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Авторами наголошено, що адміністративно-правове забезпечення діяльності сил безпеки 
передбачає здійснення державою за допомогою сукупності правових норм, приписів і засобів упо-
рядкування суспільних відносин у сфері безпеки та оборони. Вузьке визначення адміністративно-
правового забезпечення спрямовано саме на службово-бойову діяльність сил безпеки.  

Обґрунтовано розгляд механізму адміністративно-правового забезпечення службово-
бойової діяльності сил безпеки як сукупності правових засобів, заходів і способів, за допомогою 
яких здійснюється регулювання суспільних відносин у сфері службово-бойової діяльності сил 
безпеки.  

Встановлено, що перспективним напрямом розвитку сектора безпеки та оборони країни 
може бути ухвалення окремої Концепції адміністративно-правового забезпечення службово-
бойової діяльності у сфері безпеки та оборони (у тому числі службово-бойової діяльності сил без-
пеки) або іншого окремого нормативно-правового акта. 

Ключові слова: службово-бойова діяльність, адміністративно-правове забезпечення, ме-
ханізм адміністративно-правового забезпечення, адміністративно-правове регулювання, сектор 
безпеки і оборони, сили безпеки. 

 
Постановка проблеми. Відповідно до Стратегії національної безпеки України, 

Україна запроваджує національну систему стійкості для забезпечення високого рівня 
готовності суспільства і держави до реагування на широкий спектр загроз, що передба-
чатиме ефективне стратегічне планування і кризовий менеджмент, зокрема впроваджен-
ня універсальних протоколів реагування на кризові ситуації та відновлення з урахуван-
ням рекомендацій НАТО. Для системного захисту України від загроз національній 
безпеці необхідним є розвиток сектора безпеки і оборони, що містить забезпечення дія-
льності сил безпеки з урахуванням досвіду держав – членів ЄС [1]. Всі перелічені зміни 
неможливі без впровадження дієвого механізму адміністративно-правового забезпечен-
ня службово-бойової діяльності сил безпеки, який передбачає правове регулювання на 
різних рівнях, застосування сучасних гарантій, заходів, засобів, форм та методів. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Важливо 
зазначити, що, незважаючи на виняткову важливість і актуальність питання вивчення 
діяльності сил безпеки, вітчизняна та зарубіжна наука не надала достатньої уваги розро-
бці механізму адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності сил 
безпеки, що вказує на істотні прогалини у чинному законодавстві України. 

Водночас у правовій науковій літературі теоретичного і методологічного характе-
ру зосереджено чимало ідей та обґрунтованих положень щодо цієї проблематики. Теоре-
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тичним аспектам сутності механізму адміністративно-правового забезпечення службово-
бойової діяльності окремих складових сектора безпеки і оборони присвячені праці вче-
них-правознавців, як-от О. М. Бандурки, О. М. Гуміна, І. В. Зозулі, Р. А. Калюжного, 
В. К. Колпакова, О. Г. Комісарова, М. В. Корнієнка, В. В. Крутова, С. О. Кузніченка, 
М. В. Лошицького, В. І. Марчука, О. І. Остапенка, Є. В. Пряхіна, В. П. Пєткова, 
А. М. Подоляки, В. Я. Покайчука, Г. С. Римарчука та ін. 

Незважаючи на велику теоретичну базу дослідження діяльності сил безпеки у на-
уковій сфері недостатньо розкрито сутність механізму адміністративно-правового забез-
печення службово-бойової діяльності сил безпеки. Тому ця проблематика потребує по-
дальшого наукового дослідження. 

Зважаючи на актуальність і значущість проблеми, метою статті є визначення сут-
ності механізму адміністративно-правового забезпечення службово-бойової діяльності 
сил безпеки. 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання: 
– визначити сутність і нормативний зміст поняття адміністративно-правового за-

безпечення; 
– проаналізувати зміст механізму адміністративно-правового забезпечення служ-

бово-бойової діяльності сил безпеки; 
– розглянути елементи механізму адміністративно-правового забезпечення служ-

бово-бойової діяльності сил безпеки; 
– визначити шляхи вдосконалення механізму адміністративно-правового забезпе-

чення службово-бойової діяльності сил безпеки. 
Виклад основного матеріалу. Відповідно до Закону України «Про Національну 

гвардію України» від 13 березня 2014 року № 876-VII , Національна гвардія України 
(далі – НГУ) є військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить до 
системи Міністерства внутрішніх справ України і призначено для виконання завдань із 
захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і 
держави від кримінальних та інших протиправних посягань, охорони громадського по-
рядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними ор-
ганами – із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення 
терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань 
(груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій [2]. 

