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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  
З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ  

У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ 

Служба безпеки України у своїй діяльності взаємодіє з багатьма 
суб’єктами за різними напрямками роботи та з метою виконання різних за-
вдань. Одним з найважливіших таких напрямків є протидія тероризму, як 
діяльність покликана попередити вчинення будь-яких терористичних дій на 
території України, виявити осіб, які можуть або вчинили такі дії, забезпечи-
ти їх притягнення до відповідальності та відновлення порушених прав, сво-
бод чи законних інтересів. Протидія тероризму є досить складним завдан-
ням, поставленим перед правоохоронними органами нашої держави, що ви-
магає їх постійної взаємодії шляхом проведення спільних операцій, 
об’єднання сил, засобів та постійного обміну інформацію. Така спільна дія-
льність реалізується як в напрямку профілактики та попередження терорис-
тичних дій, так і щодо їх припинення і притягнення винних осіб до відпові-
дальності. У зв’язку з цим суб’єктами, з якими взаємодіє Служба безпеки 
України в даному напрямку є органи державної влади, у тому числі право-
охоронні органи, органи місцевого самоврядування та громадськість. Зва-
жаючи на транснаціональний характер досліджуваної протиправної діяль-
ності, важливе значення має також проведення спільних заходів з міжнаро-
дними організаціями. 

Враховуючи вищевикладене взаємодію Служби безпеки з органами 
державної влади та громадськістю у сфері протидії тероризму можна  
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визначити як засновану на національних та міжнародних правових атках 
спільну узгоджену за метою, місцем та часом її спільну діяльність з іншими 
не підпорядкованими їй компетентними суб’єктами, що реалізується з ме-
тою профілактики, попередження, виявлення та припинення терористичних 
дій, забезпечення притягнення винних осіб до відповідальності, встанов-
лення причин та умов, що спряли вчиненню таких дій, та їх усунення, а по-
лягає у вчиненні спільних дій, об’єднанні сил та засобів.  

Служба безпеки України у сфері протидії тероризму взаємодіє з бага-
тьма правоохоронними органами, іншими органами державної влади, орга-
нами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями та громадсь-
кістю. Порядок та особливості такої взаємодії визначені як в національних, 
так і в міжнародних правових актах. Вони визначають, як коло субєктів, які 
повинні забезпечувати національну безпеку, у тому числі протидію терори-
зму, так і дії, які повинні вчинятися для виконання даних завдань. 

Відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» 
суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах 
своєї компетенції, є: Служба безпеки України, яка є головним органом у за-
гальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю; Міністерс-
тво внутрішніх справ України; Національна поліція; Міністерство оборони 
України; центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формуван-
ня та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту; централь-
ний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту 
державного кордону; центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері виконання кримінальних покарань; Управління 
державної охорони України; центральний орган виконавчої влади, що реа-
лізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної 
митної справи. До участі у здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, 
виявленням і припиненням терористичної діяльності, залучаються у разі 
необхідності також: центральний орган виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; 
Служба зовнішньої розвідки України; Міністерство закордонних справ 
України; Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації 
України; центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формуван-
ня та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я; центральні 
органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують дер-
жавну політику в електроенергетичному, вугільно-промисловому та нафто-
газовому комплексах; центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері управління об’єктами державної власності; 
центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалі-
зують державну політику у сферах транспорту;центральні органи виконав-
чої влади, що забезпечують формування та реалізують державну фінансову 
політику; центральні органи виконавчої влади, що забезпечують форму-
вання та реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього 
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природного середовища; центральні органи виконавчої влади, що забезпе-
чують формування та реалізують державну аграрну політику.  

Закон України «Про Службу безпеки України» визначає, що Служба 
безпеки України взаємодіє з державними органами, підприємствами, уста-
новами, організаціями та посадовими особами, які сприяють виконанню по-
кладених на неї завдань. Громадяни України та їх об’єднання, інші особи 
сприяють законній діяльності Служби безпеки України на добровільних за-
садах. 

Як спеціально уповноважений орган державної влади у сфері контр-
розвідувальної діяльності, одного з основних напрямків протидії тероризму, 
Служба безпеки України взаємодіє з розвідувальними органами України, 
підрозділами забезпечення внутрішньої і власної безпеки Державної прико-
рдонної служби України та Управлінням державної охорони України, яким 
законами України «Про оперативно-розшукову діяльність» та «Про розві-
дувальні органи України» надано право здійснювати оперативно-розшукову 
чи розвідувальну діяльність. Правоохоронні та інші органи державної вла-
ди, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації 
України, незалежно від форми власності, в межах, визначених законами 
України та іншими нормативно-правовими актами, сприяють органам і під-
розділам Служби безпеки України у проведенні контррозвідувальної діяль-
ності в інтересах забезпечення державної безпеки.  

З даних нормативно-правових актів випливає, що Служба безпеки 
України в сфері протидії тероризму в Україні взаємодіє з наступними 
суб’єктами: Міністерство внутрішніх справ України; Національна поліція; 
Міністерство оборони України; Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій; Державна прикордонна служба України; Державна пенітенціарна 
служба; Управління державної охорони України; Державна фіскальна слу-
жба України; Державна служба фінансового моніторингу України; Служба 
зовнішньої розвідки України; Міністерство закордонних справ України; 
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України; інші 
державні органи, підприємства, установи, організації, посадові особи, інші 
особи та їх об’єднання, які сприяють протидії тероризму.  

