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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Внаслідок неприхованої агресії Російської Федерації в 

березні 2014 року була анексована Автономна Республіка Крим та розв’язано 

збройний конфлікт у Донецькій та Луганській областях. Специфіка 

терористичної діяльності на Сході України утворює новий різновид збройного 

конфлікту – терористичний збройний конфлікт. Подолати терористичну загрозу 

і зберегти територіальну цілісність України можна в рамках адміністративного 

режиму антитерористичної операції.  

Причини конфлікту на Сході України лежать у площині світової 

геополітики. Сьогодні відомі геополітичні, історичні передумови виникнення 

конфліктів в Азербайджанській Республіці, Грузії і Республіці Молдова, що 

відбулися за активної участі Російської Федерації та перейшли у стан так 

званих «заморожених» конфліктів. Однак Україна як незалежна держава 

зобов’язана вжити всіх можливих правових та військових заходів з метою 

захисту суверенітету і незалежності, прав і свобод громадян. 

Найефективнішою формою для реалізації заходів із протидії збройній 

агресії на Сході України є адміністративний режим антитерористичної операції. 

Він реалізується шляхом встановлення особливого комплексного регулювання 

певних суспільних відносин, які вимагають негайної координації економічних 

процесів, захисту прав і свобод людини в Україні. Адміністративний режим у 

цьому разі виступає особливим комплексним регулятором суспільних відносин. 

Перед наукою адміністративного права постало завдання досліджувати 

конвергенцію та взаємозалежність юридичних інститутів і одночасно давати 

висновки щодо необхідних змін у практиці. Окремі аспекти визначення 

особливостей правового регулювання спеціальних адміністративних режимів з 

метою забезпечення національної безпеки досліджено в працях таких учених, 

як: О. В. Алєксєйченко, Н. О. Армаш, Ю. В. Баулін, В. М. Бевзенко, 

К. І. Бєляков, В. І. Борисов, М. Ю. Віхляєв, О. О. Гапон, В. М. Гаращук, 

В. П. Ємельянов, Н. В. Коваленко, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, 

А. Т. Комзюк, О. Л. Копиленко, Є. О. Легеза, В. А. Ліпкан, Д. М. Лук’янець, 

П. С. Лютіков, В. В. Майоров, Т. А. Мартиросян, Н. П. Матюхіна, 

Р. С. Мельник, О. І. Миколенко, Т. П. Мінка, В. Я. Настюк, О. С. Проневич, 

М. В. Рибачук, Р. М. Слєпцов, О. В. Соколовський, В. П. Тихий, 

Ю. В. Тихомиров, С. А. Трофімов, В. М. Цуканов та ін. Однак питання 

особливостей реалізації адміністративного режиму антитерористичної операції 

в наукових дослідженнях окремо не аналізувалися. Вказані обставини й 

зумовили обрання зазначеної теми. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в рамках Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–

2015 роки, затверджених постановою загальних зборів Національної академії 

правових наук від 24 вересня 2010 року № 14-10. Дисертація безпосередньо 

пов’язана з реалізацією Комплексної державної програми щодо підтримки, 

соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з 

тимчасово окупованої території України та районів проведення 
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антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року та 

Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року.  

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у тому, 

щоб на підставі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних 

джерел визначити сутність адміністративного режиму антитерористичної 

операції, проблеми його нормативного визначення та практичної реалізації, 

сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в цій 

сфері і практики його застосування. Для досягнення вказаної мети в 

дисертаційній роботі поставлено й вирішено такі основні задачі: 

– розкрити сутність поняття «адміністративний режим» та провести 

класифікацію адміністративних режимів у теорії адміністративного права;  

– узагальнити міжнародний досвід уведення спеціальних адміністративних 

режимів на окремих територіях; 

– визначити критерії співвідношення адміністративного режиму 

антитерористичної операції та суміжних правових категорій; 

–  охарактеризувати правову основу введення адміністративного режиму 

антитерористичної операції; 

– встановити систему суб’єктів протидії тероризму в умовах 

адміністративного режиму антитерористичної операції; 

– визначити особливості правового регулювання обмеження прав і свобод 

людини під час проведення антитерористичної операції; 

– дати характеристику поняття та правового статусу тимчасово 

неконтрольованої території в зоні проведення антитерористичної операції 

(окремих регіонах Донецької та Луганської областей); 

– встановити особливості реалізації фінансової та митної політики в регіоні 

проведення антитерористичної операції в Україні; 

– визначити особливості юридичної відповідальності за порушення 

військового обов’язку та особливості здійснення правосуддя в умовах 

адміністративного режиму антитерористичної операції. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 

реалізації адміністративного режиму антитерористичної операції. 

Предметом дослідження є адміністративний режим антитерористичної 

операції. 