Для реалізації покладених на НГУ завдань в Україні була прийнята розгалужена 
система адміністративного законодавства, зокрема це Закон України «Про Національну 
гвардію України» від 13 березня 2014 року № 876-VII, Укази Президента України «Пи-
тання головного органу військового управління Національної гвардії України» від 
28.03.2014 року № 346, «Про День Національної гвардії України» від 18.03.2015 року № 
148, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку ядерних уста-
новок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромі-
нювання державної власності, важливих державних об’єктів, що підлягають охороні 
Національною гвардією» від 12 листопада 2014 року № 628, «Про затвердження перелі-
ку органів державної влади, що підлягають безоплатній охороні Національною гварді-
єю» від 25.11.2015 року № 971 тощо. 

Всі ці нормативні акти так чи інакше регулюють діяльність НГУ, але в них недо-
статньо уваги надано регулюванню службово-бойовій діяльності Національної гвардії 
України як складової сил безпеки, зокрема сутності механізму адміністративно-
правового забезпечення службово-бойової діяльності сил безпеки.  

Для визначення сутності поняття механізму адміністративно-правового забезпе-
чення службово-бойової діяльності сил безпеки потрібно проаналізувати всі частини 
цього терміна.  

Зокрема щодо розуміння поняття адміністративно-правового забезпечення у науко-
вців-адміністративістів немає єдиного підходу. На думку М. В. Цвіка, адміністративно-
правове забезпечення розглядається як один із видів правового забезпечення, є цілеспря-
мованою дією на поведінку людей і суспільні відносини за допомогою правових (юридич-
них) засобів [3, с. 327]; на думку В. Г. Гончаренко – як один із видів правового забезпе-
чення, яке за допомогою правових (адміністративних) засобів впливає на поведінку людей 
та на суспільні відносини [4, с. 9]; на думку І. О. Ієрусалімова – як процедура регулювання 
за допомогою норм адміністративного права суспільних відносин, що виникають для та 
під час реалізації прав і свобод людини та громадянина [5, с. 83]; з погляду Т. Г. Корж-
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Ікаєва – як сукупність адміністративно-правових заходів і засобів, спрямованих на ство-
рення відповідних умов для ефективної реалізації, охорони, захисту й відновлення пору-
шених прав і свобод [6, с. 45]; з погляду Г. С. Римарчук – як здійснення державою за до-
помогою правових норм, приписів і сукупності засобів упорядкування суспільних 
відносин, їх юридичне закріплення, охорону, реалізацію та розвиток [7, с. 8]. 

Сам термін «забезпечення» згідно з тлумачним словником визначається як: 1) за-
доволення когось (чогось) у якихось потребах, створення надійних умов для здійснення 
чого-небудь; гарантування чогось; 2) матеріальні засоби до існування: матеріальне, пен-
сійне, соціальне забезпечення [8, с. 682]. 

Узагальнили всі ці погляди О. М. Гумін та Є. В. Пряхін, які вважають, що поняття 
«адміністративно-правове забезпечення» у широкому розумінні передбачає упорядку-
вання суспільних відносин уповноваженими на те державою органами, їх юридичне за-
кріплення за допомогою правових норм, охорону, реалізацію і розвиток. Вузьке визна-
чення адміністративно-правового забезпечення, на думку вчених, змінюватиметься 
залежно від того, про які суспільні відносини буде йти мова [9, с. 48].  

Якщо притримуватись такої позиції, то з широкого погляду адміністративно-
правове забезпечення діяльності сил безпеки передбачає здійснення державою за допо-
могою сукупності правових норм, приписів і засобів упорядкування суспільних відносин 
у сфері безпеки та оборони. Вузьке визначення адміністративно-правового забезпечення 
спрямоване саме на службово-бойову діяльність сил безпеки. 

