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ЩОДО СВОЄРІДНОСТІ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

REGARDING THE ORIGINALITY OF THE PRINCIPLES  
OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL MAINTENANCE OF PUBLIC SECURITY

У статті визначено сутність і змістовні складові принципів адміністративно-правового забезпечення публіч-
ної безпеки в Україні. Встановлено, що ефективність та дієвість усієї системи принципів адміністративно-пра-
вового забезпечення публічної безпеки залежить від їх закріплення на рівні відповідних нормативно-правових 
актів (що є гарантією їх законності) та наявності механізму їх реалізації (що є умовою досягнення мети та під-
ставою для оцінки відповідності результатів). Зважаючи на те, що система принципів забезпечення публічної 
безпеки не закріплена у жодному нормативно-правовому актів, наголошено на важливості розробки проекту 
Закону України «Про публічну безпеку», в якому має бути наведений вичерпний перелік принципів, що дозво-
лить на належному рівні забезпечити дотримання прав і свобод громадян, законних інтересів суспільства та 
держави, своєчасно вжити заходи реагування у разі їх порушення. Обґрунтовано, що процес формування сфери 
забезпечення публічної безпеки в Україні ще остаточно не завершений, найбільш прийнятним підходом буде 
систематизація принципів за трьома критеріями:

1) загальні принципи, що характеризують приналежність інституту забезпечення публічної безпеки до адмі-
ністративно-правової сфери, визначають ключові засади формування та реалізації державної політики у сфері 
забезпечення публічної безпеки;

2) базові принципи, які розкривають сутність адміністративно-правового забезпечення публічної безпеки як 
складової національної безпеки;

3) специфічні принципи, дотримання яких створює необхідні передумови для діяльності суб’єктів забезпе-
чення публічної безпеки.

З’ясовано, що в умовах стрімкого зростання значущості стандартів міжнародної діяльності в процесі забез-
печення публічної безпеки зміст принципу «гнучкості» полягає в своєчасному реагуванні суб’єктів забезпечення 
публічної безпеки на загрози, що можуть мати місце, та реалізації низки заходів щодо адаптації вітчизняних 
норм права до реалій сьогодення. Наголошено, що захист прав і свобод людини й громадянина залишається прі-
оритетним завданням будь-якого суб’єкта забезпечення публічної безпеки і розглядається як базисний для всього 
інституту адміністративного забезпечення.

Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, публічна безпека, принципи, класифікація, закон-
ність, верховенство права.

The article defines the essence and content of the principles of administrative and legal maintenance of public safety 
in Ukraine. It has been established that the effectiveness and efficiency of the entire system of principles of administrative 
and legal maintenance of public safety depends on their consolidation at the level of the relevant regulatory legal acts 
(which guarantee their legality) and the availability of a mechanism for their implementation (which is a condition for 
achieving the goal and the basis for assessing the compliance of the results). Considering that the system of principles 
of public safety is not enshrined in any legal acts, it has been emphasized on the importance of developing a draft Law 
of Ukraine “On Public Safety”, which should provide an exhaustive list of principles that will ensure proper observance 
of rights and freedoms of citizens, the legitimate interests of society and the state, to take timely measures to respond 
to its violations. It has been substantiated that the process of forming the sphere of ensuring public safety in Ukraine 
has not yet been finally completed; the most acceptable approach would be to systematize the principles according to 
three criteria: 1) the general principles that characterize the affiliation of the institution of ensuring public security in 
the administrative and legal sphere, determine the key principles for the formation and implementation of state policy 
in the field of ensuring public security; 2) basic principles that reveal the essence of administrative and legal support of 
public security as a component of national security; 3) specific principles, the observance of which creates the necessary 
prerequisites for the activities of subjects of public security maintenance. It has been established that in the context of the 
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Постановка проблеми. Становлення україн-
ської державності відбувається у складні часи не 
лише для самої країни, а й для світової спільно-
ти. Викликами сьогодення стали: війна на сході 
країни, пандемія Covid-19, загрози національ-
ній безпеці, зниження рівня суспільної моралі, 
кібер атаки, тощо. Не є в цьому випадку винят-
ком і відносини, що виникають під час реаліза-
ції безпекової політики держави відповідними 
правоохоронними органами та громадськими 
організаціями, зокрема у сфері забезпечення 
публічної безпеки. Саме стрімкий розвиток сус-
пільства та трансформація всіх сфер життєді-
яльності суспільства під вимоги сьогодення, 
вимагають розвитку, вдосконалення та актуа-
лізації принципів адміністративно-правового 
забезпечення публічної безпеки в Україні, що 
за своєї метою повинно зміцнити та виробити 
дієвий механізм укріпленню національної без-
пеки держави.

