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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В умовах складної геополітичної ситуації, проведення 

антитерористичної операції на Сході України питання організації службово-

оперативної діяльності Служби безпеки України, інших правоохоронних 

органів потребують невідкладного наукового вивчення з метою вдосконалення 

зазначеної діяльності. З огляду на це, тема застосування адміністративно-

запобіжних заходів у діяльності Служби безпеки України набуває особливого 

значення. Це пов’язано також із комплексом правових та організаційних 

обставин: наявністю значної кількості недостатньо систематизованих і 

нормативно неврегульованих запобіжних заходів адміністративного 

попередження і припинення, відсутністю єдиної практики їх реалізації, 

широким колом уповноважених осіб і компетентних органів, які застосовують 

зазначені заходи, поширеністю застосування останніх, наявністю грубих 

порушень чинного законодавства з питань забезпечення захисту прав та свобод 

людини і громадянина. 

Варто зазначити, що натепер сфера правового регулювання застосування 

заходів адміністративного впливу, на жаль, недостатньо розвинена, що й 

зумовлює актуальність і необхідність її наукового дослідження з метою 

вдосконалення практики застосування адміністративно-запобіжних заходів у 

діяльності органів Служби безпеки України. Проблеми застосування 

адміністративно-запобіжних заходів під час здійснення діяльності із 

забезпечення державної безпеки не знайшли спеціального висвітлення в 

адміністративно-правовій літературі. Окремі питання діяльності Служби 

безпеки України розкриті у наукових працях В. А. Ліпкана («Адміністративно-

правове регулювання національної безпеки України», 2008 рік), 

В. Г. Пилипчука, В. Я. Настюка, О. П. Дзьобаня («Система і компетенція 

державних органів зі спеціальним статусом у сфері національної безпеки 

України», 2009 рік), В. В. Сазонова («Адміністративно-правовий статус 

суб’єктів забезпечення державної безпеки», 2014 рік), І. Ф. Коржа 

(«Адміністративно-правові відносини у сфері державної безпеки України», 

2014 рік) та деяких інших учених. 

У цілому проблеми сутності й видів адміністративного впливу, його місця в 

системі державного примусу знайшли відбиття у роботах таких науковців, як 

В. Б. Авер’янов, Н. О. Армаш, О. М. Бандурка, В. М. Бевзенко, К. І. Бєляков, 

Ю. П. Битяк, A. C. Васильєв, М. Ю. Віхляєв, Ш. Н. Гаджиєва, І. О. Галаган, 

І. П. Голосніченко, Є. В. Додін, М. І. Єропкін, В. Р. Кісін, О. П. Клюшниченко, 

Л. П. Коваленко, Л. B. Коваль, Ю. М. Козлов, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, 

А. Т. Комзюк, О. П. Коренєв, В. А. Ліпкан, О. Є. Луньов, П. С. Лютіков, 

Р. С. Мельник, P. C. Павловський, Л. Л. Попова, Ю. С. Рябова, Н. Г. Салищева, 

А. О. Селіванов, О. В. Серьогін, М. С. Студенікіна, Ю. С. Шемшученко, 

О. М. Якуба та інших учених, у яких досліджено низку особливостей діяльності 

суб’єктів сектору безпеки. Однак питання особливостей застосування 

адміністративно-запобіжних заходів у діяльності органів Служби безпеки 

України не вивчалося. Викладене й зумовило обрання зазначеної теми. 
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Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в рамках реалізації Указів Президента України «Про затвердження 

Стратегії національної безпеки України» від 26 травня 2015 року № 287/2015 та 

«Про затвердження Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України» 

від 14 березня 2016 року № 92/2016. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертації полягає у тому, щоб на 

підставі чинного законодавства України й узагальнення практики його 

реалізації визначити сутність, особливості й види адміністративно-запобіжних 

заходів, що застосовуються у сфері забезпечення державної безпеки, 

установити компетенцію органів Служби безпеки України щодо застосування 

цих заходів, а також розробити рекомендації з удосконалення правового 

регулювання практичної діяльності зазначених суб’єктів державної влади. Для 

досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й вирішено такі 

основні задачі: 

– визначити особливості заходів адміністративно-правового впливу, що 

застосовуються чи можуть застосовуватись у діяльності органів Служби 

безпеки України; 

– з’ясувати систему і значення адміністративно-запобіжних заходів у 

діяльності органів Служби безпеки України, запропонувати їх авторську 

дефініцію; 

– розкрити сутність і види заходів адміністративного припинення, що 

використовуються органами Служби безпеки України, здійснити їх наукову 

класифікацію;  

– охарактеризувати засади правового регулювання діяльності Служби 

безпеки України щодо застосування адміністративно-запобіжних заходів; 

– встановити особливості нормативного закріплення адміністративно-

запобіжної діяльності органів Служби безпеки України; 

– визначити повноваження органів Служби безпеки України під час 

застосування адміністративно-запобіжних заходів; 

– узагальнити підстави й умови застосування працівниками Служби 

безпеки України заходів адміністративного припинення спеціального 

призначення; 

– опрацювати основні напрями вдосконалення законодавства з питань 

використання органами Служби безпеки України адміністративно-запобіжних 

заходів; 

– окреслити основні шляхи оптимізації адміністративно-запобіжної 

діяльності органів Служби безпеки України в умовах євроінтеграції. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з правовим 

регулюванням і застосуванням адміністративно-запобіжних заходів у 

діяльності органів Служби безпеки України. 

