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дослідження на тему «Адміністративно-запобіжні заходи в діяльності органів 

Служби безпеки України» є актуальними та своєчасними. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано в рамках реалізації основних положень Указів 

Президента України «Про затвердження Концепції розвитку сектору безпеки і 

оборони України» від 14 березня 2016 року та «Про затвердження Стратегії 

національної безпеки України» від 26 травня 2015 року. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Основні наукові положення, 

висновки і рекомендації, викладені у дисертації, є теоретично обґрунтованими, 

що забезпечується застосуванням раціональної сукупності сучасних 

загальнонаукових та спеціальних методів і прийомів наукового пізнання. 

Використання окремих методів дозволило сформулювати та поглибити 

понятійний апарат, що використовується в дослідженні, встановити логічні 

зв’язки між елементами, з’ясувати структуру процесу, що досліджується, 

проаналізувати зарубіжний досвід, сформулювати пропозиції щодо 

вдосконалення чинного та формування перспективного законодавства тощо. 

Цілком логічною є обрана структура викладення матеріалу. 

Розділ 1 «Соціально-правова характеристика діяльності органів Служби 

безпеки України по застосуванню адміністративно-запобіжних заходів» 

складається з трьох підрозділів. 

Автором 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, 
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недопущення їх шкідливих наслідків, а також офіційне попередження про 

можливе покарання в разі вчинення правопорушення й забезпечення мінімізації 

ризиків і загроз державній безпеці (с. 14). 

Дисертантом 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 

підстави застосування й особливості впливу на поведінку суб’єктів сектора 

безпеки (с. 38). 

У підрозділі 1.3 «Призначення, цілі й види заходів адміністративного 

припинення правопорушень у сфері державної безпеки» зазначається, 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 (с. 49). 

Розділ 2 «Правові засади діяльності органів Служби безпеки України по 

застосуванню адміністративно-запобіжних заходів» складається з чотирьох 

підрозділів. 

Дисертант 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» (с. 63).  
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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 (с. 84). 

У підрозділі 2.3 «Повноваження органів Служби безпеки України при 

застосуванні адміністративно-запобіжних заходів» автором 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 (с. 101). 

З метою розкриття сутності і змісту адміністративних заходів 

спеціального призначення 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. проаналізовано низку 

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

фізичний, спеціальний і застосування зброї (с. 121). 

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 
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заходів» запропоновано низку приписів правового й організаційного характеру, 

ефективна реалізація яких сприятиме захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз 

національній безпеці. 

Заслуговує на підтримку запропонована автором розробка концепції, 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. Особливу увагу акцентовано на 

необхідності прийняття Закону України «Про цивільну безпеку» (с. 144). 

У підрозділі 3.2 «Оптимізація адміністративно-запобіжної діяльності 

органів Служби безпеки України в контексті євроінтеграції» контроль 

спецслужби європейських країн поділено 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. доведено, що найбільш 

ефективним запобіжним заходом у сфері державної безпеки у країнах 

Європейського Союзу є розроблення відповідної державної політики(с. 148). 

У висновках автором зазначається, що до проблем, яки потребують 

вирішення найближчим часом, необхідно долучити уточнення сфери 

суспільних відносин, унормування яких покладається на Службу безпеки 

України та її органи. 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 Законі України «Про Службу 

безпеки України», що дасть змогу створити необхідний законодавчий 
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фундамент для уточнення компетенції Служби безпеки України та її 

розмежування з компетенціями інших державних органів (с. 173). 

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів. 
Достовірність одержаних результатів досягнута здобувачем завдяки 

використанню значного масиву вітчизняної та зарубіжної наукової літератури 

та нормативно-правових актів. Безумовно позитивним фактором є безпосереднє 

використання зарубіжних джерел, що є вкрай необхідним для всебічного 

розгляду обраної теми дослідження. Акцентовано увагу на дослідженні 

положень чинного та перспективного вітчизняного законодавства. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших в українській правовій науці комплексним науковим 

дослідженням теоретичних і практичних проблем застосування органами 

Служби безпеки України адміністративно-запобіжних заходів у сфері 

державної безпеки. 

Повнота викладення результатів в публікованих працях. 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 науковометричної бази, а 

також у 3 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Детальний аналіз дисертаційної роботи й автореферату дає підстави 

констатувати ідентичність автореферату і основних положень дисертації. 

Наведені в авторефераті наукові положення, висновки і рекомендації достатньо 

повно розкриті й обґрунтовані у тексті рукопису. Дисертацію та автореферат 

оформлено відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України. 

