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У статті досліджено питання удоскона-
лення адміністративно-правових засад забез-
печення громадської безпеки в Україні. Зазна-
чено про необхідність комплексного підходу до 
реформування сектору безпеки. Приділяється 
увага необхідності удосконалення діяльності 
суб’єктів забезпечення громадської безпеки, до-
ведено актуальність вказаного питання. Вка-
зано про неточності в понятійному апараті, 
який використовується в нормативно-право-
вих актах, що регулюють зазначену сферу. 
Виділено основні ознаки правовідносин у сфері 
громадської безпеки. Встановлено, що громадсь-
ка безпека є складовою національної безпеки, 
тому проведення реформ у даному напрямку 
має здійснюватися на всіх рівнях забезпечен-
ня безпеки держави. Наголошено на тому, що 
удосконалення забезпечення громадської без-
пеки можливе лише за умови реформування і 
модернізації правоохоронних органів. Сформу-
льовано головні напрямки реформування право-
охоронних органів. Зазначено, що перш ніж, за-
проваджувати зміни до практичної діяльності 
правоохоронних органів, як суб’єктів забезпе-
чення громадської безпеки слід звернути увагу 
на витоки кадрового забезпечення цих органів. 
Виділено важливість належного фінансування 
із дотриманням умов національного законо-
давства та міжнародних домовленостей на 
міждержавному рівні для вдалого реформу-
вання системи забезпечення громадської без-
пеки. Висунуто пропозиції щодо удосконалення 
адміністративно-правових засад забезпечення 
громадської безпеки. 
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Постановка проблеми
Умови для встановлення належного рів-

ня безпеки в Україні на теперішній час за-
лишаються вкрай важкими і нестабільними. 
Реальні загрози громадській та національ-
ній безпеці продовжують бути актуальни-
ми. Крім того, стан політичної, економічної 
нестабільності сприяє розростанню вну-
трішньодержавних проблем, потенційних 
і реальних загроз, як національній, так і 
громадській безпеці. Тому удосконалення 
адміністративно-правового забезпечення 
громадського порядку і безпеки потребує 
наукових розробок для подальшого прак-
тичного використання.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Бандурка О. М. дослідив основні питан-
ня удосконалення діяльності правоохорон-
них органів, а також оперативно-розшу-
кової діяльності. Трофимович В. розробив 
напрямки удосконалення національної без-
пеки України в умовах Російської агресія 
проти України, як загрози світовій системі 
безпеки. Беспалова О. И. сформулювала 
шляхи адаптації адміністративного законо-
давства в сфері реалізації правоохоронної 
функції держави до норм Європейського 
Союзу. Ліпкан В. А. дослідив основи права 
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національної безпеки. Басов А. В. виклав 
власне бачення поняття та змісту громад-
ської безпеки. Фатхутдінов В. Г. визначив 
правовий зміст забезпечення громадської 
безпеки. Небеський Ю. С. дослідив адміні-
стративно-правові засади охорони громад-
ського порядку та забезпечення безпеки 
громадян у сучасних умовах. Лошицький 
М. В. встановив питання вдосконалення за-
конодавства з оформлення матеріалів про 
адміністративні правопорушення органами 
внутрішніх справ. Матчук С., Савранчук Л. 
надали власне бачення шляхів удосконален-
ня адміністративно-правового регулювання 
діяльності Національної поліції України.

Невирішені раніше частини загальної 
проблеми

На теперішній час склалася ситуація, за 
якої існує значна кількість проблем у законо-
давчому регулюванні забезпечення громад-
ської безпеки. Такі проблеми полягають у 
наявності неточностей понятійного апарату 
в нормативно-правових актах, невідповід-
ності його сучасним умовам, що склалися в 
Україні, неналежній адаптації запозичених 
норм до нинішнього законодавства України 
тощо. 

Таким чином метою дослідження є вста-
новлення основних теоретичних і практич-
них питань, щодо удосконалення адміні-
стративно-правового регулювання забезпе-
чення громадської безпеки, надання влас-
них пропозицій щодо їх вирішення.