Методи дослідження. У дисертації використано сукупність 

загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання. Основним 

методом дослідження став загальнонауковий діалектичний метод, який дав 

змогу проаналізувати чинне законодавство в аспекті категорії 

адміністративного режиму антитерористичної операції та практику його 

застосування (підрозділи 2.1, 2.3). Порівняльний метод застосовано для 

характеристики адміністративного режиму антитерористичної операції та 

суміжних спеціальних адміністративних режимів в Україні та в зарубіжних 

країнах (підрозділи 1.1, 1.3). За допомогою конкретно-історичного методу 

визначено особливості правової реалізації адміністративного режиму 

довготривалої антитерористичної операції на території України (розділ 3). 

Методи системного та структурно-функціонального аналізу використано під 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/501/2015
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час розгляду системи суб’єктів, задіяних у забезпеченні протидії тероризму в 

умовах проведення антитерористичної операції, та встановлення кола їхніх 

повноважень (підрозділи 2.2, 3.1). Методи класифікації та групування 

застосовано для визначення загальних ознак та рис адміністративного режиму 

антитерористичної операції, визначення його функцій (підрозділи 1.1, 1.2). 

Функціональний метод дав змогу дослідити діяльність органів публічної 

адміністрації як способу реалізації митної та фінансової політики держави у 

зоні проведення довготривалої антитерористичної операції в Україні (підрозділ 

3.2). 

Нормативну основу роботи становить чинне та перспективне законодавство 

України з питань регулювання адміністративного режиму антитерористичної 

операції. Для розробки пропозицій з оптимізації правового регулювання 

адміністративного режиму антитерористичної операції використано 

законодавства країн-членів Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН). 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, акумульовані 

Державною службою статистики України за період 2011–2015 років, відомості, 

що містяться у Єдиному реєстрі судових рішень України та на офіційних 

електронних веб-сайтах суб’єктів публічної адміністрації в Україні. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним із перших комплексних наукових досліджень правових засад 

адміністративного режиму антитерористичної операції (далі – АТО) як 

категорії адміністративного права. У результаті дослідження сформульовано 

низку нових наукових положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше:  

– доведено, що ефективна протидія терористичному збройному конфлікту 

на тимчасово неконтрольованих територіях України потребує правового 

регулювання адміністративного режиму АТО, складовими елементами якого є: 

суб’єкти, що уповноважені організовувати, забезпечувати і здійснювати 

протидію проявам тероризму; правові норми, які встановлюють порядок 

функціонування та взаємодії елементів організаційно-правового механізму 

адміністративного режиму; засоби і форми діяльності суб’єктів, спрямовані на 

блокування, нейтралізацію та знищення тероризму; заходи юридичної 

відповідальності і система правових гарантій;  

– з використанням сучасної методології юридичної техніки запропоновано 

внести зміни до Конституції України, якими передбачити можливість 

встановлення обмежень окремих прав і свобод людини із зазначенням строку 

дії цих обмежень в умовах адміністративного режиму АТО; Митного кодексу 

України – щодо особливостей правового регулювання переміщення товарів, 

транспортних засобів з/на територію країни-агресора; Закону України «Про 

державний бюджет на 2016 рік» – для забезпечення прав і свобод тимчасово 

переміщених осіб із територій проведення АТО, а також до низки підзаконних 

актів у досліджуваній сфері – для встановлення особливого порядку публічного 

адміністрування на території впровадження режиму АТО; 

– обґрунтовано розробку та включення до Закону України «Про тимчасові 

заходи на період проведення антитерористичної операції» нормативних 
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положень, що визначають зміст поняття адміністративного режиму АТО, цілі 

його встановлення, адміністративно-правовий статус суб’єктів режиму з 

визначенням порядку, підстав допустимих обмежень прав і свобод людини та 

системи правових гарантій, що застосовуються з метою забезпечення 

належного стану національної безпеки;  
удосконалено: 

– визначення складу функціонально-організаційної багаторівневої структури 

системи суб’єктів протидії тероризму, задіяних у проведенні АТО, яка 

складається із: суб’єктів, які організовують та забезпечують внутрішню та 

зовнішню діяльність із протидії тероризму (Верховна Рада України, Президент 

України, Кабінет Міністрів України); суб’єктів, що безпосередньо здійснюють 

боротьбу з тероризмом (Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх 

справ України, Національна поліція України, Міністерство оборони України, 

Державна служба з надзвичайних ситуацій України, Державна прикордонна 

служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Управління державної 

охорони України); суб’єктів, які можуть бути залучені до проведення АТО 

(Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство закордонних справ 

України, Міністерство фінансів України, Міністерство екології та природних 

ресурсів України та ін.); Антитерористичного центру при Службі безпеки 

України, який координує проведення АТО; міжнародних та регіональних 

суб’єктів протидії тероризму; громадських та волонтерських організацій і рухів; 

— наукові положення щодо визначення особливостей правової категорії 

тимчасово неконтрольованої території, подолання озброєного конфлікту в 

окремих районах Донецької та Луганської областей, що полягають у 

впровадженні в межах адміністративного режиму проведення АТО особливого 

порядку перетину меж тимчасово окупованої території, вчинення правочинів, 

проведення виборів та референдумів, реалізації інших прав і свобод людини. 