Мета й завдання публікації. Метою даної 
статті є встановлення сутності й змісту прин-
ципів адміністративно-правового забезпечення 
публічної безпеки в Україні. Досягнення такої 
мети передбачає виконання наступних завдань: 
здійснення аналізу підходів учених-правознав-
ців щодо визначення сутності категорій «прин-
ципи» та «адміністративно-правове забезпе-
чення»; формування авторського підходу щодо 
розуміння сутності принципів адміністратив-
но-правового забезпечення публічної безпеки 
в Україні; визначення змістовного наповнення 
принципів адміністративно-правового забезпе-
чення публічної безпеки в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публіка цій. 
Серед наукових праць, які заклала фунда -
ментальні теоретико-методологічні заса-
ди принципів адміністративно-правово-
го забезпечення необхідно назвати роботи 
В.Б. Авер’янова, Г.В. Атаманчука, С.С. Алексєє-
ва, М.І. Бажанова, О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, 
О.К. Безсмертного, Ю.П. Битяка, С.М. Братуся, 
І.І. Веремеєнка, Б.М. Габричидзе, О.І. Галагана, 
І.П. Голосніченка, І.М. Даньшина, Є.В. Доді-

на, О.В. Дяченка, А.І. Єлістратова, Л.В. Кова-
ля, А.Т. Комзюка, Б.П. Курашвілі, Б.М. Лазарє-
ва, О.Є. Луньова, В.М. Махоніна, Н.Р. Ніжник, 
В.М. Олійника, В.Ф. Опришка, В.Я. Тація, 
В.П. Тихого, М.М. Тищенка, Ю.М. Тодики, 
В.А. Юсупова, О.Ю. Якимова, О.М. Якуби, 
Ц.А. Ямпольської, О.В. Яценко й інших. Зазна-
чені вчені внесли значний вклад в удосконален-
ня як теоретичних засад формування принципів 
адміністративно-правового забезпечення, так 
і фактичної їх реалізації у практичній діяльності 
відповідних суб’єктів права. Однак, враховую-
чи проведення реформування правоохоронної 
сфери та особливого місце публічної безпеки як 
елементу загальної національної безпеки дер-
жави, свого перегляду потребує питання щодо 
принципів адміністративно-правового забезпе-
чення публічної безпеки в Україні.

Виклад основного матеріалу. Говоря-
чи про категорію «принципи» слід виходити 
з двоєдиного підходу, а саме з точки зору ети-
мології даної категорії та окремих думок вче-
них адміністративістів.

Отже у відповідності до енциклопедичних 
норм «принципи» (від латів. principium – поча-
ток, основа) – основне вихідне положення будь-
якої наукової системи, теорії, науки, політичного 
устрою, правил і норм поведінки, певних видів 
діяльності [1, с. 229; 2]. Що ж до вчених-адмі-
ністративістів, то вони у більшості своєму під-
тримують думку, що принципи – керівні засади 
[3, с. 21; 4, с. 63–70; 5].

Виходячи з зазначених позицій, можна 
стверд жувати, що принципи адміністративно-
правового забезпечення публічної безпеки –  
це сукупність взаємопов’язаних та взаємообу-
мовлених керівних вимог (стандартів чи пра-
вил), закріплених нормами адміністративно-
го законодавства, яких мають дотримуватися 
суб’єкти забезпечення публічної безпеки під 
час організації та здійснення цілеспрямованого 
організаційного регулятивного засобу впливу 
на дії окремих громадян, поведінку суспіль-
ства, стан і розвиток суспільних процесів у сфе-

rapid growth of the importance of international activity standards in the process of maintenance of public security, the 
content of the principle of “flexibility” consists in the timely response of public security actors to threats that may occur, 
and the implementation of a number of measures to adapt domestic legal norms to the here and now realities. It has been 
noted that the protection of human and civil rights and freedoms remains a priority task for any subject of ensuring public 
security and is considered as basic for the entire institution of administration.

Key words: administrative and legal support, public safety, principles, classification, legality, rule of law.
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рі забезпечення безпеки населення і держави 
в цілому як елементу національної безпеки 
України [6, с. 46].

З наведеного визначення залишається не 
зрозумілим які саме принципи відносяться до 
«принципів адміністративно-правового забез-
печення публічної безпеки», тому, ми вважаємо 
за доцільне розглянути існуючи позиції вчених 
щодо класифікації принципів в адміністратив-
ному праві та на їх основі встановити принципи 
адміністративно-правового забезпечення прита-
манних сфері публічної безпеки.