Виклад основного матеріалу
Удосконалення законодавства – є одним 

із необхідних кроків до покращення діяль-
ності всієї системи забезпечення громадської 
безпеки. В першу чергу констатуємо, що по-
нятійний апарат, який використовується, 
як в науковій літературі, так і в нормативно-
правових актах, які регулюють забезпечен-
ня громадської безпеки викликає чимало 
питань. Тому важливим є правильне розу-
міння і використання поняття «безпековий 
простір» (англ. security space) та «безпекове 
середовище» англ. security environment). 
З цього приводу Трофимович В. слушно 
зауважив, що з урахуванням проведення 

проти України гібридної війни набуває по-
няття «безпековий простір». Це поняття до-
волі динамічне, оскільки змінюється разом 
із трансформацією безпекової конфігурації 
не лише світу, а й окремих регіонів. Воно 
може бути різним за обсягом залежно від 
національних цінностей; регламентованим 
чи ні; різнитися ступенем довершеності, 
коефіцієнтом використання сили або, на-
впаки, ігноруванням нормативно-правових 
регуляторів як у конкретному суспільстві 
(ігнорування законодавства України під час 
так званого опитування жителів АР Крим 
у березні 2014 року про відокремлення від 
України), так і на рівні міжнародного сус-
пільства (наприклад, відсутність єдності сві-
тових лідерів щодо незаконності анексії АР 
Крим та прямої участі Росії в конфлікті на 
Сході України) [1].
Оніщенко Н. М. відмітив, що безпеко-

вий правовий простір об’єднує всі методи і 
шляхи, а головне, форми, у яких містяться 
безпекові відносини. Утім безпековий пра-
вовий простір передбачає національний та 
міжнародний рівні. 
Таким чином, вважаємо, що безпекове 

правове середовище – це обмежене у про-
сторі середовище, в якому стає можливим 
беззаперечний пріоритет прав і свобод 
людини і громадянина, їх дотримання, що 
здійснюється за участі, як самого населен-
ня, яке проживає в межах даного серед-
овища, так і за допомогою злагодженої ді-
яльності системи спеціальних органів, на 
яких покладено обов’язок забезпечення 
безпеки. Безпековий правовий простір по-
роджує безпекове середовище, такий про-
стір може сягати, як окремої держави, так 
і мати більш широкий – міждержавний 
характер, що досягається шляхом заклю-
чення і дотримання міждержавних угод і 
домовленостей. Безпековий правовий про-
стір можливий лише в умовах належно-
го функціонування держави, пріоритетом 
якої є дотримання прав і свобод людини. 
Ненадійний безпековий простір зумовить 
формування відповідного безпекового се-
редовища, що приречене на поширення 
явищ правового нігілізму, правового інфан-
тилізму, правової демагогії, які стануть під-
ґрунтям для розповсюдження екстремізму, 
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тероризму, кіберзлочинності та шпіонажу, 
гібридних війн. 
Із вищевказаного стає зрозумілим, що 

правові відносини, що стосуються сфери 
забезпечення громадської безпеки мають 
регулюватися шляхом застосування адек-
ватного, сучасного законодавства, яке буде 
належним чином не лише розроблене, 
а й впроваджене у практичну діяльність 
суб’єктів забезпечення громадської безпеки.
Фатхутдінов В. Г. виділяє такі ознаки 

правовідносин у сфері громадської безпеки: 
1) слугують різновидом правових відносин; 
2) виникають, змінюються та припиняються 
на основі регулятивних, охоронних і спеці-
алізованих норм права (норми-декларації, 
норми-принципи, норми-дефініції) та під 
час процесу забезпечення громадської без-
пеки; 3) є вольовими відносинами (вини-
кають на основі адміністративно-правових 
норм, у яких закріплена воля держави на 
притягнення до юридичної відповідальнос-
ті правопорушника); 4) складаються між: 
суб’єктами цих відносин – фізичними осо-
бами, юридичними особами, громадськими 
об’єднаннями, а також суб’єктами владних 
повноважень; 5) опосередковані державною 
політикою національної безпеки; 6) слугу-
ють органічним елементом державної полі-
тики національної безпеки; 7) є сферою реа-
лізації безпекової функції держави; 8) поста-
ють основою розвитку безпекового суспіль-
ства та всіх нормативно визначених сфер у 
його межах; 9) відображають особливості за-
стосування імперативних, диспозитивних, 
рекомендаційних та заохочувальних мето-
дів правового регулювання під час реаліза-
ції безпекових прав і свобод з урахуванням 
особливостей та юридичних властивостей 
суб’єктів відносин у сфері громадської без-
пеки. Однак визначальним критерієм має 
бути відповідність національним інтересам 
[2], [3]. 
Із вищевказаного можна зробити висно-