Предметом дослідження є адміністративно-запобіжні заходи в діяльності 

органів Служби безпеки України. 

Методи дослідження. Для досягнення достовірних, об’єктивних результатів 

дослідження були обрані загальнонауковий, діалектичний, формально-
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юридичний, статистичний, логічний, порівняльний та інші методи наукового 

пізнання. 

За допомогою загальнонаукового та діалектичного методів наукового 

пізнання практика діяльності органів Служби безпеки України з використання 

заходів адміністративного запобігання і припинення розглядається в її єдності і 

протиріччі, що дозволяє сформулювати виваженні і всебічні узагальнення й 

висновки, які мають велике теоретичне і прикладне значення. Статистичний 

метод став у нагоді для узагальнення показників діяльності органів Служби 

безпеки України, а також даних про їхню діяльність із гарантування державної 

безпеки у різних сферах (розділ 1, підрозділи 2.2, 3.2). Формально-юридичний 

та логічний методи задіяно під час поглибленого вивчення наявної системи 

правових норм, що регламентують повноваження органів Служби безпеки 

України із застосування заходів адміністративного запобігання і припинення, 

що в комплексі з методом логічного аналізу дало змогу сформулювати 

рекомендації з удосконалення законодавства в досліджуваній царині (підрозділ 

2.1). Порівняльним методом автор послуговувався у процесі розкриття наявної 

системи заходів адміністративного запобігання і припинення в низці 

зарубіжних країн (наводиться відповідна практика, що має місце у Сполучених 

Штатах Америки, Японії, країнах Західної Європи) й підготовки пропозицій і 

рекомендацій щодо застосування тих чи інших нових спеціальних заходів у 

діяльності правоохоронних органів України (підрозділи 3.1, 3.2). 

Нормативну основу роботи склали чинне законодавство України з питань 

застосування адміністративно-запобіжних заходів органами Служби безпеки 

України. Для розробки пропозицій з удосконалення застосування спеціальних 

засобів у вказаній діяльності використовувалося законодавство країн – членів 

Організації з безпеки та співробітництва в Європі (зокрема, Королівства Данія, 

Федеративної республіки Німеччина, Швейцарської Конфедерації, Румунії, 

Фінляндії тощо). 

Емпіричну базу дослідження склали матеріали використання 

адміністративно-запобіжних заходів органами Служби безпеки Київської й 

Харківської областей України, рекомендації органів Ради Європи, а також 

офіційних ресурсів, суб’єктів – системи управління сектором безпеки і оборони 

України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших в українській правовій літературі комплексним науковим 

дослідженням теоретичних і практичних проблем застосування органами 

Служби безпеки України адміністративно-запобіжних заходів у сфері 

державної безпеки. У результаті дослідження сформульовано низку нових 

наукових положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше: 

– обґрунтовано тезу про те, що комплексне реформування системи 

національної безпеки України, а також зміщення пріоритетів у співвідношенні 

держави й особистості на користь останньої потребують втілення в життя 

державних правових механізмів, адекватних новим потребам суспільства, для 

створення ефективного сектора безпеки й оборони; 
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– розглянуто як наукову і практичну проблему особливості механізму 

застосування органами Служби безпеки України адміністративно-запобіжних 

заходів, обґрунтовано авторську дефініцію цієї категорії та її співвідношення з 

визначеннями адміністративного впливу і примусу; 

– проведено комплексне дослідження характерних рис, властивостей і 

відмінностей процесуального застосування адміністративно-запобіжних заходів 

у діяльності органів Служби безпеки України – попередження, припинення, 

відповідальності й захисту прав людини і громадянина у вітчизняному 

адміністративному процесі; 

– здійснено науковий аналіз чинного законодавства, що стосується 

використання адміністративно-запобіжних заходів у сфері державної безпеки, 

на підставі чого окреслено коло повноважень органів Служби безпеки України 

із застосування різних видів таких заходів;  

– запропоновано зміни до Закону України «Про Службу безпеки України», 

спрямовані на уточнення визначення і правового статусу суб’єктів спеціальних 

владних повноважень, на яких покладено безпосередню реалізацію завдань 

державної безпеки; упорядкування дії інститутів та суб’єктів недержавної 

безпеки з питань застосування законодавства щодо децентралізованих 

повноважень територіальних громад; зміни до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення в частині застосування заходів запобігання і 

щодо суб’єктного складу притягнення порушників до адміністративної 

відповідальності у секторі безпеки й оборони; 

удосконалено:  
– положення теорії адміністративного права про порядок застосування 

адміністративно-запобіжних заходів органами Служби безпеки України з 

використанням нових видів спеціальних засобів, сучасної техніки й новітніх 

інформаційних технологій з метою поліпшення правового й організаційного 

забезпечення діяльності співробітників органів Служби безпеки України й 

підвищення їхньої професійної підготовки з питань адміністративної 

юрисдикції; 

– наукові положення щодо класифікації адміністративно-запобіжних 

заходів спеціального призначення, які застосовуються органами Служби 

безпеки України у звичайних та кризових умовах; 

дістали подальшого розвитку:  