Наукове та практичне значення отриманих результатів дослідження 

полягає в тому, що сформульовані автором положення, зроблені узагальнення, 

висновки та пропозиції мають загальнотеоретичне та прикладне значення для 

науки адміністративного права і процесу, використані та можуть далі 

використовуватися у правотворчої та правозастосовної діяльності органів 
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Служби безпеки України при застосуванні адміністративно-запобіжних заходів, 

науково-дослідній сфері та навчальному процесі. 

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації. Загальна 

позитивна оцінка рецензованої роботи та проведеного дослідження в цілому не 

виключає можливості й необхідності висунути низку зауважень щодо його 

змісту, яки носять критичний чи дискусійний характер та мають бути 

обговорені під час захисту і враховані автором в його подальших наукових 

дослідженнях. Отже, позитивно оцінюючи дисертацію Жарого Олександра 

Костянтиновича, вважаємо за необхідне зазначити, що окремі питання є 

дискусійними або вимагають додаткової аргументації: 

1. Автором виділено види адміністративно-запобіжних заходів, 

використовуваних органами Служби безпеки, та їх ознаки (с. 39 рукопису). Але 

на наш погляд здобувач не надав вичерпний перелік усіх ознак. Тому хотілося б 

почути позицію автора стосовно інших ознак, зокрема, юридичних, 

психологічних та інших. 

2. У підрозділі 1.2. (с. 41) автор зазначає, що 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), таке 

ствердження потребує додаткового пояснення щодо вимог адміністративно-

процесуального законодавства України. 

3. У дисертації (с. 45) здобувач надає класифікацію адміністративно-

запобіжних заходів, що застосовуються органами Служби безпеки України. 

Залежно від мети застосування, від об’єкта правоохоронного впливу, від форми 

процесуального прояву. Але, на нашу думку, також критеріями такої 

класифікації можуть бути: спрямованістю змісту; функціональне призначення; 

форма припису; адресат; зміст заходу; межи дії; ступень загальності та інші. 

4. У підрозділі 1.3 автор зазначає, що специфіка адміністративно-

запобіжних заходів, що використовуються органами Служби безпеки полягає у 

тому, що вони дозволяють оперативно досягти належного функціонування 
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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 (с. 46). Яким чином на даний час вирішується 

зазначене питання в чинному законодавстві, зокрема в зоні проведення АТО. 

5. Недостатньо аргументованою, на наш погляд, уявляється позиція 

здобувача щодо необхідності прийняття закону, який урегулював би діяльність 

органів СБ України, пов’язану з обігом і використанням засобів отримання 

інформації (с. 168, п. 5 Висновків по 3 розділу). На наш погляд, питання 

застосування технічних засобів негласного отримання інформації 

правоохоронними органами законодавчо відрегульовані, хоча й, дійсно, 

потребує певних змін і доповнень. 

6. Загальні висновки мають форму констатації фактів, переліку 

отриманих в процесі дослідження результатів (встановленор, визначено, 

вказано, тощо) що, на наш погляд, не прийнято в процесі викладення матеріалу 

висновків в наукових розробках. 

У той же час, вважаємо, що дисертант має право на власну думку. 

Наведені зауваження лише свідчать про складність обраної дисертантом теми 

поставлених у роботі проблем, значною мірою мають дискусійну природу та 

носять характер побажань і суттєво не впливають на загальний позитивний 

висновок щодо якості проведеного дослідження та не принижують високої 

оцінки змісту та наукових положень дисертації, висвітлених у тексту рукопису 

та авторефераті. 

Висновок : Дисертаційне дослідження «Адміністративно-запобіжні 

заходи в діяльності органів Служби безпеки України» є самостійною 

завершеною науково-дослідною працею, в який здійснено теоретичне 

узагальнення й вирішення важливого наукового завдання, яке полягає у 

визначенні сутності, особливостей й видів адміністративно-запобіжних заходів, 

що застосовуються у сфері забезпечення державної безпеки, встановленні 

компетенції органів Служби безпеки України щодо застосування цих заходів, 
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адміністративно-правового статусу суб’єктів забезпечення державної безпеки 

України, а також розробці рекомендації з удосконалення правового 

забезпечення їх практичної діяльності, шляхів її оновлення й оптимізації. 

Дисертація відповідає вимогам, що пред’являються до відповідного 

різновиду наукових робіт згідно Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567, а її автор – 

Жарий Олександр Костянтинович заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне 

право і процес; фінансове право; інформаційне право. 

 

Офіційний опонент: 
доктор юридичних наук, професор, 
завідувач наукової лабораторії 
правових проблем інформаційної діяльності 
Науково-дослідного інституту інформатики і права 
Національної академії правових наук України 

К. І. Бєляков 
9 грудня 2016 року 
 
 
 
 
 
 
Підпис Бєлякова К. І. засвідчую : 
т.в.о. помічника директора             М. Беланюк 
 


