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ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-
ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

В УКРАЇНІ 

Забезпечення публічної безпеки та порядку є невід’ємною 
складовою національної безпеки України.  

Так, формування незалежної, суверенної, правової, а значить і 
безпечної держави для населення, не можливо без сформування 
дієвої теоретико-правової бази, яка б створила підґрунтя (засади) 
для безпекової політики, а в рамках нашого дослідження – функці-
онування системи адміністративно-правового забезпечення пуб-
лічної безпеки в Україні, яка базується на відповідних принципах. 

Таким чином, огляд наявної літератури показав, що дефініція 
«принципи» (від латів. principium – початок, основа) – основне вихід-
не положення будь-якої наукової системи, теорії, науки, політичного 
устрою, правил і норм поведінки, певних видів діяльності[1; 2, с.229]. 

Узагальнивши різні думки щодо суті принципу, які викладені 
в зарубіжних довідково-енциклопедичних джерелах, А. А. Пухте-
цька виділяє такі характеристики принципів: а) принцип як осно-
воположна правда (істина), закон, доктрина або припущення, яке 
об’єднує принцип як загальне правило або стандарт, і принцип як 
сукупність моральних і етичних стандартів; б) принцип як зумов-
лена політика або спосіб дії; в) принцип як основа або необхідна 
якісна складова чи елемент, що визначає внутрішню природу або 
окремі характеристики поведінки; г) принцип як правило або закон, 
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який стосується функціонування природних феноменів або меха-
нічних процесів [3, с. 21]. 

Таким чином, викладене дозволяє дійти висновку, що принци-
пи адміністративно-правового забезпечення публічної безпеки – це 
сукупність взаємопов’язаних та взаємообумовлених керівних ви-
мог (стандартів чи правил), закріплених нормами адміністратив-
ного законодавства, яких мають дотримуватися суб’єкти забезпе-
чення публічної безпеки під час організації та здійснення цілесп-
рямованого організаційного регулятивного засобу впливу на дії 
окремих громадян, поведінку суспільства, стан і розвиток суспіль-
них процесів у сфері забезпечення безпеки населення і держави в 
цілому як елементу національної безпеки України [5, с. 48 ]. 

З огляду на те, що процес формування сфери забезпечення 
публічної безпеки в Україні ще остаточно не завершений, най-
більш 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 форму-
вання та реалізації державної політики у сфері забезпечення пуб-
лічної безпеки; 2) базові принципи, які розкривають сутність ад-
міністративно-правового забезпечення публічної безпеки як скла-
дової національної безпеки; 3) специфічні принципи, дотримання 
яких створює необхідні передумови для діяльності суб’єктів за-
безпечення публічної безпеки [5, с.50].  

Специфічні принципи, в свою чергу, розподілимо на правові та 
організаційні. Це сприятиме вдосконаленню як правової, так і орга-
нізаційної системи забезпечення публічної безпеки [4, с. 118–121]. 

Висновок. Таким чином, нами до загальних принципів адміні-
стративно правового забезпечення публічної безпеки віднесено: 
принцип верховенства права, принцип пріоритету прав і свобод 
людини і громадянина, принцип взаємної відповідальності держа-
ви і людини, принцип гуманізму і справедливості; до базових 
принципів – принцип гнучкості, принцип комплексності, оптима-
льності, ефективності, результативності; до специфічних принци-
пів – принцип законності і принцип пріоритету норм міжнародно-
го права над нормами вітчизняного законодавства, а також, прин-
цип об’єктивності, безперервності забезпечення публічної безпе-
ки, персональної відповідальності, поєднання загальнодержавно-
го і децентралізованого контролю. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВООХОРОНЦІВ УКРАЇНИ  
ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИ НИХ ПЛЯШОК  

ІЗ ЗАПАЛЮВАЛЬНОЮ СУМІШШЮ 

В реаліях сьогодення застосування пляшок із запалювальною 
сумішшю під час групових порушень публічного порядку та масо-
вих заворушень як дієвий спосіб протидії силам правопорядку на-
буває все більш поширеного характеру як в Україні, так і по всьому 
світу. Також слід зауважити, що незалежно від географії правопо-
рушень, від Ла-Пасу (Болівії) до Гонконгу (КНР), застосування 
пляшок із запалювальною сумішшю наносить однаково ефективну 
шкоду силам правопорядку, перешкоджає ефективній протидії та 
ліквідації групових порушень публічного порядку та масових за-
ворушень, наносить значну матеріальну шкоду та створює значну 
загрозу життю та здоров’ю правоохоронців.  

Варто зазначити, що у всесвітній мережі Інтернет, міститься у 
відкритому доступі безліч рецептів та способів приготування за-
палювальної суміші під різні потреби та цілі.  

Слід також зауважити, що у світовій правоохоронній практиці 
відсутні ефективні методи боротьби із використанням пляшок із 
запалювальною сумішшю проти правоохоронців. Спеціальна тех-
ніка поліції не пристосована та не має захисту від відкритого вогню. 
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