– теоретичні положення щодо сутності і значення методу переконання в 

діяльності органів Служби безпеки України, який передбачає вплив на 

свідомість і волю людини переважно засобами виховного характеру. Однак, з 

огляду на високий рівень правопорушень у розглядуваній сфері, стверджується, 

що відмова від застосування державного примусу органами Служби безпеки 

України сьогодні не є своєчасною; 

– наукові положення щодо визначення умов та підстав застосування заходів 

адміністративного примусу, що не містять у своїй структурі елементів 

покарання особи, – адміністративно-запобіжних і припиняючих, які значною 

мірою дозволяють оперативно вирішувати конфліктну ситуацію, попереджати 
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або припиняти як правопорушення у сфері державної безпеки, так і загрозу 

його вчинення; 

– погляди вчених-юристів про те, що адміністративно-запобіжні заходи 

застосовуються органами Служби безпеки України з метою відвернення 

можливості настання кризових явищ і вчинення правопорушень, а також 

забезпечення державної безпеки і створення умов для використання інших 

примусових заходів – припинення й відповідальності; 

– наукові доробки щодо забезпечення реалізації приписів законодавства у 

сфері державної безпеки переважно заходами процесуального характеру, 

врегулювання порядку застосування таких заходів забезпечення 

адміністративного провадження, як: адміністративне затримання, вилучення 

документів, затримання транспортних засобів, запровадження інституту 

захисту й відновлення порушеного права. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані у: 

 науково-дослідній сфері – для подальшого розвитку положень наук 

адміністративного права й державного управління як підґрунтя для здійснення 

спеціалізованих досліджень окремих видів адміністративно-запобіжних заходів 

у сфері державної безпеки й удосконалення законодавчого регулювання їх 

застосування; 

 правотворчій діяльності – для вдосконалення норм чинного 

законодавства з питань забезпечення державної безпеки;  

 навчальному процесі – під час викладання навчальних курсів з 

адміністративного права у вищих та спеціальних навчальних закладах для 

підвищення кваліфікації працівників сектора безпеки України й у процесі 

підготовки підручників, навчальних посібників і методичних рекомендацій для 

студентів і слухачів вищих навчальних закладів юридичного спрямування (акт 

впровадження Національного юридичного університету імені Ярослава 

Мудрого від 05.01.2016); 

 правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності діяльності 

органів Служби безпеки України та інших суб’єктів забезпечення державної 

безпеки.  

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Сучасний стан та перспективи розвитку сектора безпеки 

України» (м. Харків, 2015 р.); «Правове забезпечення оперативно-службової 

діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Харків, 2015 р.); 

«Напрями удосконалення наркоконтролю в Україні: проблеми євроінтеграції та 

судової практики» (м. Харків, 2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 5 

наукових статтях, з них 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у науковому виданні, що включено до міжнародної 

наукометричної бази, а також у 3 тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях. 
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Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

що містять дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатку. Загальний обсяг дисертації становить 207 сторінок, у т. ч. основного 

тексту – 176 сторінок. Список використаних джерел налічує 205 найменувань.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Соціально-правова характеристика діяльності органів 

Служби безпеки України по застосуванню адміністративно-запобіжних 

заходів» складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 1.1 «Поняття й особливості застосування заходів 

адміністративно-правового впливу в діяльності органів Служби безпеки 
України» представлено процес формування понять «адміністративний вплив», 

«заходи адміністративного впливу» й «адміністративно-запобіжні заходи», що 

застосовуються органами сектора безпеки. Визначається, що адміністративно-

запобіжні заходи в діяльності органів Служби безпеки України – це 

застосування до правозобов’язаних суб’єктів передбачених адміністративно-

правовими нормами заходів впливу морального, особистісного, організаційного 

чи іншого характеру з метою попередження або припинення протиправних дій, 

недопущення їх шкідливих наслідків, а також офіційне попередження про 

можливе покарання в разі вчинення правопорушення й забезпечення мінімізації 

ризиків і загроз державній безпеці. 

Виділено види адміністративно-запобіжних заходів, використовуваних 

органами служби безпеки, та їх ознаки, а саме: а) вони є різновидом державного 

примусу, здійснюються тільки на підставі закону; б) реалізуються спеціально 

уповноваженими органами держави; в) застосовуються до осіб, які не пов’язані 

відносинами підлеглості із суб’єктами їх застосування; г) характеризуються 

також чисельністю органів і посадових осіб, які можуть їх застосовувати у разі 

загрози вчинення адміністративного правопорушення (а в деяких випадках – і 

кримінального діяння); д) спрощений процесуальний порядок застосування цих 

заходів суттєво відрізняється від складної процедури інших видів юридичних 

проваджень; е) вони володіють певним потенціалом нівелювання прав і 

законних інтересів різних суб’єктів безпекових правовідносин. 

У підрозділі 1.2 «Заходи адміністративного попередження, що 
застосовуються органами Служби безпеки України» розглянуто систему 

заходів адміністративного попередження, проаналізовано проблеми їх 

класифікації. Сформовано висновок про те, що з точки зору соціального 

призначення нині значно більший науковий інтерес становлять заходи 

адміністративного примусу, не пов’язані з інститутом відповідальності, – 

заходи адміністративного попередження. Визначено їх поняття, встановлено 
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підстави застосування й особливості впливу на поведінку суб’єктів сектора 

безпеки. 