Так, Ю.Н. Старілов у своєму «Курсі загаль-
ного адміністративного права» виділяє консти-
туційні принципи та організаційно-функціо-
нальні принципи адміністративного права. До 
конституційних принципів адміністративного 
права він відносить: законність; пріоритет прав 
і свобод людини і громадянина, єдність систе-
ми державної влади; поділ законодавчої, вико-
навчої та судової влади; забезпечення права 
громадян на участь у державному управлінні; 
ефективність управління; рівність громадян 
перед законом; гуманізм. До організаційно-
функціональних принципів адміністративного 
права належать принципи: підконтрольності 
та підзвітності державних органів і держав-
них службовців; єдності основних вимог, що 
пред’являються до державного управління; 
професіоналізму та компетентності державних 
службовців при здійсненні державного управ-
ління; гласності у здійсненні державного управ-
ління; відповідальності державних органів за 
прийняті адміністративні акти (рішення); від-
повідальності державних службовців за невико-
нання або неналежне виконання своїх посадових 
обов’язків; обов’язкового обліку наукових засад 
організації державного управління [5, с. 67]. 
Своєю чергою А.А. Пухтецька здійснила кла-
сифікацію принципів адміністративного пра-
ва наблизивши їх до європейських принципів, 
зокрема вона виділяє: принцип верховенства 
права; інституційні принципи: принцип децен-
тралізації; принцип централізації; принцип 
деконцентрації; принципи діяльності: юридич-
на визначеність; відкритість і прозорість; відпо-
відальність; ефективність та результативність 
[7, с. 11]. На наш погляд деякі з зазначених 
принципів вже охоплюються конституційними 
принципами, що й так є загальноприйнятими 

в суспільстві, та не відображають специфіки 
конкретно заданої сфери.

А.А. Шарая звертає увагу на «подвійність» 
класифікації принципів адміністративного 
права, який можна спостерігати у авторів під-
ручника «Адміністративне право» (Ю.П. Битя-
ка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй) [8, с. 175]. Так, 
зокрема вони зазначають «При характеристиці 
видів принципів адміністративного права, має 
йтися, по-перше, про внутрішні закономірності 
самого права як певного формальнозмістовного 
юридичного явища, а по-друге – про зовнішні 
вимоги, що ставляться до організації і функціо-
нування адміністративного права. Формування 
останнього без потрібного врахування всіх цих 
закономірностей може призвести до серйозних 
негативних наслідків» [9, с. 34]. Таким чином, 
вони у своєму дослідженні виділяють зовніш-
ні та внутрішні принципи адміністративного 
права, що на наш погляд є доречним у випад-
ку поглибленого вивчення явища та визначення 
його крізь призму державного управління

З огляду на те, що процес формування сфе-
ри забезпечення публічної безпеки в Україні ще 
остаточно не завершений, найбільш прийнят-
ним підходом буде систематизація принципів 
за трьома критеріями: 1) загальні принципи, 
що характеризують приналежність інститу-
ту забезпечення публічної безпеки до адміні-
стративно-правової сфери, визначають ключо-
ві засади формування та реалізації державної 
політики у сфері забезпечення публічної без-
пеки; 2) базові принципи, які розкривають сут-
ність адміністративно-правового забезпечення 
публічної безпеки як складової національної 
безпеки; 3) специфічні принципи, дотримання 
яких створює необхідні передумови для діяль-
ності суб’єктів забезпечення публічної безпеки 
[6, с. 50–51]. 

Отже, в рамках нашого дослідження надамо 
загальне визначення кожному з виокремлених 
видів принципів адміністративно-правового 
забезпечення публічної безпеки.

1. Загальні принципи. Загальні принципи пра-
ва характеризуються високим рівнем узагальнен-
ня й абстракції, що дозволяє в ході правозасто-
сування визначати їхній зміст, правові наслідки 
та кореспондуючі зобов’язання сторін, що вини-
кають з договірного та звичаєвого права в кон-
тексті конкретної справи. Загальні принципи, на 
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противагу нормам, навіть загальним нормам пра-
ва, означають, що це не є звичайна норма (в сенсі 
вказівки чи заборони), а положення, яке підкрес-
лює норму та її пояснює чи надає їй обґрунтуван-
ня. У разі виникнення суперечностей щодо того, 
яка норма має бути застосована, вирішення буде 
залежати від того, який принцип закладено 
в основу норми і який переважатиме в конкрет-
ній справі [10, с. 222]. Орієнтуючись на зазна-
чене визначення, нами до загальних принци-
пів адміністративно-правового забезпеченню 
публічної безпеки, віднесено: принцип верхо-
венства права, принцип пріоритету прав і сво-
бод людини і громадянина, принцип взаємної 
відповідальності держави і людини, принцип 
гуманізму і справедливості. На наш погляд, 
у зв’язку з їх загальною визначеністю та регла-
ментацією на законодавчому рівні, в рамках 
нашого дослідження, більш детального розгля-
ду даний перелік принципів не потребує.