вок, що діяльність держави у сфері удоско-
налення забезпечення громадської безпеки 
має бути глобальною і стосуватися усього 
сектору безпеки, включаючи безпеку націо-
нальну, оскільки неможливо уявити якісне 
забезпечення громадської безпеки в умовах 
недосконалої системи забезпечення наці-

ональної безпеки держави. В даному кон-
тексті доречним буде відмітити особливості 
участі Національної гвардії України (далі 
НГУ) у забезпеченні громадської безпеки і 
удосконалення їх діяльності, як у теоретич-
ному, так і практичному напрямках. Корні-
єнко Д. М., Толстоносов Д. Ю. з цього приво-
ду слушно зауважили, що на сучасному етапі 
становлення НГУ відсутній порядок, напря-
ми і методи підготовки військовослужбовців 
до несення служби з охорони громадського 
порядку, тому учні запропонували запро-
вадити інструкцію, яка б регламентувала ці 
питання. дослідження вимог законодавства 
не дало змоги виділити НГУ як самостійно-
го суб’єкта забезпечення громадської безпе-
ки, водночас багатогранність її функцій і за-
вдань створюють суперечності щодо засто-
сування підрозділів з охорони громадського 
порядку. Так, гостро стоїть питання стосов-
но оформлення адміністративних протоко-
лів про адміністративні правопорушення 
військовослужбовцями НГУ. Нині дозвіл на 
складання адміністративного протоколу має 
лише командир військової частини в обме-
жених рамках і у випадках, пов’язаних із по-
рушенням військовослужбовцями порядку 
несення служби та військової дисципліни, 
що безпосередньо не відноситься до забез-
печення громадського порядку. Вченими 
слушно відмічено, що перш ніж запрова-
джувати самостійність військовослужбовців 
у сфері складання адмінпротоколів, необхід-
но привести законодавство до однакового 
розуміння понять «громадська безпека» та 
«публічна безпека» [4]. 
Звертаємося до попередньо зазначе-

них зауважень до законодавства, і підтри-
муємо думку В. Фатхутдінова та І. Зозулі, 
про те, що є необхідність у внесенні змін 
і доповнень, відповідних змін до Закону 
України «Про Національну поліцію» з ме-
тою заміни невживаного в юридичній тер-
мінології для означення державної полі-
тики у сфері громадської безпеки терміну 
«публічна безпека» терміном «громадська 
безпека», внесення змін і доповнень в існу-
ючий масив нормативно-правових актів, 
тобто повернення до терміну «громадська 
безпека» в Законі України «Про Націо-
нальну поліцію» [5].
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Варто зауважити, що удосконалення за-
безпечення громадської безпеки можливе 
лише за умови реформування і модернізації 
правоохоронних органів, адже саме на них 
покладається основна частина обов’язків із 
забезпечення громадського порядку і без-
пеки. У даній сфері виникає чимало питань, 
починаючи із теоретичного розуміння по-
нятійного апарату, закінчуючи практичним 
застосуванням і запровадженням правових 
норм, що регулюють діяльність таких ор-
ганів. У законодавстві немає чіткого визна-
чення поняття правоохоронної діяльності, 
немає вичерпного переліку правоохорон-
них органів. У різних законодавчих актах 
поняття та перелік правоохоронних орга-
нів визначаються по-різному. Охорона гро-
мадської безпеки є загальним об’єктом всієї 
правоохоронної системи. Але для постійної, 
ефективної та професійної охорони громад-
ської безпеки, охорони прав і загальних ін-
тересів людини, суспільства і держави, для 
виявлення і припинення злочинів і право-
порушень, застосування законних санкцій і 
примусу до правопорушників держава ство-
рює спеціальні органи і наділяє їх відпо-
відною компетенцією. Для вирішення про-
блеми забезпечення громадської безпеки, 
захисту і розвитку інтересів громадян і дер-
жави потрібні дієві правоохоронні органи, 
які б здатні були забезпечити громадську та 
національну безпеку України, створювалися 
б, функціонували і розвивалися разом з дер-
жавою, виконуючи її правоохоронну функ-
цію [6]. В цілому, правоохоронна система, 
яка б функціонувала на нових принципах, 
що відповідають європейським нормам, на 
сьогодні лише формується через розробку і 
впровадження нових нормативно-правових 
актів. Необхідність поступових реформ пра-
воохоронної системи випливає з міжнарод-
них зобов’язань України, у першу чергу, в 
рамках членства у Раді Європи. Як член ор-
ганізації Україна має виконувати цілу низ-
ку її рекомендацій. Головними з них є Ре-
комендація Парламентської асамблеї Ради 
Європи № 1402 (1999 р.) [7].
Актуальним на теперішній час зали-