Здійснено класифікацію залежно від мети застосування, від об’єкта 

правоохоронного впливу, від форми процесуального прояву. Більшість 

адміністративно-запобіжних заходів не передбачають обов’язкового 

письмового оформлення, здійснюються у вигляді різноманітних матеріально-

технічних дій (огляд осіб, їхніх речей, транспортних засобів, перевірка 

документів тощо). 

У підрозділі 1.3 «Призначення, цілі й види заходів адміністративного 
припинення правопорушень у сфері державної безпеки» зазначено, що 

досліджувані заходи – це комплексне самостійне соціально-правове явище, 

однопорядкове с такими поняттями, як правопорядок, державна безпека, 

законність. Вони виконують свої правоохоронні функції й суттєво 

відрізняються від інших заходів адміністративного примусу. Їх специфіка 

полягає у тому, що вони дозволяють оперативно досягти належного 

функціонування безпекових правовідносин, запобігти подальшій протиправній 

поведінці й порушенням у сфері державної безпеки, забезпечити своєчасний і 

повний розгляд справи про адміністративне правопорушення, а іноді і притягти 

винну особу до відповідальності. 

Заходи адміністративного припинення використовуються в секторі безпеки 

з метою забезпечення державної безпеки, захисту прав та свобод людини і 

громадянина, охорони безпекового правопорядку. Відповідно до мети та 

суб’єктності здійснюється класифікація зазначених заходів на заходи 

державного та громадського впливу.  

Розділ 2 «Правові засади діяльності органів Служби безпеки України по 

застосуванню адміністративно-запобіжних заходів» складається з чотирьох 

підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Правове регулювання діяльності органів Служби безпеки 

України по застосуванню адміністративно-запобіжних заходів» наголошено, 

що, розглядаючи означене питання, варто визначити характерні особливості 

правового регулювання сектора державної безпеки. Поряд із цим метою 

поглибленого вивчення механізму застосування адміністративно-запобіжних 

заходів протидії безпековим правопорушенням є врахування міжнародного 

досвіду боротьби з проявами тероризму, сепаратизму, з технологіями так званої 

«гібридної війни». Чітке визначення особливостей організації безпекової 

діяльності країн НАТО і Європейського Союзу сприятиме оптимізації процесу 

використання превентивних заходів протидії загрозам воєнного, 

розвідувального, диверсійного, кримінального характеру, а також створенню 

відповідної правової моделі режиму законності.  
Підкреслено, що правовий режим діяльності органів Служби безпеки 

України по застосуванню заходів запобігання правопорушенням і їх 

припинення підтримується завдяки наявності системи нормативно-правових 

актів, що різняться між собою назвою, юридичною силою, органами, що їх 

приймають, порядком прийняття актів тощо. У правовому регулюванні 

діяльності цих органів у сфері державної безпеки вирішальну роль відіграє 
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Конституція України, що має вищу юридичну силу й задає суспільним 

відносинам цільову й цілісну структуру. Потрібно відзначити, що Основний 

Закон України закріплює функціональні принципи діяльності державних 

органів, у тому числі й органів Служби безпеки України, які структурно 

належать до органів виконавчої влади. До конституційно встановлених 

принципів (засад) функціонування останніх належать: а) пріоритет прав та 

свобод людини і громадянина в діяльності органів держави, б) відповідальність 

останньої за свою діяльність перед особою, в) участь громадян в управлінні 

державними справами, г) верховенство права, д) законність та інші. 

У підрозділі 2.2 «Особливості нормативного закріплення адміністративно-

запобіжної діяльності органів Служби безпеки України» у контексті вивчення 

спеціалізованого механізму протидії безпековим правопорушенням розглянуто 

різноманітні чинники, за допомогою яких забезпечується належний режим 

законності в певній галузі правоохоронної діяльності. Серед сукупності джерел 

унормування (політичних, фінансових, технологічних) особливе місце 

посідають нормативно-правові, під якими розуміється спеціально закріплені 

правові засоби, за допомогою яких забезпечуються правомірні дії всіх 

учасників безпекових відносин, попередження і припинення порушень 

законності, установлення й усунення причин та умов їх учинення. Наводиться 

авторська дефініція конструкції «нормативне закріплення адміністративно-

запобіжної діяльності органів служби безпеки»: це система спеціально 

передбачених державою і закріплених у відповідних нормативних актах 

правових способів забезпечення належного реагування на кризові ситуації, 

своєчасного виявлення, запобігання та нейтралізації зовнішніх і внутрішніх 

загроз національній безпеці. 

Акцентовано увагу на тому, що безпековими елементами, які становлять 

правовий фундамент, сутністю системи нормативного закріплення 

адміністративно-запобіжної діяльності органів Служби безпеки України, 

насамперед є норми права, тобто формально-обов’язкові правила поведінки, які 

мають обов’язковий характер, установлюються або санкціонуються державою й 

забезпечуються її організаційною, тактико-спеціальною і примусовою 

діяльністю.  

У підрозділі 2.3 «Повноваження органів Служби безпеки України при 
застосуванні адміністративно-запобіжних заходів» розкрито права й 

обов’язки суб’єктів, які у своїй діяльності застосовують адміністративно-

запобіжні заходи, коли засоби переконання й виховання не досягають 

необхідного результату. Для встановлення повноважень суб’єктів, які 

застосовують заходи адміністративного попередження і припинення, велике 

значення має визначення сфери державної діяльності, у якій вони реалізуються, 

оскільки ці повноваження виконують функції щодо забезпечення правопорядку 

й боротьби з правопорушеннями.  