Вказані особливості обумовлені, зокрема, і такою ознакою адміністративного 

режиму АТО, як «довготривалість»; 

— уявлення про доцільність адміністративно-правового регулювання АТО, 

що надасть можливість: по-перше, визначити оптимальні способи регламентації 

суспільних відносин, по-друге, привести діяльність суб’єктів у зрозуміле 

правове поле (йдеться про маніпуляції з категоріями «антитерористична 

операція», «військовий конфлікт», «збройний конфлікт», «війна»); 

дістали подальшого розвитку:  

— розуміння сутності адміністративного режиму АТО як правової категорії, 

що чітко встановлює порядок взаємодії та координації між органами 

виконавчої влади в частині її організації та проведення заходів, спрямованих на 

протидію терористичним проявам; 

— наукові положення щодо класифікації нормативно-правових актів у сфері 

правового регулювання адміністративного режиму АТО: за юридичною силою; 

за предметом регулювання; за часом застосування; за колом осіб; за 

просторовою ознакою; 
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— тези про необхідність упровадження у правозастосовну практику, що 

забезпечує функціонування адміністративного режиму АТО, міжнародного 

досвіду боротьби з тероризмом. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

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

використані у: 

— науково-дослідній діяльності – висновки та пропозиції щодо оптимізації 

правового регулювання адміністративного режиму АТО можуть бути основою 

для подальших наукових досліджень із відповідної проблематики (акт 

впровадження Державного вищого навчального закладу «Національний 

гірничий університет» від 11.03.2016); 

— правотворчій діяльності – для вдосконалення Митного кодексу України, 

Закону України «Про державний бюджет на 2016 рік» (лист Комітету з питань 

бюджету Верховної ради України № 04-13/12-788 (73632) від 28.03.2016); 

— правозастосовчій діяльності – для вдосконалення діяльності органів 

публічної адміністрації з правового регулювання суспільних відносин, що 

виникають в умовах режиму АТО (акт впровадження в роботу 

Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.12.2015); 

— навчальному процесі – при викладанні студентам вищих навчальних 

закладів дисципліни «Адміністративне право», під час підготовки підрозділів 

підручників і навчальних посібників із відповідного навчального курсу, а також 

статей і наукових повідомлень (акт впровадження Університету митної справи 

та фінансів від 12.10.2015). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних 

конференціях: «Права людини: онтологічний та гносеологічний виміри» 

(м. Дніпропетровськ, 2014 р.); «Проблеми протидії тероризму, сепаратизму та 

екстремізму в сучасних умовах» (м. Дніпропетровськ, 2015 р.); «Právna veda a 

prax: výzvy moderných európskych integračných procesov» (м. Братислава, 

2015 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення у 6 наукових 

статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з юридичних 

дисциплін, у тому числі 1 наукова стаття – в зарубіжному науковому виданні, а 

також у 3 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять дев’ять підрозділів, висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг роботи складає 220 сторінок, у т. ч. основного тексту – 

187 сторінок. Список використаних джерел налічує 221 найменування.  

 

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 



6 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

Розділ 1 «Адміністративний режим як правовий регулятор суспільних 

відносин» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Поняття та класифікація адміністративних режимів у 
теорії адміністративного права» встановлено, що своїм виникненням 

категорія «режим» зобов’язана взаємовпливу трьох засадничих інститутів: 

політики, держави і права. На основі аналізу робіт визнаних фахівців у галузі 

конституційного, міжнародного та адміністративного права аргументовано, що 

адміністративний режим є різновидом правового режиму, тому недоцільно 

вводити у дефініцію прикметник «правовий».  

Визначені особливості адміністративних режимів: встановлюються у сфері 

діяльності публічної адміністрації у зв’язку з виконанням органами державної 

влади своїх обов’язків у забезпеченні безпеки, охорони та захисту суб’єктів 

адміністративного права; приписи, що утворюють режимні правила, як 

правило, складаються із заборонних і зобов’язувальних адміністративно-

правових норм, що обмежують загальну правосуб’єктність фізичних і 

юридичних осіб; обов’язковими суб’єктами адміністративних режимів є 

виконавчі органи публічної влади; більшість адміністративно-правових норм 

може бути реалізована через правозастосування, шляхом видання 

індивідуальних правозастосовних актів; під час регулювання правовідносин, 

що виникають між невладними суб’єктами і публічною адміністрацією з 

приводу дотримання режимних правил, застосовується адміністративно-

правовий метод впливу; порушення правил режиму тягне за собою заходи 

державного примусу.  

Зроблено висновок про те, що адміністративні режими можуть різнитися за 

змістом, обсягом, часом, територією, підставами. 

У підрозділі 1.2 «Міжнародний досвід уведення спеціальних 
адміністративних режимів на окремих територіях» аргументовано, що 
Україна повинна розробляти власне антитерористичне законодавство не лише 

для правового регулювання діяльності суб’єктів АТО (постфактум, після того, 

як терористична акція, по суті, переросла у збройний конфлікт), а й для того, 

щоб, застосовуючи максимально гнучкий підхід, враховуючи міжнародні 

конвенційні принципи, забезпечити розробку ефективних засобів реалізації 

національного режиму протидії тероризму.  