шається питання підготовки патрульних 
поліцейських Національної поліції Укра-
їни. Саме їх безперервними діями безпо-

середньо забезпечується громадський по-
рядок і безпека в цілому. На думку автора 
дослідження важливим моментом є відбір 
кандидатів до патрульної поліції, держава 
повинна створити такі умови, за яких пре-
стижність професії зростатиме, відповідно 
кількість претендентів на посаду патруль-
ного поліцейського також збільшиться, 
конкурсний буде більш якісним. Навчанню 
таких працівників поліції також повинна 
приділятися більша увага, термін навчання 
має бути збільшеним, беззаперечним мо-
ментом є поєднання теоретичного матеріа-
лу із практичними навичками. На сучасному 
етапі значення діяльності патрульної поліції 
складно переоцінити, тому непрофесійна 
реформа правоохоронних органів може як 
мати незворотні наслідки в криміногенній 
ситуації, так і взагалі, позначитися на здат-
ності поліції виконувати покладені на неї 
законом функції. Визначальну роль у забез-
печенні громадської безпеки відіграє персо-
нал Національної поліції, зокрема патруль-
ної поліції, яка частково чи фрагментарно 
виконує функції, що раніше були покладені 
на міліцію громадської безпеки. На сучасно-
му етапі, значення патрульної поліції важко 
переоцінити, тому непрофесійна реформа 
правоохоронних органів може як мати не-
зворотні наслідки, так і взагалі позначитися 
на здатності поліції виконувати покладені 
на неї законом функції [8].
Основною умовою успішного реформу-

вання усіх суб’єктів забезпечення громад-
ської безпеки є беззаперечний взаємозв’язок 
між прийнятими нормативно-правовими 
актами і їх запровадженням, скільки зако-
нодавство, що регулює безпосередню діяль-
ність тих чи інших органів і структур пови-
нно ними ж реалізовуватися. Показовим ре-
зультатом правильного проведення реформ 
є прийняття рішень керівниками підрозді-
лів правоохоронних органів на всіх рівнях, 
виключаючи використання прогалин у за-
конодавстві у власних інтересах. Для більш 
якісного виконання обов’язків правоохо-
ронних органів такі прогалини мають бути 
заповненими, неточності усунені, а двояке 
формулювання правових норм розтлумаче-
не в законному порядку. Адже очевидно, що 
форма і зміст запровадженої реформи має 
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збігатися, наприклад, не достатньо пере-
йменувати назву «міліція» на «поліцію», при 
цьому не змінивши підходи до виконання 
новоствореним органом правоохоронної 
функції. Запорукою ефективної діяльнос-
ті правоохоронних органів є їхня єдність і 
відданість народові. Однак, останні рефор-
мування призводили лише до розподілу 
правоохоронних органів на структури та 
підрозділи, що унеможливлювало злагодже-
ність їх діяльності [9].
Антонов В. О. у монографії присвяче-