Зроблено висновок, що вони використовуються в системі правоохоронної 

діяльності держави. Приділено увагу аналізу ознак, властивих цьому виду 

повноважень, зокрема зазначається, що: а) вони здійснюються лише за 

допомогою юридичних заходів впливу, реалізація яких має чітко відповідати 
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правовим приписам; б) їх здійснення покладається перш за все на спеціально 

створені державою органи; в) останні утворюють групу головних суб’єктів 

застосування заходів державного примусу (адміністративного, кримінального 

тощо); г) суб’єкти застосування адміністративно-запобіжних заходів володіють 

безпековими повноваженнями; д) основний обсяг повноважень щодо 

застосування адміністративно-запобіжних заходів виконують органи Служби 

безпеки України за участю відповідних органів виконавчої влади і членів 

громадських формувань; е) чітко розмежовуються повноваження зазначених 

суб’єктів щодо застосування заходів адміністративного попередження і 

припинення у сфері державної безпеки. 

У підрозділі 2.4 «Підстави застосування органами Служби безпеки України 
заходів адміністративного припинення спеціального призначення» підкреслено, 

що порядок застосування вказаних заходів варто аналізувати як певний 

правовий режим, властивий будь-якій правоохоронній діяльності, й відповідно 

до мети правового регулювання. З метою розкриття сутності і змісту 

адміністративних заходів спеціального призначення проаналізовано низку 

таких елементів, як принципи, підстави, функції, методи, види впливу – 

фізичний, спеціальний і застосування зброї. Приділено увагу розкриттю 

законності як принципу – одному з головних демократичних чинників 

організації й функціонування сектора безпеки. Зроблено висновок, що заходи 

припинення спеціального призначення становлять самостійну групу відносин, 

що пояснюється їх винятковістю й екстраординарністю. При цьому формується 

положення, відповідно до якого законність – це принцип, обов’язкова вимога, 

метод і режим неухильного дотримання, виконання й застосування законів і 

заснованих на них нормативно-правових актів усіма учасниками суспільних 

відносин у сфері забезпечення державної безпеки. 

Зроблено висновок, що застосування адміністративних заходів спеціального 

призначення має свої особливості, зумовлені характером цих заходів, 

завданнями й функціями, які виконуються за їх допомогою, а також колом 

суб’єктів, уповноважених на їх застосування. Визначено основні підстави 

застосування заходів спеціального призначення, до яких автор відносить: 

наявність законодавства, дотримання законності, діяльність компетентних 

органів, доцільність такої діяльності, встановлена законом відповідальність. 

Розділ 3 «Шляхи підвищення ефективності діяльності органів Служби 

безпеки України по застосуванню адміністративно-запобіжних заходів» 

складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Напрями вдосконалення законодавства з питань 

застосування органами Служби безпеки України адміністративно-запобіжних 
заходів» запропоновано низку приписів правового й організаційного характеру, 

ефективна реалізація яких сприятиме захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз 

національній безпеці. Запропоновано розробити і прийняти на законодавчому 

рівні концепцію, яка визначала б: а) єдині цілі, завдання, принципи та 

механізми участі громадських формувань для підвищення ефективності 

механізму запобігання й нейтралізації сучасних загроз національній безпеці; 

б) перелік функцій і відповідальність суб’єктів недержавного сектора безпеки. 
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Особливу увагу акцентовано на необхідності прийняття Закону України «Про 

цивільну безпеку», нормами якого було б передбачено можливість участі 

громадськості у забезпеченні ефективного функціонування єдиної державної 

системи профілактики правопорушень, цивільний захист територіальних 

громад, підготовку мобілізаційних ресурсів, приведення цієї системи у 

відповідність до стандартів Європейського Союзу. 

Обґрунтовано доцільність запровадження спеціального органу виконавчої 

влади України, основними завданнями якого було б: а) формування 

недержавного сектора безпеки; б) реалізація системи заходів, призначених для 

підготовки мобілізаційних ресурсів; в) посилення захисту об’єктів критичної 

інфраструктури, розвиток мережі реагування на надзвичайні комп’ютерні події; 

г) удосконалення системи територіальної оборони, державного цивільного 

контролю за функціонуванням сектора безпеки. Визначено адміністративно-

правові й організаційні заходи, що сприятимуть удосконаленню управлінської 

діяльності з метою формування й підтримання можливостей забезпечення 

адекватного і гнучкого реагування на весь спектр загроз національній безпеці 

України. 

У підрозділі 3.2 «Оптимізація адміністративно-запобіжної діяльності 
органів Служби безпеки України в контексті євроінтеграції» доведено, що 

найбільш ефективним запобіжним заходом у сфері державної безпеки у країнах 

Європейського Союзу є розроблення відповідної державної політики. За 

організацією й контролем спецслужби європейських країн можна умовно 

поділити на 3 моделі: американська (підпорядкування президенту країни), 

британська (підпорядкування прем’єр-міністру) і французька (підпорядкування 

президенту і прем’єр-міністру). Наявність різних моделей свідчить про 

відмінності в організаційній побудові систем контролю за спецслужбами в 

різних країнах. Основні принципи побудови системи контролю за службами 

внутрішньої безпеки і правоохоронними органами визначені рекомендаціями 

ПАРЄ 1402 (1999) і 1713 (2005). Вирішуючи проблеми сектора безпеки, країни 

Європейського Союзу і НАТО поруч із зазначеними рекомендаціями керуються 

національними інтересами, внутрішнім законодавством, традиціями й 

історичним досвідом. З огляду на викладене вирішення найбільш важливіших 

питань організації й підпорядкованості Служби безпеки України має 

здійснюватися з урахуванням результатів конституційної реформи, проведення 

якої планується в Україні. 