Доведено, що на сьогодні ані міжнародні організації, ані окремі країни світу 

не знайшли уніфікованих правил проведення АТО на міждержавному рівні. 

Антитерористична діяльність часто переходить за своїми обсягами та 

суб’єктами у збройний конфлікт і навіть у війну. Під час проведення військових 

АТО, їх певних етапів можуть мати місце і такі обставини, що не відповідають 

обсягу поняття АТО, а можуть бути і такі, що виходять за межі категорії 

міжнародного збройного конфлікту. Тому члени ООН, визнаючи, що існують 

труднощі в застосуванні міжнародних правил в умовах контртерористичної 

війни, намагаються прописати всі можливі ситуації, що виходять за межі 

правового регулювання, та охопити їх текстами резолюцій Ради Безпеки ООН. 
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У підрозділі 1.3 «Адміністративний режим антитерористичної операції 

та суміжні категорії права» проведено порівняльно-правову характеристику 

адміністративного режиму АТО стосовно інших публічних спеціальних 

режимів за такими критеріями: 1) процедура введення спеціального режиму; 

2) строк введення; 3) види правообмежувальних заходів, що застосовуються 

органами державної влади в умовах дії спеціального режиму. 

Встановлено, що різниця між режимами АТО та воєнного стану полягає в 

процедурі введення даних режимів (режим АТО впроваджується наказом 

керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України за 

письмовим дозволом Голови Служби безпеки України або наказом керівника 

регіонального координаційного підрозділу за письмовим дозволом керівника 

Антитерористичного центру при Службі безпеки України, погодженим із 

Головою Служби безпеки України, залежно від ступеня суспільно небезпечної 

ситуації, що стала причиною ініціювання АТО, при цьому рішення про 

проведення АТО негайно повідомляється Президенту України; режим воєнного 

стану проголошується Указом Президента України за поданням Ради 

національної безпеки і оборони України за умови його затвердження 

Верховною Радою України, при цьому необхідним є невідкладне повідомлення 

про це Генеральному секретарю ООН і державам-членам ООН).  

Встановлено, що в умовах режиму воєнного стану на відміну від 

адміністративного режиму АТО забороняється проведення виборів та 

референдумів, масових зібрань, допускається впровадження обов’язкової 

трудової повинності, примусове відчуження майна всіх форм власності тощо. 

Визначено, що в умовах адміністративного режиму АТО та в умовах воєнного 

стану допускається встановлення спеціального порядку перетинання зони 

проведення бойових дій, безперешкодного порядку доступу до житлових та 

інших об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок усіх форм власності. 

Розділ 2 «Антитерористична операція як об’єкт адміністративно-

правового регулювання» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Правові основи введення адміністративного режиму 

антитерористичної операції» правові акти, які регулюють суспільні відносини, 

пов’язані з упровадженням адміністративно-правового режиму АТО в Україні, 

класифіковано за: юридичною силою (закони України, підзаконні (відомчі) 

нормативно-правові акти); часом застосування (необмежені у часі нормативно-

правові акти, тимчасові нормативно-правові акти); колом осіб (ті, які 

поширюються на всіх суб’єктів правовідносин (фізичні та юридичні особи), ті, 

які застосовуються до спеціальних суб’єктів адміністративних правовідносин 

(внутрішньо переміщені особи, громадські (волонтерські) організації, суб’єкти 

боротьби з тероризмом); просторовою ознакою (територія України в цілому, 

район проведення АТО).  

Встановлено, що для вдосконалення відомчого правового регулювання слід 

виробити нові принципи структурування правових документів із зазначенням 

конкретного змісту діяльності, конкретних завдань, функцій і повноважень 

правоохоронних органів; поліпшити якість нормативних розпоряджень, при 

цьому спрямування діяльності органів державної влади, задіяних у районі 
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проведення АТО, необхідно зосередити на забезпеченні прав і свобод людини.  

У підрозділі 2.2 «Суб’єкти протидії тероризму в умовах адміністративного 
режиму антитерористичної операції» встановлено надмірний ступінь 

розгалуженості системи суб’єктів, задіяних у забезпеченні досліджуваного 

адміністративного режиму.  

Встановлено, що відповідно до норм чинного законодавства суб’єкти, що 

задіяні у проведенні АТО, можуть бути класифіковані за спеціалізованою 

приналежністю і поділені на суб’єктів, повноваження яких безпосередньо 

спрямовані на боротьбу з тероризмом (Антитерористичний центр та його 

координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України), і на 

суб’єктів, які можуть за необхідності долучатися до проведення АТО 

(наприклад, Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція 

України, Управління державної охорони України тощо). Також за 

територіальним поширенням повноважень суб’єктів, задіяних у проведенні 

АТО, вони поділяються на міжнародні (Рада Безпеки ООН), регіональні 

(Антитерористичний центр держав-учасників СНД), національні 

(Антитерористичний центр при Службі безпеки України). 