2. Базові принципи. Даній групі принципів 
повинно бути притаманна сталість в незалеж-
ності від умов які складаються у суспільстві, 
передусім це фактори що відповідають розви-
тку сфери публічної безпеки та гуртуються на 
загальних засадах теорії управління. Виходячи 
з даної тези, до базових принципів адміністра-
тивно-правового забезпечення публічної безпеки 
в Україні слід віднести такі принципи як: гнуч-
кість, комплексність, оптимальність, ефектив-
ність, результативність. Серед зазначеної групи 
принципів виокремлюються принцип «ефектив-
ності» та «результативності», адже за внутріш-
нім змістом направлені на отримання ефекту 
під час практичної реалізації завдань, що стоять 
перед суб’єктами забезпечення публічної без-
пеки. Зокрема, термін «ефективність» походить 
від латинського “efficientia” — виконання, дія, 
яка в перекладі означає результат, наслідок пев-
них причин дій; ефективний — який дає визна-
чений ефект [11, с. 97]. У сучасному тлумачному 
словнику української мови термін «ефективний» 
наводиться у двох значеннях — який дає потріб-
ні результати, наслідки, дає найбільший ефект; 
який викликає ефект [12, с. 292]. Отже, прин-
цип ефективності адміністративно-правового 
забезпечення публічної безпеки направлений на 
досягнення позитивного результату, або на меха-
нізм елементів, який у своїй сукупності повинен 
призвести до логічного завершеного процесу. 

Що ж до принципу «результативності», то під 
час забезпечення публічної безпеки та порядку 
засоби, що використовуються та застосовуються 
повинні відповідати меті та завданням, що сто-
ять перед правозастосовцем, та бути спрямовані 
заради їх досягнення. 

Науковці зазначають, що принцип результа-
тивності означає, що під час здійснення будь-
яких видів діяльності слід постійно порівню-
вати витрати, понесені в результаті діяльності, 
з отриманим результатом. При цьому, резуль-
тат повинен перевищувати витрати [13]. Саме 
такий розподіл призведе до найдієвіших наслід-
ків реалізації адміністративно-правового забез-
печення публічної безпеки

3. Специфічні принципи. Говорячи про спе-
цифічні принципи адміністративно-правового 
забезпечення публічної безпеки, слід погоди-
тися з загальною класифікацією спеціальних 
принципів та поділом їх на правові та органі-
заційні. Ми погоджуємось з думкою О.В. Олій-
ник, який відносить до правових принципів: 
законність та пріоритет норм міжнародного 
права над національним законодавством, а до 
організаційних: об’єктивність; науковий під-
хід до організації публічної безпеки; комплек-
сність; безперервність забезпечення публічної 
безпеки; персональна відповідальність; поєд-
нання загальнодержавного й децентралізовано-
го контролю [14, с. 170–172]. Такий розгляд спе-
ціальних принципів адміністративно-правового 
забезпечення охоплює найважливіші елементи 
специфіки зазначеної сфери.

Ефективність та дієвість усієї системи прин-
ципів адміністративно-правового забезпечення 
публічної безпеки залежить від їх закріплення 
на рівні відповідних нормативно-правових актів 
(що є гарантією їх законності) та наявності меха-
нізму їх реалізації (що є умовою досягнення мети 
та підставою для оцінки відповідності результа-
тів). Зважаючи на те, що система принципів забез-
печення публічної безпеки не закріплена у жод-
ному нормативно-правовому актів, наголошено 
на важливості розробки проекту Закону України 
«Про публічну безпеку», в якому має бути наве-
дений вичерпний перелік вказаних принципів, що 
дозволить на належному рівні забезпечити дотри-
мання прав і свобод громадян, законних інтересів 
суспільства та держави, своєчасно вжити заходи 
реагування у разі їх порушення [6, с. 65].
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Висновки. Проведений аналіз принци-
пів адміністративно-правового забезпечення 
публічної безпеки в Україні дозоляє виокреми-
ти ряд особливостей, що вирізняють їх від ряду 
інших принципів адміністративного права:

– по-перше, використання того чи іншого 
принципу повинно відповідати умовам, що скла-

лася, наприклад при введенні військового стану чи 
надзвичайної ситуації, пріоритетними стає вико-
ристання спеціальних принципів, а ніж загальних;

– по-друге, сфера публічної безпеки як скла-
дова національної безпеки повинна базуватися 
на принципах пріоритетності загальних засад 
національної безпеки. 
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