До проблем, що потребують вирішення найближчим часом, необхідно 

долучити уточнення сфери суспільних відносин, унормування яких 

покладається на Службу безпеки України та її органи. Так, відповідно до ст. 1 

Закону України «Про Службу безпеки України», ця служба є державним 

правоохоронним органом спеціального призначення, який забезпечує державну 

безпеку України. Підкреслюється, що в зазначеному вище Законі та в інших 

нормативно-правових актах України бракує визначення понять «державна 

безпека», «забезпечення державної безпеки», «суб’єкт забезпечення державної 

безпеки», «система забезпечення державної безпеки», «суб’єкти національної 

системи кібербезпеки». Вважаємо, що всі вони мають бути закріплені у новому 



11 

Законі України «Про Службу безпеки України», що дасть змогу створити 

необхідний законодавчий фундамент для уточнення компетенції Служби 

безпеки України та її розмежування з компетенціями інших державних органів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що виявляється у визначенні адміністративно-запобіжних заходів у 

діяльності органів державної влади України щодо протидії актуальним загрозам 

у секторі безпеки, а також у визначенні шляхів удосконалення таких заходів. За 

результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Встановлено, що методологія вивчення особливостей застосування 

заходів адміністративного впливу в діяльності Служби безпеки України – це 

сукупність прийомів пізнання і юридичних технік, завдяки яким вирішуються 

дослідницькі завдання, пов’язані з визначенням особливостей діяльності 

відповідних суб’єктів щодо виконання ними функцій, спрямованих на 

адекватне забезпечення національної безпеки і гнучке реагування на весь 

спектр загроз національній безпеці України. Обґрунтовано, що належний стан 

сектору безпеки вимагає збалансованого поєднання заходів переконання і 

примусу, єдиного управління компетентними органами, утвореними відповідно 

до Конституції й законів України, діяльність яких ґрунтується на системі 

застосування загальнодержавних заходів для забезпечення національних 

інтересів і суверенітету держави. 

2. Визначено та охарактеризовано основні внутрішні й зовнішні загрози 

державній безпеці. Зроблено висновок, що формування дієвих національних 

безпекових та оборонних спроможностей дасть змогу відновити територіальну 

цілісність України в межах міжнародно визнаного її державного кордону, 

гарантувати мирне майбутнє як суверенної й незалежної, демократичної, 

соціальної, правової держави, забезпечить створення ефективної системи 

реагування на кризові ситуації, на своєчасне виявлення, запобігання і 

нейтралізацію загроз національній безпеці, а також гарантування 

конституційних прав та свобод людини і громадянина. Зроблено висновок, що 

сучасні загрози національній безпеці України виникли й набули масового 

поширення саме через нерозвиненість політичних інструментів формування 

безпекових інституцій, брак належного контролю з боку громадянського 

суспільства, нечітку й непрозору систему функціонування суб’єктів сектора 

безпеки, застосування в міжнародних конфліктах технологій так званої 

«гібридної війни», що пов’язано з недосконалістю законодавства з питань 

міжнародної й національної безпеки. 

3. Доведено, що адміністративно-запобіжні заходи діяльності органів 

Служби безпеки України мають розглядатися виключно у контексті поваги до 

норм і принципів міжнародного права. Відзначено, що з огляду на важливість 

з’ясування їх поняття, на невизначеність у національному законодавстві й у 

науковому обігу, а також з урахуванням комплексного аналізу й узагальнення 

праць учених та дослідження концептуальних засад мінімізації загроз 
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державному суверенітету запропоновано авторську дефініцію конструкції 

«адміністративно-запобіжні заходи» в секторі безпеки й наведено їх види. 

Залежно від мети застосування виділено такі превентивні заходи в діяльності 

органів Служби безпеки України: 1) адміністративно-запобіжні, застосовувані з 

метою попередження порушень законодавства з питань забезпечення державної 

безпеки, інших адміністративних і кримінально караних діянь, а саме: 

а) попередження про неприпустимість протиправної поведінки, б) надання 

консультацій і проведення профілактичної роботи; 2) адміністративно-

запобіжні, використовувані для забезпечення державної безпеки за різних 

надзвичайних умов, як-то: а) обмеження й заборона окремих прав та свобод 

людини і громадянина, б) затримання правопорушника, в) реквізиція 

транспортного засобу під час надзвичайної ситуації тощо; 3) заходи 

адміністративного запобігання спеціального призначення, застосовувані з 

метою забезпечення вжиття інших примусових заходів, передбачених правовим 

режимом району проведення спеціальних операцій. 