Підкреслено, що активізація волонтерського руху в Україні і за її межами в 

українській діаспорі («United help Ukraine») у 2014–2016 роках виявила 

неспроможність системи суб’єктів публічної адміністрації України, що задіяні 

у проведенні АТО, вирішити питання матеріально-технічного оснащення, 

побутового обслуговування учасників спецоперації. 

У підрозділі 2.3 «Обмеження прав і свобод людини під час проведення 
антитерористичної операції» з’ясовано, що обмеження прав і свобод людини є 

допустимим задля забезпечення національної безпеки. Встановлено, що 

відповідно до ст. 64 Конституції України конституційні права і свободи людини 

і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених 

Конституцією України. Підкреслено, що Конституцією України передбачено 

лише дві обставини, за яких можуть вводитися обмеження прав і свобод 

людини: 1) умови воєнного стану; 2) умови надзвичайного стану.  

На підставі зробленого висновку про те, що адміністративний режим АТО 

не належить до категорій режимів надзвичайного або воєнного стану, 

обґрунтовано доцільність внесення змін до ст. 64 Конституції України, де до 

допустимих підстав обмеження прав і свобод людини включити 

адміністративний режим АТО. Крім того, встановлено необхідність визначення 

на законодавчому рівні особливостей правового регулювання проведення АТО, 

в тому числі визначення порядку та підстав обмеження прав і свобод людини. 
Розділ 3 «Особливості адміністративного режиму довготривалої 

антитерористичної операції (досвід України 2014–2016 рр.)» складається з 

трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Поняття та адміністративно-правовий статус 
тимчасово неконтрольованої території в зоні проведення антитерористичної 

операції» з’ясовано, що передумовами тимчасової окупації окремих районів 

Донецької та Луганської областей України стали політична та економічна 

нестабільність, соціальна напруженість регіону, інформаційна пропаганда, що 
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базувалася в тому числі на історичних обставинах формування національного 

складу населення відповідних територій, неприхованій агресії Російської 

Федерації.  

Встановлено, що зазначені обставини стали причиною виникнення 

збройного конфлікту, який розпочався у 2014 році і триває по теперішній час. 

Визначено, що для подолання негативних соціальних, політичних та 

економічних наслідків збройного конфлікту на тимчасово окупованій території 

окремих районів Донецької та Луганської областей встановлено особливий 

режим місцевого самоврядування, який базується на необхідності дотримання 

контрольно-перепускних правил в’їзду-виїзду до зони проведення АТО, 

особливому режимі публічного адміністрування відповідних територій тощо. 

Доведено, що ситуація правової невизначеності, яка виникла внаслідок 

збройного терористичного конфлікту в окремих регіонах Донецької та 

Луганської областей, зміни владних структур породила низку ризиків та загроз 

безпеці мешканцям цих територій, включаючи потенційні порушення 

принципів верховенства права. 

У підрозділі 3.2 «Особливості фінансової та митної політики у регіоні 
проведення антитерористичної операції» визначено, що бойові дії призводять 

до політичної та економічної дестабілізації Донецької та Луганської областей, 

знищують об’єкти приватної, державної та комунальної власності. З метою 

захисту прав і свобод, задоволення економічних, соціальних, культурних, 

екологічних та інших інтересів мешканців Сходу України необхідним є 

розв’язання цілого спектру проблем (крім основної – військової).  

Доведено, що особливості фінансової політики у регіоні проведення АТО 

обумовлені практичною неможливістю контролю за адмініструванням податків 

на території проведення АТО шляхом проведення виїзних планових та 

позапланових документальних перевірок. На сьогодні малоймовірним є також 

проведення інших заходів у межах кримінального процесуального та 

оперативно-розшукового законодавства з метою донарахувань несплачених сум 

податків, зборів та платежів до Державного бюджету України. Визначено, що в 

Законі про Державний бюджет України щороку передбачаються видатки, що 

спрямовуються на державну підтримку соціально-економічного розвитку 

окремих районів Донецької та Луганської областей. Україна гарантує 

визначення таких видатків загального фонду Державного бюджету України 

захищеними видатками, обсяг яких не може змінюватися у разі скорочення 

затверджених бюджетних призначень. 

З’ясовано особливості митної політики у регіоні проведення АТО з 

урахуванням поняття державної політики у сфері державної митної справи, до 

яких необхідно віднести: сутність заходів контролю за переміщенням у районі 

проведення АТО на території Донецької та Луганської областей, а також 

вздовж лінії зіткнення осіб, транспортних засобів та вантажів, а також види 

блокпостів, контрольних пунктів в’їзду-виїзду, порядок їх функціонування, 

правила їх перетину. 
У підрозділі 3.3 «Особливості юридичної відповідальності за порушення 

військового обов’язку та здійснення правосуддя у зв’язку з адміністративним 
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режимом АТО» визначено, що за порушення законодавства про військовий 

обов’язок та військову службу передбачена адміністративна і кримінальна 

відповідальність, охарактеризовано відповідні склади правопорушень. 

