердження ліцензійних
умов, контролю за їх дотриманням та надання адмі-
ністративних послуг у вигляді видачі ліцензій та доку-
ментів дозвільного характеру несе в собі ризики зловжи-
вань та корупційного тиску на комерційні недержавні
інституції з боку посадових осіб зазначених органів та
перешкоджатиме демонополізації і дерегуляції економі-
ки, захисту економічної конкуренції, формуванню спри-
ятливого бізнес-клімату та умов для прискореного інно-
ваційного розвитку.

Варто також звернути увагу на визначення статусу на-
ціональних регулятивних органів у законодавстві ЄС. Так,
частиною першою статті 23 Директиви 2003/54/ЄС [16]
встановлено, що регулюючі органи є цілком незалежни-
ми від: інтересів електроенергетичної галузі; частиною
першою статті 25 Директиви 2003/55/ЄС [17] — що ре-
гулюючі органи повинні бути повністю незалежними від
інтересів газової галузі; частиною другою статті 3 Дирек-
тиви 2002/21/ЄC [15] — що держави-члени гарантують
незалежність національних регулятивних органів шляхом
забезпечення, що вони юридично відмінні та функціо-
нально незалежні від всіх організацій, які забезпечують
електронні комунікаційні мережі, обладнання або послу-
ги. До того ж, вони передбачають, що національні регу-
люючі органи беруть участь у виконанні політик у визна-
чених сферах та у забезпеченні запровадження політик
у межах своєї компетенції.

Зважаючи на викладене, на нашу думку, в Україні
існує необхідність забезпечення єдності формування
державної політики у сфері ліцензування господарсь-
кої діяльності шляхом надання повноважень щодо за-
твердження ліцензійних умов з її провадження Кабіне-
тові Міністрів України, закріпивши за державними ко-
легіальними органами (національними комісіями), що є
органам ліцензування, повноваження з видачі ліцензій
та контролю за виконанням ліцензійних умов. Це убез-
печить недержавні інституції від ризику зловживань з
боку державних колегіальних органів, зокрема щодо не-
обгрунтованої зміни умов діяльності, сприятиме ство-
ренню рівних умов та можливостей для недержавних
інституцій, розвитку конкуренції та прозорості умов про-
вадження їхньої діяльності, яка може становити загрозу
порушення прав, законних інтересів громадян, життю
чи здоров'ю людини, навколишньому природному се-
редовищу та/або безпеці держави, а отже, і націо-
нальній безпеці.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Проведене дослідження свідчить про те, що державні
колегіальні органи як органи ліцензування, дозвільні
органи та органи державного регулювання у визначених
законодавством сферах відіграють значну роль у держав-
ному регулюванні діяльності недержавних інституцій у
сфері національної безпеки, особливо щодо діяльності,
що може становити загрозу порушення прав, законних
інтересів громадян, життю чи здоров'ю людини, навко-
лишньому природному середовищу, безпеці держави.
Водночас, беручи до уваги зобов'язання, які взяла на себе
Україна в рамках Угоди про асоціацію з ЄС, на нашу дум-
ку, в ході реформування державних органів в Україні ста-
тус державних колегіальних органів як державних регу-
ляторів необхідно закріпити конституційно, а завдання,

функції, повноваження та порядок їх здійснення визна-
чити спеціальними законами.

Крім того, функції з формування державної політики
у сфері ліцензування господарської діяльності і функції з
контролю та надання адміністративних послуг доцільно
розмежувати між державними органами з формування
державної політики (Кабінетом Міністрів України, міністер-
ствами) та державними колегіальними органами (держав-
ними регуляторами) на рівні законів. А також забезпечи-
ти своєчасне приведення нормативно-правових актів у
відповідність до чинних редакцій законів України.

Зазначені заходи сприятимуть забезпеченню дієво-
го державного регулювання державними колегіальними
органами (національними комісіями) діяльності недер-
жавних інституцій у сфері національної безпеки.

Подальші розвідки варто присвятити дослідженню
комплексу критеріїв, які дозволятимуть обгрунтовано
встановлювати належність діяльності недержавних інсти-
туцій у сфері національної безпеки до такої, що підлягає
державному регулюванню шляхом ліцензування або от-
римання документів дозвільного характеру.
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