4. Розкрито ключові гарантії законності в адміністративно-запобіжній 

діяльності органів Служби безпеки України. Наголошено, що, до норм, які 

регламентують порядок і межі застосування заходів адміністративного 

примусу, треба також віднести норми права спеціального призначення, які: 

а) визначають адміністративну діяльність органів Служби безпеки України як 

таку, що здійснюється виключно на підставі дотримання певних процедур; 

б) регламентують конкретні права й обов’язки працівників цих органів, форми 

контролю за фактичним виконанням ними різних правових актів; в) спрямовані 

на забезпечення належної роботи служб і підрозділів Служби безпеки України, 

а також на правовий захист її співробітників і членів їхніх родин; 

г) окреслюють строки й порядок оскарження, скасування або призупинення дії 

незаконних актів органів Служби безпеки України; д) установлюють 

адміністративну, дисциплінарну та інші види відповідальності за порушення 

правових норм, що закріплюють юридичні гарантії як для громадян, так і для 

працівників Служби безпеки України.  

5. Встановлено, що в Україні назріла нагальна потреба прийняття на рівні 

закону єдиного розгорнутого нормативного акта, який регулював би основні 

положення обігу зброї, регламентував би порядок не тільки її придбання, 

зберігання, носіння, а й застосування з метою самозахисту. Це зумовлено 

такими чинниками, як кризовий розвиток соціальних та економічних відносин, 

зростання злочинності й, насамперед, збільшення числа правопорушень, що 

вчиняються з використанням вогнепальної зброї, тощо. Сьогодні у вільному 

обігу перебуває доволі значна кількість незареєстрованних одиниць різних 

видів зброї. Певний вплив (хоча й опосередкований) на зростання злочинності в 

країні справляє і стан нормативно-правової бази, оскільки злочинні елементи з 

метою неправомірного одержання зброї та її застосування використовують саме 

законодавчі прогалини. 

6. Проаналізовано юридичні колізії і протиріччя в українському 

адміністративно-деліктному законодавстві, що призвели до того, що у 

співробітників Служби безпеки України виникали різні погляди на те, як їм 
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діяти в тій чи іншій ситуації, чи застосовувати наявні заходи припинення 

правопорушення. Досліджено особливості механізму застосування інших 

заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, які теж потребують більш чіткого правового врегулювання. 

До системи таких заходів, крім перелічених у главі 20 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, треба включити доставку правопорушника – 

його привід. Варто також внести доповнення й до ст. 25 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення шляхом віднесення до доказів у справі про 

адміністративне правопорушення показань приладів автоматичної (фото- й 

відео) фіксації порушень у сфері державної безпеки. 

7. Окремо вказано на розбіжності у законодавчому регламентуванні 

застосування адміністративного затримання, яке Кодекс України про 

адміністративні правопорушення хоча й допускає, але наголошує, що воно 

можливе у разі вчинення лише деяких правопорушень. Органи Служби безпеки 

України повинні мати можливість застосовувати цей захід у всіх випадках, 

коли постає необхідність скласти протокол про адміністративне 

правопорушення, а на місці його вчинення це зробити неможливо через 

перешкоди. Із цією метою п. 1. ч. 2 ст. 262 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення слід викласти у такій редакції: «1) органи 

Служби безпеки України – у разі вчинення правопорушень, складання 

протоколів про які покладено на посадових осіб цих органів». Потребує 

вирішення й питання про порядок застосування адміністративного затримання 

у вихідні і святкові дні. Ідеться про випадки, коли закон передбачає затримання 

на строк до розгляду справи, а строк її вирішення становить одну добу. За таких 

умов треба передбачити, що до зазначеного строку не повинні включатися 

вихідні і святкові дні, на що потрібно вказати у ч. 2 ст. 277 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення. 

8. Встановлено, що не зовсім вдало врегульовано у законодавстві порядок 

здійснення особистого огляду й огляду речей правопорушника. У ст. 264 

Кодексу України про адміністративні правопорушення фактично закріплено 2 

різні заходи адміністративного примусу – огляд як захід припинення 

порушення й огляд як адміністративно-запобіжний захід, що застосовується 

незалежно від здійснення провадження у справі про адміністративне 

правопорушення. Вважаємо, що в цій статті має йтися лише про огляд, 

застосовуваний як захід припинення адміністративного правопорушення. Усі ж 

інші випадки огляду (у тому числі й огляд транспортних засобів) треба 

впорядкувати окремим нормативним актом (наприклад, Законом України «Про 

Національну поліцію», Митним кодексом України тощо). Огляд речей і 

документів за відсутності їх власника має здійснюватися за участю двох 

понятих, правовий статус яких у Кодексі України про адміністративні 

правопорушення так і не визначено. Для усунення цього недоліку є сенс 

доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення окремою 

ст. 2721 такого змісту: «Понятим може бути незаінтересована у справі особа. 

Понятий, присутній при здійсненні огляду, своїм підписом засвідчує 

відповідність записів у протоколі вчиненим діям». 
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9. Визначено основні адміністративно-правові заходи припинення 

спеціального призначення, такі як фізичний вплив, спеціальні засоби, 

вогнепальна зброя, які у разі виникнення надзвичайних ситуацій воєнного 

характеру сприяють підвищенню результативності превентивної діяльності 

органів Служби безпеки України з використанням можливостей Головного 

ситуаційного центру України, формування умов для забезпечення взаємодії цієї 

системи із Ситуаційним центром НАТО (SITCEN). Особливо це стосується 

збирання й аналізу відомостей: а) про практику застосування органами Служби 

безпеки України заходів запобігання і припинення на території України 

відповідно до вимог міжнародного законодавства тих держав, що мають спільні 

з Україною кордони; б) про розгляд і вирішення судами справ, пов’язаних із 

деліктними правовідносинами у сфері державної безпеки; в) про вчинені 

адміністративні й кримінальні правопорушення у сфері державної безпеки на 

території як України, так і інших держав. Доведено необхідність прийняття 

Інструкції про особливості організації взаємодії підрозділів Служби безпеки 

України в районі проведення антитерористичної операції у зв’язку з учиненням 

кримінальних та інших правопорушень. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Жарий О. К. Адміністративно-запобіжні заходи в діяльності органів 

Служби безпеки України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2016. 