Визначено особливості порядку й умов утримання засуджених, узятих під варту 

та затриманих військовослужбовців. Встановлено особливий порядок 

здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням 

АТО. 
Охарактеризовано особливості судової практики України щодо визначення 

факту збройної агресії з боку Російської Федерації. Наприклад, 29 березня 

2016 року Ярмолинецький районний суд Хмельницької області виніс рішення, 

яким визнав факт загибелі громадянина України під час виконання військового 

обов’язку внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. 

Доведено важливість юридичного закріплення факту збройної агресії з боку 

Російської Федерації на Сході України, що може бути передумовою для 

подання позовів до Російської Федерації про відшкодування шкоди.  

Доведено необхідність пред’явлення консолідованої претензії України до 

Міжнародного Суду ООН на адресу Російської Федерації, в якій повинен бути 

юридично доведений факт агресії, визначено збитки, вказано воєнні злочини, 

які вчинили російські військовослужбовці на території України.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, що виявляється у визначенні сутності, специфіки та механізму 

адміністративного режиму АТО, комплексності заходів щодо імплементації 

міжнародних норм у вітчизняне законодавство, в тому числі щодо 

запровадження міжнародних стандартів у забезпеченні прав і свобод людини в 

умовах протидії терористичним проявам. За результатами дисертаційної роботи 

сформульовано такі основні висновки: 

1. Доведено, що адміністративний режим АТО є складною юридичною 

конструкцією, особливим порядком правового регулювання визначеної групи 

суспільних відносин (що виникають, змінюються, припиняються у зв’язку з 

проведенням АТО) на конкретній території з визначенням особливого 

адміністративно-правового статусу суб’єктів вказаних суспільних відносин, з 

використанням специфічного набору методів і способів, типів правового 

регулювання, що тимчасово запроваджується з метою подолання терористичної 

загрози і збереження територіальної цілісності України. 

2. Доведено, що у всесвітньому масштабі відбувається формування 

механізмів боротьби з терористичними проявами. Визначено близько двадцяти 

міжнародно-правових актів, що як у своїй сукупності, так і кожен окремо 

регулюють питання спеціальних правових режимів, пов’язаних із безпекою. На 

прикладі діяльності Сполучених Штатів Америки доведено, що 

антитерористична діяльність часто переходить за своїми обсягами та 

суб’єктами у збройний конфлікт і навіть у війну. Причому зафіксована позиція 

Збройних сил Сполучених Штатів Америки щодо наміру дотримуватися Закону 
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війни під час військових операцій, не пов’язаних зі збройним конфліктом, 

незалежно від того, яким чином конфлікт може бути охарактеризований 

відповідно до міжнародного права. 

Аргументовано, що питання міжнародного досвіду слід розглядати не лише 

в площині міжнародно-правової бази боротьби з тероризмом, а й з урахуванням 

правової регламентації так званих «заморожених збройних конфліктів» за 

участю Російської Федерації, де, окрім збройної боротьби, сепаратисти 

розгортають інформаційну війну проти держави і суспільства. 

Визначено, що практика окремих країн світу демонструє випадки 

проведення військових операцій з метою подолання терористичної загрози і 

збереження територіальної цілісності без уведення військового стану та 

оголошення війни. 

3. Визначено критерії співвідношення адміністративного режиму АТО та 

суміжних категорій права. Проведено порівняльно-правову характеристику 

адміністративного режиму АТО стосовно інших публічних спеціальних 

режимів за такими критеріями, як: процедура введення спеціального режиму; 

строк введення; види правообмежувальних заходів, що застосовуються 

органами державної влади в умовах дії спеціального режиму. 

4. Доведено, що в законодавчому регулюванні адміністративного режиму 

АТО мають місце прогалини, колізійні норми, що підтверджується низькою 

ефективністю антитерористичної діяльності, що триває на тимчасово 

неконтрольованих територіях окремих районів Луганської та Донецької 

областей України.  

5. Встановлено, що система суб’єктів протидії тероризму в умовах 

адміністративного режиму АТО складається з органів загальної та спеціальної 

компетенції, поділених на три групи суб’єктів різного рівня. Обґрунтовано 

надмірну бюрократизацію системи суб’єктів публічного адміністрування у 

сфері протидії та запобігання проявам терористичної діяльності, що 

підтверджується зростанням значення волонтерського руху у забезпеченні 

ефективності проведення АТО. 

6. Обґрунтовано доцільність визначення на конституційному рівні 

запровадження адміністративного режиму АТО як підстави обмеження прав і 

свобод людини. Встановлено, що неконституційними мають бути визнані 

підзаконні нормативно-правові акти прямої дії, які встановлюють порядок 

обмеження прав і свобод людини. Підкреслено необхідність ухвалення Закону 

України «Про адміністративний режим антитерористичної операції», в якому 

окремим розділом необхідно передбачити порядок, мету та види обмежень прав 

і свобод людини. Визначено необхідність законодавчого закріплення 

дотримання критеріїв правомірності застосування правообмежувальних заходів 

суб’єктами публічної та військової адміністрацій, що задіяні у проведенні АТО. 