На визначення службово-бойової діяльності існують різні наукові погляди. Тож 
відповідно до словника офіцера внутрішніх військ з воєнно-наукових питань, службово-
бойова діяльність – це вид правоохоронної діяльності, який характеризується формуван-
ням внутрішньої безпеки держави і полягає у виконанні правоохоронних завдань пере-
важно через їх службову діяльність (правоохоронними методами), а у разі загострення 
обстановки і військовими методами [10, с. 267]. І. І. Приходько вбачає у службово-
бойовій діяльності НГУ сукупність профілактичних, охоронних, захисних, режимних, 
ізоляційно-обмежувальних заходів (дій), які проводять підрозділи (частини, з’єднання) 
НГУ і які спрямовані на охорону важливих державних об’єктів, забезпечення суверені-
тету і територіальної цілісності держави, її конституційного ладу, громадської безпеки, 
законності та правопорядку, захисту населення у надзвичайних ситуаціях у мирний час і 
в умовах воєнного часу [11, с. 10]. Нами також визначено службово-бойову діяльність 
НГУ як сукупність охоронних, режимних, ізоляційно-обмежувальних, захисних заходів 
та дій, які проводяться у мирний час в умовах виникнення кризових ситуацій та в особ-
ливий період з метою охорони об’єктів, громадського порядку та забезпечення громад-
ської безпеки, законності та правопорядку, суверенітету і територіальної цілісності дер-
жави, а також її конституційного ладу [12, с.145]. 

Отже,  службово-бойова діяльність НГУ – це сукупність узгоджених і взаємо-
пов’язаних профілактичних, охоронних, захисних, режимних, ізоляційно-
обмежувальних заходів (дій) органів, підрозділів, частин та окремих посадових осіб 
НГУ, які здійснюються з метою забезпечення виконання завдань, що стоять перед НГУ 
відповідно до законодавства у мирний час і в умовах воєнного часу, а також кризових 
ситуацій, що загрожують національній безпеці. 

З огляду на вищевикладене, адміністративно-правове забезпечення службово-
бойової діяльності сил безпеки – це здійснення державою за допомогою правових норм, 
приписів і засобів упорядкування сукупності узгоджених і взаємопов’язаних профілак-
тичних, охоронних, захисних, режимних, ізоляційно-обмежувальних заходів (дій) орга-
нів, підрозділів, частин та окремих посадових осіб сил безпеки, які здійснюються з ме-
тою забезпечення виконання завдань, що стоять перед силами безпеки відповідно до 
законодавства у мирний час і в умовах воєнного часу, а також кризових ситуацій, що 
загрожують національній безпеці. 

Неоднозначним є також питання поняття механізму адміністративно-правового 
забезпечення та його елементів. Деякі вчені елементи та поняття механізму адміністра-
тивно-правового забезпечення розглядають через призму механізму правового регулю-
вання та адміністративно-правового регулювання. Якщо додержуватись цієї позиції, то І. 
П. Голосніченко зазначає, що механізм адміністративно-правового регулювання суспі-
льних відносин – це сукупність адміністративно-правових засобів, за допомогою яких 
справляється вплив на відносини, що виникають у процесі здійснення виконавчої влади 
[13, с. 14]. Т. О. Коломоєць визначає механізм адміністративно-правового регулювання 
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як сукупність правових засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання 
суспільних відносин у сфері адміністративного права [14, с. 13]. В. В. Галунько, 
В. І. Курило, С. О. Короєд визначають механізм адміністративно-правового регулювання 
(охорони) як засоби функціонування єдиної системи такого регулювання з метою забез-
печення прав, свобод і публічних законних інтересів фізичних та юридичних осіб, функ-
ціонування громадянського суспільства і держави [15, с. 214].  

Підсумовуючи та екстраполюючи систему знань на сферу безпеки та оборони, 
можемо констатувати, що обґрунтованим є таке визначення механізму адміністративно-
правового забезпечення службово-бойової діяльності сил безпеки як сукупність право-
вих засобів, заходів і способів, за допомогою яких здійснюється регулювання суспільних 
відносин у сфері службово-бойової діяльності сил безпеки.  