Дисертаційна робота присвячена розгляду теоретичних та практичних 

питань щодо визначення сутності, особливостей і видів адміністративно-

запобіжних заходів, що застосовуються у сфері забезпечення державної безпеки 

уповноваженими органами. 

Розглянуто методи адміністративного впливу в секторі державної безпеки, 

систему адміністративно-запобіжних заходів, їх сутність, ознаки й завдання. 

Проаналізовано значну кількість наукових правових праць, присвячених 

визначенню сутності адміністративно-запобіжних заходів, що застосовуються в 

секторі державної безпеки. Досліджено характерні риси та відмінності 

процесуального застосування таких адміністративно-запобіжних заходів у 

діяльності органів Служби безпеки України, як попередження правопорушення, 

його припинення й відповідальність за вчинене.  

Сформульовано пропозиції з удосконалення чинного законодавства 

відповідно до стандартів Європейського Союзу й НАТО. 

Ключові слова: адміністративно-запобіжна діяльність органів Служби 

безпеки України, адміністративно-запобіжні заходи в секторі безпеки, 
державна безпека, загрози державній безпеці, застосування безпекових 
адміністративно-запобіжних заходів у контексті євроінтеграції, суб’єкти 

застосування безпекових адміністративно-запобіжних заходів. 
 

Жарий А. К. Административно-предупредительные меры в 

деятельности Службы безопасности Украины. – Рукопись.  
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2016. 

Диссертационная работа посвящена рассмотрению теоретических и 

практических вопросов относительно определения сущности, особенностей и 

видов административно-предупредительных мер, применяемых в сфере 
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обеспечения государственной безопасности уполномоченными органами. 

Рассмотрены методы административного воздействия в секторе 

государственной безопасности, определена система административно-

предупредительных мер, их сущность, признаки и задачи. Проанализирован 

значительный комплекс юридической научной литературы, посвященной 

сущности административно-предупредительных мер, используемых в секторе 

безопасности. Исследованы характерные черты и отличия процессуального 

применения таких административно-предупредительных мер в деятельности 

органов Службы безопасности Украины, как предупреждение правонарушения, 

его пресечение и ответственность за совершенное. 

Раскрыто содержание административно-предупредительной деятельности 

органов Службы безопасности Украины, названы ее основные признаки, 

особенности, сформулирована структурно-функциональная характеристика. 

Под административно-предупредительными мерами в секторе государственной 

безопасности предложено понимать сложную юридическую конструкцию, 

включающую в себя совокупность таких взаимосвязанных процессуальных 

элементов, как предусмотренные административно-правовыми нормами 

нежелательные для нарушителя меры организационного, личностного или 

имущественного характера, применяемые в форме психологического или 

физического воздействия с целью принудительного прекращения нарушений в 

сфере государственной безопасности, иных объективно противоправных 

действий, устранения их негативных последствий, создания условий для 

последующего применения административных взысканий или иных мер 

государственного и общественного влияния. 

Рассмотрен как научная и практическая проблема механизм применения 

органами Службы безопасности Украины административно-

предупредительных мер, обобщены взгляды на правовую основу этой 

деятельности, сформулированы особенности форм и методов осуществления 

последней, а также совокупность административных прав и обязанностей, 

которыми наделены уполномоченные субъекты для выполнения задач по 

обеспечению суверенитета государства. 

Сформулированы рекомендации по совершенствованию действующего 

законодательства в соответствии со стандартами Европейского Союза и НАТО. 

Ключевые слова: административно-предупредительная деятельность 

органов Службы безопасности Украины, административно-
предупредительные меры в секторе безопасности, государственная 
безопасность, угрозы государственной безопасности, применение безопасных 

административно-предупредительных мер в контексте евроинтеграции, 
субъекты применения административно-предупредительных мер 
безопасности. 
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Zharyi O. K. Administrative and preventive measures in the activities of 

bodies of the Security Service of Ukraine. – Manuscript.  

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2016. 

The thesis is devoted to the consideration of theoretical and practical questions to 

determine the nature, characteristics and types of administrative and preventive 

measures safeguards which are applied in the sphere ensuring the state security by the 

authorities.  

The methods of administrative influence in the security sector are examined; the 

system of administrative and preventive measures is defined, as well as their nature, 

characteristics and tasks. A complex of scientific literature was analyzed to determine 

the nature of the administrative and preventive measures which are applied in the 

security sector. The characteristics, properties and differences of procedural 

application of administrative and preventive measures in the activities of bodies of 

the Security Service of Ukraine: prevention, cessation, responsibility have been 

studied. 

Suggestions on improving the current legislation with the standards of the 

European Union and NATO have been formulated. 

Key words: administrative and preventive activities of the Security Service of 
Ukraine, administrative and preventive measures in the security sector, national 
security, threat to national security, administrative measures in the context of 

European integration, subjects of application of administrative and preventive 
measures application of security. 
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