7. Визначено, що під тимчасово неконтрольованою територією України 

необхідно розуміти окремі райони Донецької та Луганської областей, на яких 

органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в 

повному обсязі повноваження, передбачені законодавством України; в’їзд і 

виїзд в які здійснюється через блокпости та контрольні пункти у визначеному 
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порядку, що оприлюднюється через державні засоби масової інформації 

оперативним штабом з управління АТО, місцевими органами державної влади; 

і на яких на виконання вимог Мінського протоколу, підписаного 05 вересня 

2014 року представниками Організації з безпеки та співробітництва в Європі, 

України та Російської Федерації, встановлено особливий режим місцевого 

самоврядування до 16 вересня 2017 року. Підкреслено, що відповідно до 

положень Гаазької та Женевської конвенцій, норм міжнародного гуманітарного 

права, положень чинного національного законодавства тимчасово 

неконтрольована територія є невід’ємною частиною України. 

8. Виявлено проблеми реалізації фінансової та митної політики у регіоні 

проведення АТО в Україні, пов’язані з неможливістю ведення податкового 

контролю суб’єктів господарювання на непідконтрольній Уряду України 

території. Доведено факт готовності України продовжувати надання соціальних 

виплат громадянам України, що проживають на території проведення АТО. 

Визначено особливості порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, 

транспортних засобів та вантажів уздовж лінії зіткнення у межах Донецької та 

Луганської областей, що полягає у встановленні блокпостів, контрольних 

пунктів в’їзду-виїзду, особливих правил їх перетинання. Визначено, що під час 

переміщення осіб, транспортних засобів через лінію зіткнення здійснюються 

митні процедури та стягуються податкові платежі до державного бюджету 

України. 

Доведено, що державна підтримка в окремих районах Донецької та 

Луганської областей (підконтрольних Україні) полягає у запровадженні 

законом відмінного від загального економічного режиму здійснення 

господарської та інвестиційної діяльності, спрямованого на відновлення 

об’єктів промисловості, транспортної та соціальної інфраструктури, житлового 

фонду, переорієнтацію промислового потенціалу, створення нових робочих 

місць, залучення інвестицій і кредитів для відновлення та розвитку об’єктів, 

розташованих в окремих районах Донецької та Луганської областей. 

9. Доведено необхідність пред’явлення консолідованої претензії України до 

Міжнародного Суду ООН на адресу Російської Федерації, в якій повинен бути 

юридично доведений факт агресії, оцінені акти агресії, визначено розмір 

збитків, встановлено воєнні злочини, які вчинили російські військовослужбовці 

на території України. Проілюстровано, що, незважаючи на те, що 08 вересня 

2016 року Україна подала декларацію до Міжнародного кримінального суду 

про визнання його юрисдикції щодо злочинів, скоєних на території Донецької 

та Луганської областей починаючи з 20 лютого 2014 року, вказана юрисдикція 

залишається заблокованою з огляду на те, що парламент України не 

ратифікував Римський статут. 
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С. 229–231. 

9. Маковська О. В. Правове регулювання адміністративно-правового 

режиму тимчасово окупованої території в Україні / О. В. Маковська // Právna 

veda a prax : výzvy moderných európskych integračných procesov : Zborník 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie (м. Братислава, 27–28 листопада 

2015 року). – Ч. 6. – С. 44–46. 

 

АНОТАЦІЇ 

 

Маковська О. В. Адміністративний режим антитерористичної операції. 

– 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. 

Дисертацію присвячено теоретичним проблемам визначення сутності 

адміністративного режиму АТО. Розкрито поняття, характерні ознаки та 

класифікацію адміністративних режимів у теорії адміністративного права. 

Узагальнено міжнародний досвід уведення спеціальних адміністративних 
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режимів на окремих територіях. Визначено критерії співвідношення 

адміністративного режиму АТО та суміжних категорій права. Охарактеризовано 

правову основу введення адміністративного режиму АТО. Встановлено систему 

суб’єктів, що забезпечують протидію тероризму під час проведення АТО. 

Визначено порядок застосування та види допустимих обмежень прав і свобод 

людини під час проведення АТО. Здійснено характеристику сутності поняття та 

правового статусу тимчасово неконтрольованої території в окремих районах 

Донецької та Луганської областей. Визначено особливості фінансової та митної 

політики у регіоні проведення АТО. Визначено особливості юридичної 

відповідальності за порушення військового обов’язку, встановлені особливості 

здійснення правосуддя у зв’язку з адміністративним режимом АТО.  

Ключові слова: адміністративний режим, антитерористична операція, 

воєнний стан, збройна агресія, збройний конфлікт, обмеження, порядок, 
тимчасово неконтрольована територія. 

 

Маковская Е. В. Административный режим антитеррористической 

операции. – 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.  