Якщо розглядати також структуру механізму адміністративно-правового забезпе-
чення з позиції елементів механізму адміністративно-правового регулювання, то 
В. І. Марчук бачить структуру механізму адміністративно-правового регулювання так: 
1) норма права (адміністративно-правова норма); 2) правові відносини (адміністративно-
правові відносини); 3) принципи дії механізму забезпечення порядку управління; 4) ста-
дії порядку управління і їх забезпечення; 5) гарантії здійснення порядку управління; 
6) акти застосування норм права [16, с. 9]. І. П. Голосніченко зазначає, що до структури 
входять такі елементи: 1) норми адміністративного права; 2) адміністративно-правові 
відносини; 3) акти тлумачення норм адміністративного права; 4) акти реалізації адмініс-
тративно-правових норм і відносин [13, с. 20–21]. Професор Х. П. Ярмакі наголошує, що 
структурними елементами механізму адміністративно-правового регулювання є норми 
адміністративного права, адміністративно-правові відносини, акти тлумачення норм ад-
міністративного права й акти реалізації адміністративно-правових норм [17, с. 49]. 
С. В. Ківалов та Л. Р. Біла до структури механізму адміністративно-правового регулю-
вання зараховують: а) адміністративно-правові норми; б) адміністративно-правові відно-
сини, структуру яких становлять об’єкт (дія, поведінка людей, матеріальні предмети, 
речі), суб’єкт (громадяни, особи, державні органи, підприємства установи, організації 
тощо), зміст (сукупність прав і обов’язків сторін) [18, с. 14–17]. В. В. Галунько, В. І. Ку-
рило, С. О. Короєд відносять норми адміністративного права та їх зовнішнє вираження – 
джерела адміністративного права, принципи адміністративного права, тлумачення норм 
адміністративного права, адміністративно-правові відносини, адміністративно-правовий 
статус суб’єктів публічної адміністрації, індивідуальні адміністративні акти суб’єктів 
публічної адміністрації, форми адміністративної діяльності суб’єктів публічної адмініс-
трації та методи, адміністративно-правові режими, адміністративні процедури, ефектив-
ність адміністративно-правового регулювання [15, с. 106 ]. 

На нашу думку, більш доречним є погляди О. М. Гуміна та Є. В. Пряхіна, які вва-
жають, що елементи адміністративно-правового забезпечення відрізняються від елемен-
тів механізму адміністративно-правового регулювання. До основних елементів адмініст-
ративно-правового забезпечення вони відносять: 1) об’єкт; 2) суб’єкт; 3) норми 
адміністративного права; 4) адміністративно-правові відносини; 5) гарантії, заходи, за-
соби, форми та методи адміністративно-правового забезпечення [9, с. 48]. 

Отже, до елементів механізму адміністративно-правового забезпечення службово-
бойової діяльності сил безпеки належать:  

– об’єкт адміністративно-правового забезпечення – суспільні відносини у сфері 
забезпечення службово-бойової діяльності сил безпеки; 

– суб’єкт – уповноважені суб’єкти владних повноважень сил безпеки у сфері за-
безпечення службово-бойової діяльності сил безпеки; 

– норми адміністративного права, що регулюють забезпечення службово-бойової 
діяльності сил безпеки;  

– адміністративно-правові відносини, що є в процесі забезпечення службово-
бойової діяльності сил безпеки;  

– гарантії, заходи, засоби, форми та методи забезпечення службово-бойової діяль-
ності сил безпеки.  

Висновки. Відповідно до Концепції розвитку сектора безпеки і оборони України 
однією з невирішених проблема у секторі безпеки і оборони залишаються недосконала 
система планування та спільного застосування військ (сил) та засобів, їх підготовки та 
забезпечення. Тому розвиток сил безпеки здійснюватиметься, зокрема, шляхом розвитку 
системи бойового та матеріально-технічного забезпечення [19]. Для реалізації цієї Кон-
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цепції, перспективним напрямом розвитку сектора безпеки та оборони країни може бути 
прийняття окремої Концепції адміністративно-правового забезпечення службово-
бойової діяльності у сфері безпеки та оборони (у тому числі службово-бойової діяльнос-
ті сил безпеки) або іншого окремого нормативно-правового акта, де передбачити: 

– встановлення службово-бойової діяльності сил безпеки як об’єкта державного 
регулювання;  

– визначення поняття, ознак та характеристику забезпечення службово-бойової 
діяльності сил безпеки;  

– впровадження досвіду інших країн щодо адміністративно-правового забезпе-
чення службово-бойової діяльності сил безпеки;  