Взаємодія Служби безпеки України з органами державної влади і 
громадськістю у сфері протидії тероризму відбувається в різних напрямках 
та формах. Вони залежать від завдань, що виконуються, обстановки та від 
суб’єктів, які вступають у взаємодію. Основні напрямки такої взаємодії 
знаходять вираження в нормативно-правових актах, які регулюють той чи 
інший напрямок роботи з протидії тероризму. Такі правові акти визначають 
мету, завдання та порядок дій взаємодіючих суб’єктів, їх взаємні права та 
обов’язки. Одним з основних нормативно-правових актів у сфері протидії 
тероризму є Закон України «Про боротьбу з тероризмом», який визначив 
правові та організаційні основи боротьби з цим небезпечним явищем,  
повноваження і обов’язки органів виконавчої влади, об’єднань громадян  
і організацій, посадових осіб та окремих громадян у цій сфері, порядок  
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координації їх діяльності, гарантії правового і соціального захисту грома-
дян у зв’язку із участю у боротьбі з тероризмом. Саме у ньому вказано, які 
суб’єкти зобов’язані протидіяти тероризму та правові засади їх взаємодії в 
даному напрямку. Зокрема суб’єкти, які безпосередньо здійснюють бороть-
бу з тероризмом, зобов’язані: 1) взаємодіяти з метою припинення злочинної 
діяльності осіб, причетних до тероризму, в тому числі міжнародного, фі-
нансування, підтримки чи вчинення терористичних актів та злочинів, які 
скоєні з терористичною метою; 2) здійснювати обмін інформацією щодо: 
заволодіння чи виникнення загрози заволодіння терористичними групами 
(терористичними організаціями) зброєю, вибуховими речовинами, іншими 
засобами масового ураження; перетинання державного кордону України її 
громадянами, іноземцями та особами без громадянства з метою вчинення 
терористичних актів; виявлених у пасажирів проїзних документів, що дають 
право на проїзд у транспортних засобах міжміського та міжнародного спо-
лучення, з ознаками підроблення; використання чи загрози використання 
терористами, терористичними групами чи терористичними організаціями 
засобів зв’язку та комунікаційних технологій; 3) сприяти забезпеченню 
ефективного прикордонного контролю, контролю за видачею документів, 
що посвідчують особу, та проїзних документів з метою запобігання їх фаль-
сифікації, підробленню або незаконному використанню; 4) запобігати діям 
або пересуванню терористів, терористичних груп чи терористичних органі-
зацій, а також осіб, які підозрюються у вчиненні терористичних актів або 
причетності до міжнародних терористичних груп чи організацій; 5) припи-
няти спроби іноземців, щодо яких є дані про їх причетність до міжнародних 
терористичних груп чи організацій, здійснювати транзитний проїзд через 
територію України.  

Формами взаємодії Служби безпеки України з органами державної 
влади та громадськістю у сфері протидії тероризму є зовнішній прояв їх 
спільних узгоджених дій. Вони залежать від напрямку та виду взаємодії, 
суб’єктів, що спільно діють, способів та обставин взаємодії.  

Взаємодія у сфері протидії тероризму здійснюється у наступних фор-
мах: надання взаємної правової допомоги у кримінальних справах, включа-
ючи видачу злочинця; координація зусиль і заходів щодо запобігання та 
припинення тероризму; забезпечення невідворотності покарання та ряду 
інших. В якості перспективних форм міжнародного співробітництва у боро-
тьбі з тероризмом, що надають позитивний вплив на міжнародний правопо-
рядок, слід виділити: координацію дій по боротьбі з тероризмом; укладання 
договорів про боротьбу з міжнародними злочинами та злочинами міжнаро-
дного характеру; правову допомогу у кримінальних справах; спільні заходи 
по припиненню злочинних терористичних дій та притягнення винних до 
відповідальності. 

Окремо в законодавстві визначені форми міжнародного співробітниц-
тва з питань боротьби з тероризмом, а саме: укладення та приєднання до 
міжнародних договорів щодо протидії тероризму, укладених у рамках ООН, 
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інших міжнародних організацій, членом яких є Україна; координація, вдос-
коналення та розширення взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом із пра-
воохоронними органами і спеціальними службами іноземних держав, анти-
терористичними структурами ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС, СНД, іншими між-
народними організаціями, що здійснюють боротьбу з тероризмом, на під-
ставі міжнародних договорів; укладення міжнародних договорів про спів-
робітництво у сфері боротьби з тероризмом між суб’єктами боротьби з те-
роризмом та відповідними органами іноземних держав; обмін інформацією 
та досвідом із відповідними органами іноземних держав та міжнародними 
організаціями, що здійснюють боротьбу з тероризмом; стажування та на-
вчання за кордоном фахівців суб’єктів протидії тероризму; проведення спі-
льних заходів відповідно до норм міжнародного права, у тому числі щодо 
припинення терористичних дій. 

Узагальнюючи вищевикладене, до основних форм взаємодії Служби 
безпеки України з органами державної влади та громадськістю у сфері про-
тидії тероризму можна віднести: 

 координацію дій щодо протидії та припинення тероризму; 
 обмін інформацією та формування баз даних; 
 укладення міжнародних договорів про співробітництво у сфері бо-

ротьби з тероризмом; 
 розробку спільних управлінських рішень та забезпечення їх реалі-

зації; 
 правопросвітницьку робота; 
 контрольно-наглядову діяльність. 
Форми такої взаємодії постійно розвиваються та удосконалюються з 

метою вжиття найбільш ефективних заходів та засобів, спрямованих на по-
долання даного протиправного явища. Вони закріплюються як у міжнарод-
них, так і в національних нормативно-правових актах.  

Одержано 12.06.2017  
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аспірант кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського 
державного університету внутрішніх справ, м. Одеса 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПОНЯТІЙНОГО 
АПАРАТУ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ МІСТОБУДІВНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ 

Упорядкування та облік об’єктів містобудування є істотною складо-
вою управлінської діяльності органів місцевого самоврядування. Важливим 