ній «Конституційно-правовим засадам за-
безпечення національної безпеки України» 
[10] наголосив на небезпеці для України 
російської військової ескалації на східних 
кордонах держави, яка суттєво зросла після 
російсько-українського конфлікту та анексії 
території Криму. Однак вчений зауважив, 
що не менш небезпечною загрозою для по-
дальшого існування Української держави є 
прояви сепаратизму, федералізму, наявність 
антиукраїнських сил і політичних партій, 
котрі намагаються знищити національну 
єдність та соборність держави, її територі-
альну цілісність. Зауважимо, що повсякден-
ня боротьба із вищезазначеними проявами 
антидержавних правопорушень є частиною 
забезпечення саме громадської безпеки і по-
кладається саме на її суб’єктів. Саме громад-
ський порядок і безпека опиняються під за-
грозою діяльності правопорушників. Тому 
в сучасних умовах великої кількості загроз 
громадській безпеці доцільним було б роз-
робити стратегію забезпечення саме гро-
мадської безпеки і порядку. 
Удосконалення адміністративно-проце-

суальних засад забезпечення громадської 
безпеки є неможливим без використання 
зарубіжного досвіду і його адаптації до су-
часного законодавства України. Білозер-
ська Т. О. зауважила, що під адаптацією 
адміністративного законодавства України 
до законодавства ЄС слід розуміти процес 
поступового та виваженого (з обов’язковим 
урахуванням доцільності для України при-
йняття відповідних адміністративно-право-
вих норм, адаптованих до вимог законодав-
ства ЄС) зближення законодавства України 
у сфері реформування національної системи 
державного управління, вироблення адмі-

ністративно-правових та організаційних за-
сад для формування ефективної структури 
державного управління, розвитку управ-
лінського потенціалу відповідно до сучас-
ної системи європейського права шляхом 
реформування національної системи адмі-
ністративного права, приведення її у відпо-
відність до норм та стандартів ЄС [11].

Висновки
Підсумовуючи вищевикладене можна 

зробити висновок, що удосконалення забез-
печення громадської безпеки в Україні – це 
складний багаторівневий процес, який по-
требує чимало ресурсів, починаючи з нор-
мативно-правового регулювання даної сфе-
ри, закінчуючи підвищенням рівня мораль-
них та кваліфікаційних якостей працівників 
органів та підрозділів, що є суб’єктами її 
забезпечення. Адміністративно-правове ре-
гулювання забезпечення громадської безпе-
ки, не зважаючи на прийняття великої кіль-
кості реформ, залишається недосконалим. 
Вважаємо, що основою у побудові якісного 
адміністративно та адміністративно-про-
цесуального законодавства є використання 
власного потенціалу із  застосуванням за-
рубіжного досвіду, адаптованого до сучас-
них умов в Україні. Практика показує, що 
стан громадської безпеки безпосередньо 
пов’язаний із соціально-економічним забез-
печенням населення, його культурним, іде-
ологічним рівнем розвитку тощо, тому при 
реформуванні даної сфери регулювання 
суспільних відносин необхідно проводити 
якісну державну політику у зазначених на-
прямках.
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Yevdokimenko Serhii Anatoliiovych 
MAIN DIRECTIONS FOR IMPROVING 

ADMINISTRATIVE AND LEGAL 
REGULATION OF ENSURING PUBLIC 

SAFETY IN UKRAINE
The author of the article has studied the is-

sue of improving the administrative and legal 
principles for ensuring public safety in Ukraine. 
The need for an integrated approach to secu-
rity sector reform has been noted. Particular 
attention has been paid to the need to improve 
the activities of public safety entities; the rel-
evance of this issue has been proved. The au-
thor has indicated the inaccuracies in the con-
ceptual apparatus used in regulatory legal acts 
regulating this area. The main features of legal 
relations in the fi eld of public safety have been 
highlighted. It has been established that public 
safety is a component of the national security, 
so reforms in this direction should be carried 
out at all levels of state security. It has been em-
phasized that the improvement of public safety 
is possible only with the reform and modern-
ization of law enforcement agencies. The main 
directions of reforming law enforcement agen-
cies have been formulated. It has been noted 
that before introducing changes to the practi-
cal activities of law enforcement agencies as 
subjects that ensure public safety, particular 
attention should be paid to the sources of staff-
ing of these agencies. The author has distin-
guished the importance of adequate funding in 
compliance with the requirements of national 
legislation and international agreements at the 
interstate level for the successful reform of the 
public safety system. The author has provided 
propositions on improving administrative and 
legal principles for ensuring public safety.

Key words: administrative and legal norms, 
public safety, public order, law enforcement ac-
tivity, legal provision, improvement.