– формулювання сутності та принципів функціонування механізму адміністрати-
вно-правового забезпечення службово-бойової діяльності сил безпеки;  

– закріплення системи адміністративного законодавства, що регулює забезпечен-
ня службово-бойової діяльності сил безпеки; 

– визначення гарантій, заходів, засобів, форм та методів механізму адміністратив-
но-правового забезпечення службово-бойової діяльності сил безпеки;  

– встановлення повноважень органів державної влади в механізмі адміністратив-
но-правового забезпечення службово-бойової діяльності сил безпеки;  

– визначення системи суб’єктів адміністративно-правового забезпечення службо-
во-бойової діяльності сил безпеки;  

– визначення шляхів взаємодії в системі сил безпеки між військовими формуван-
нями, державними органами та правоохоронними органами під час виконання службово-
бойових завдань тощо.  
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SUMMARY 

Dmytro M. Korniyenko, Yuriy M. Pavlyutin. The essence of the mechanism of administrative 
and legal support of service and combat activity of security forces (on the example of the National Guard 
of Ukraine). The article emphasizes that the administrative and legal support of the security forces involves the 
implementation of the state through a set of legal norms, regulations and means of regulating public relations in 
the field of security and defense.  The narrow definition of administrative and legal support is aimed precisely at 
the service and combat activities of the security forces. 

It has been offered to consider administrative and legal maintenance of service and combat activity of 
security forces as implementation by the state by means of legal norms, instructions and means of streamlining 
of set of the coordinated and interconnected preventive, protective, protective, mode, isolation-restrictive 
measures (actions) of bodies, divisions, parts.  and individual officials of the security forces, which are carried 
out in order to ensure the implementation of the tasks facing the security forces in accordance with the law in 
peacetime and in wartime, as well as crisis situations that threaten national security. 

The consideration of the mechanism of administrative and legal support of service and combat 
activity of security forces as a set of legal means, measures and methods by means of which regulation of 
public relations in the field of service and combat activity of security forces is carried out is substantiated. 

It has been concluded that the elements of the mechanism of administrative and legal support of the 
service and combat activities of the security forces include: public relations in the field of providing the service 
and combat activities of the security forces;  authorized subjects of power of the security forces in the field of 
security and combat activities of the security forces;  administrative and legal relations that take place in the 
process of ensuring the service and combat activities of the security forces;  guarantees, measures, means, forms 
and methods of ensuring the service and combat activities of the security forces. 

It has been established that a promising area of development of the security and defense sector of 
the country may be the adoption of a separate Concept of administrative and legal support of combat 
operations in the field of security and defense (including combat operations of security forces) or other 
separate regulations. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ 
ЦІННОСТЕЙ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ 

ПРАВА ТА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

У статті приділено увагу питанням формування моральних цінностей під час навчання здо-
бувачів вищої освіти зі спеціальності «право» та «правоохоронна діяльність». Сутність та мета 
вищої освіти передбачають формування не тільки інтелектуальної особи, що здатна опановувати 
нові знання, уміння та навички, а й виховання стійких моральних якостей особистості. Через особ-
ливості професійних повноважень та сферу діяльності формування моральних цінностей є визна-
чальним для фахівців у сфері права та правоохоронної діяльності. 

Сьогодні можна констатувати зменшення впливу закладів вищої освіти та викладачів на форму-
вання моральних цінностей здобувачів вищої освіти. Такі тенденції багато в чому залежать від соціаль-
но-економічних умов, в яких перебуває суспільство, та «лідерів думок», що превалюють на певний 
проміжок часу і в певних засобах комунікації, на які система вищої освіти має незначний вплив. Для 
того щоб залучити здобувачів вищої освіти до навчання та самовиховання, необхідним є «занурення» їх 
у теми, що їх цікавлять, або, принаймні, до тих тем, що мають для них значення. 

Запропоновано до використання у навчальному процесі методу дискусії у процедурі, що 
розроблена Р. Акоффом. Така процедура проведення дискусії дозволить не тільки формувати від-
повідні компетентності та знання предмета, а й виховувати стійкі моральні цінності та погляди. 

Ключові слова: право, правоохоронна діяльність, мораль, формування моральних ціннос-
тей, методи навчання. 
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