Диссертация посвящена теоретическим проблемам определения сущности 

административного режима АТО, установлению проблем его нормативно-

правового определения и практической реализации, формулировке 

предложений по совершенствованию действующего законодательства в этой 

сфере и практики его применения. 

Раскрыты понятие, характерные признаки и классификация 

административных режимов в теории административного права. Проведен 

обзор международного опыта введения специальных административных 

режимов на отдельных территориях. Определены критерии соотношения 

административного режима АТО и смежных категорий права.  

Сформулировано понятие административного режима АТО как сложной 

юридической конструкции, особого порядка правового регулирования 

определенной группы общественных отношений, которые возникают, 

изменяются, прекращаются в связи с проведением АТО на конкретной 

территории, с определением особого административно-правового статуса 

субъектов указанных общественных отношений, с использованием 

специфического набора методов и способов, типов правового регулирования, 

который временно вводится с целью преодоления террористической угрозы и 

сохранения территориальной целостности Украины. 

Охарактеризована правовая основа введения режима АТО. Установлена 

система субъектов, обеспечивающих противодействие террористическим 

проявлениям в условиях проведения АТО. Определены порядок применения и 

виды допустимых ограничений прав и свобод при проведении АТО.  
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Определено, что временно неконтролируемой территорией являются 

отдельные районы Донецкой и Луганской областей с определенным порядком 

въезда-выезда через блокпосты и контрольные пункты пропуска, в которых для 

выполнения требований Минского протокола, подписанного 05 сентября 

2014 года представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, Украины и Российской Федерации, установлен особый режим местного 

самоуправления до 16 сентября 2017 года.  

Отмечено, что во всемирном масштабе происходит формирование 

механизмов борьбы с террористическими проявлениями. Определены около 

двадцати международно-правовых актов, которые в своей совокупности и по 

отдельности регулируют вопросы специальных правовых режимов, связанных с 

безопасностью и терроризмом. Установлено, что практика отдельных стран 

мира демонстрирует случаи проведения военных операций с целью 

преодоления террористической угрозы и сохранения территориальной 

целостности без введения военного положения и объявления войны. 

Выявлены проблемы реализации финансовой и таможенной политики в 

регионе проведения АТО в Украине и даны предложения по их решению. 

Доказано, что государственная поддержка в отдельных районах Донецкой и 

Луганской областей (подконтрольных Украине) заключается в законодательном 

введении отличного от общего экономического режима осуществления 

хозяйственной и инвестиционной деятельности, направленного на 

восстановление объектов промышленности, транспортной и социальной 

инфраструктуры, жилищного фонда, переориентацию промышленного 

потенциала, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций и кредитов 

для восстановления и развития объектов, расположенных в отдельных районах 

Донецкой и Луганской областей. Определены особенности ответственности за 

нарушение воинской обязанности, установлены особенности правосудия в 

связи с административным режимом АТО. 

Ключевые слова: административный режим, антитеррористическая 
операция, военное положение, военная агрессия, вооруженный конфликт, 

ограничения, порядок, временно неконтролируемая территория. 
 
Makovskаya O. V. Administrative regime of counterterrorist operation. – 

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 theoretical problems of determining the nature of the 

administrative and legal regime against terrorism, establishing its problems of legal 

definition and practical implementation, formulation of proposals for improving the 

existing legislation in this field and practice. Formulated the concept of the 

administrative regime of anti-terrorist operations – a complex legal education, a 

special procedure for legal regulation. 

The thesis reveals the concept, features and classification of administrative 

regimes in the administrative law theory. The author of a review of the international 
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experience of introducing special administrative regimes on certain territories. The 

criteria of the relation of the administrative regime of anti-terrorist operations and 

related categories of law. It is noted that on a global scale is the formation of 

mechanisms to combat terrorist manifestations. Defined by some twenty international 

legal acts that, taken together, and separately regulate issues of special legal regimes 

relating to security and terrorism. It was determined that the practice of certain 

countries shows cases of military operations in order to overcome the terrorist threat 

and the preservation of territorial integrity without the imposition of martial law and 

the declaration of war. 

The legal basis for the introduction of anti-terrorist operation regime is defined in 

the thesis. Installed system entities engaged in combating terrorism during the anti-

terrorist operation. The order and uses the permissible limitations of rights and 

freedoms during the anti-terrorist operation.  

It was determined that temporally uncontrolled territory are certain areas of the 

Donetsk and Lugansk regions, with a specific exit entry procedure through the block 

posts and checkpoints on which to perform the Minsk protocol requirements, signed 

September 5, 2014 the representatives of the Organization for Security and 

Cooperation in Europe, Ukraine and Russia Federation establishes a special regime of 

local self-government to the September 16, 2017. The problems of implementation of 

financial and customs policy in the region of the antiterrorist operation in Ukraine 

and the proposals for their solution. The features of the responsibility for violation of 

military duty and justice in connection with the administrative mode of the anti-

terrorist operation. 

Key words: administrative regime, anti-terrorist operation, situation of war, 

military conflict, military aggression, limitations, order, temporarily occupied 
territory. 
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